
PODROČJE A 

Vprašanje: Ali mora prijavitelj na področju A: Zdrava in uravnotežena prehrana in telesna dejavnost 
za zdravje s svojo vlogo/projektom zasledovati vse naštete specifične cilje (skupaj 7) in prednostno 
pričakovane aktivnosti (skupaj 18) ali le nekatere, ki jih sam izbere glede na svoje področje 
delovanja? 
 
Odgovor: Ne. Glede na raznolikost postavljenih specifičnih ciljev, je nemogoče, da bi en prijavitelj s 
svojim programom kakovostno zmogel zasledovati vse cilje. Potrebno je, da zasleduje vsaj enega. 
Enako velja tudi za prednostno pričakovane aktivnosti. Zaželeni so programi, ki bodo zasledovali več 
prednostno pričakovanih aktivnosti, ki se smiselno dopolnjujejo in prispevajo k doseganju 
specifičnega cilja. 
 

Vprašanje: Prosimo vas za razjasnitev oz. pojasnilo vezano na zapis razpisa na 15.točko na strani 7 
in v povezavi z zapisanim na str. 7/8 (tekst v nadaljevanju): 
Med upravičene vlagatelje pri vseh področjih iz točke II. javnega razpisa NE sodijo naslednje 
organizacije: 
- ki v svojih temeljnih aktih (statut, ustanovitveni akt, pravila itd.) nimajo izrecno navedeno, da so 
neprofitne, v kolikor jim tega ne predpisuje že zakon; 
- v katerih več kot polovico članov organa upravljanja ali nadzora predstavljajo predstavniki 
gospodarstva (razen če gre za organ upravljanja ali nadzora pravne osebe zasebnega prava, ki 
delujejo kot nepridobitno združenje pravnih in fizičnih oseb, ki se v skladu s Pogoji za vlagatelje, 
poglavja V., prijavlja na področje A javnega razpisa) ali političnih strank; 
- verske skupnosti, politične stranke, socialni partnerji in zbornice. Slednje so lahko upravičeni 
vlagatelji zgolj v primeru prijave na področje A javnega razpisa.  
Vprašanje se nam postavlja pri zapisu v tretji alineji. Naša organizacija je namreč socialni partner in 
član Ekonomsko socialnega sveta RS, pa vendar sodeč po zapisanem v 15. točki razpisa izhaja, da mi 
kot organizacija, ki je ustanovljena na podlagi Zakona o gospodarskih družbah ne moremo 
kandidirati oz. biti upravičen partner vlagatelja. Tudi nekateri drugi socialni partnerji so ustanovljeni 
na podlagi Zakona o gospodarskih družbah. 
 
Odgovor: Vlagatelji, upravičeni do udeležbe na javnem razpisu pri področju A, so pravne osebe  
javnega ali zasebnega prava, ki delujejo kot društvo, zveza društev, javni ali zasebni zavod, skupnost 
javnih ali zasebnih zavodov, humanitarna organizacija ali ustanova in so ustanovljeni na podlagi  
Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo in 21/18 – ZNOrg), Zakona 
o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.), Zakona o 
zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), Zakona o humanitarnih 
organizacijah (Uradni list RS, št. 98/03 in 61/06 – ZDru-1) in Zakona o nevladnih organizacijah (Uradni 
list RS, št. 21/18) oziroma jim je na njegovi podlagi podeljen status nevladne organizacije v javnem 
interesu. 
V okviru ministrstva je bila sprejeta odločitev, da so poleg navedenih pravnih oseb javnega ali 
zasebnega prava za področje A upravičeni vlagatelji tudi pravne osebe zasebnega prava, ki delujejo 
kot nepridobitno združenje pravnih in fizičnih oseb (gospodarske zbornice), ki so ustanovljene na 
podlagi Zakona o gospodarskih zbornicah (Uradni list RS, št. 60/06, 110/09 in 77/11).  Razlog je v 
tem, da so cilji zbornice poleg spodbujanja gospodarskih dejavnosti njenih članov tudi uresničevanje 
njihovih drugih skupnih interesov, kot je na primer organizacija izobraževanj in usposabljanj za svoje 
člane v povezavi s preoblikovanjem sestave živilskih izdelkov z zniževanjem vsebnosti sladkorja, 
sladil, nasičenih maščob in soli. 
Kot je navedeno v poglavju III. javnega razpisa (tretja alineja zadnjega odstavka na strani 7 oziroma 
8), med upravičene vlagatelje pri vseh področjih iz točke II. javnega razpisa NE sodijo »- verske 
skupnosti, politične stranke, socialni partnerji in zbornice. Slednje so lahko upravičeni vlagatelji zgolj 
v primeru prijave na področje A javnega razpisa.« 
Skladno z navedenim gospodarsko interesna združenja (GIZ) niso upravičeni vlagatelji, ker je njihov 
cilj »olajševati in pospeševati pridobitno dejavnost njegovih članov, izboljševati in povečevati 
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rezultate te dejavnosti« - 2. odstavek 563. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 
65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 
15/17, 22/19 – ZPosS, 158/20 – ZIntPK-C in 18/21). Ta zakon je tudi pravna podlaga za njihovo 
ustanovitev. 
 

Vprašanje: Glede na zapisane specifične cilje na strani 11 omenjenega razpisa, nas zanima ali je 
potrebno vse navedene cilje zajeti v prijavi ali le del? 
 
Odgovor: Ne. Glede na raznolikost postavljenih specifičnih ciljev, je nemogoče, da bi en prijavitelj s 
svojim programom kakovostno zmogel zasledovati vse cilje. Potrebno je, da zasleduje vsaj enega. 
Enako velja tudi za prednostno pričakovane aktivnosti. Zaželeni so programi, ki bodo zasledovali več 
prednostno pričakovanih aktivnosti, ki se smiselno dopolnjujejo in prispevajo k doseganju 
specifičnega cilja. 
 

Vprašanje: Ali ima lahko vlagatelj, ki se prijavi na področje A partnerja, ki se bo kot prijavitelj ali 
partner prijavil, na isto področje A ali na katero od drugih področij ali podpodročij tega razpisa? 
 
Odgovor: DA, vendar pozor, vlagatelj se lahko z istim programom prijavi le na eno področje 
predmeta javnega razpisa, v okviru posameznega področja pa na eno ali več pod-področij, kot je 
opredeljeno v poglavju V. razpisne dokumentacije za posamezna področja. 
 

ODGOVOR VELJA ZA PODROČJE A! 
 
Vprašanje: Vezano na objavljen javni razpis za sofinanciranje programov varovanja in krepitve 
zdravja vas prosimo za Informacijo ali je javni zavod Zdravstveni dom upravičen do prijave na razpis 
oz. izpolnjuje vse pogoje po razpisanih kriterijih (seveda odvisno potem od posamične prijave)…. 
 
Odgovor – velja za področje a: Da. Javni zdravstveni zavod je upravičen do prijave, vendar je eno 
izmed pomembnih meril »nacionalna relevantnost programa«. Program mora biti relevanten za 
nacionalno raven (poteka na širšem območju Slovenije) in zajema široko ciljno skupino uporabnikov 
oziroma ima relevanten učinek na nacionalni ravni (ni zgolj lokalnega pomena). 
 

Vprašanje:  zanima nas ali lahko programe, na katere je možnost prijave izvajamo z obstoječim 
kadrom ali so potrebne nove zaposlitve? 
Glede na to da imamo vzpostavljen integrirani center za krepitev zdravja sploh lahko kandidiramo 
na sklop oz. področje A. 
 
Odgovor:  Javni razpis za sofinanciranje programov varovanje in krepitev zdravja do leta 2025 na 
področju A je namenjen pravnim osebam javnega in zasebnega prava (pogoji za vlagatelja pri 
področju A v poglavju V javnega razpisa) in ni namenjen sofinanciranju programov, ki jih izvajajo 
Centri za krepitev zdravja.  Program, ki ga izvajate CKZ se financira iz sredstev ZZZS. 
 

Vprašanje: Razmišljamo o prijavi na:  
a) področje A:  Zdrava in uravnotežena prehrana in telesna dejavnost za zdravje,  

oz.  
b) Področje F: Zdrav življenjski slog  mladih.  

Če pravilno razberem iz razpisa (stran  1515 v Uradnem listu) se na ta del (F1) ne moremo prijaviti. 
Drži? Oz. lahko se prijavi društvo in smo mi partner v projektu.   
 
Odgovor: Javni razpis za sofinanciranje programov varovanje in krepitev zdravja do leta 2025 na 

področju A je namenjen pravnim osebam javnega in zasebnega prava (pogoji za vlagatelja pri 
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področju A v poglavju V javnega razpisa), na področju F, pa vlagateljem – pravnim osebam zasebnega 

prava (pogoji za vlagatelje pri področju F, v poglavju V. javnega razpisa), ki delujejo kot društvo, 

zveza društev, zavod, skupnost zavodov, humanitarna organizacija ali ustanova in so ustanovljene 

na podlagi Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo in 21/18 – 

ZNOrg), Zakona o ustanov ah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – 

popr.), Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), Zakona o 

humanitarnih organizacijah (Uradni list RS, št. 98/03 in 61/06 – ZDru-1) in Zakona o nevladnih 

organizacijah (Uradni list RS, št. 21/18) oziroma jim je na njegovi podlagi podeljen status nevladne 

organizacije v javnem interesu. 

 

V prvem primeru (za področje A) formalno - pravno vrtec, ki je javni zavod, lahko sodeluje kot 
vlagatelj, vendar bi vas želeli opozoriti na drugi pogoj, to je, da mora biti program, ki ga prijavljate, 
nacionalnega pomena. Kot je določeno v 8. točki III. točke Javnega razpisa, je eden izmed pogojev 
za pridobitev sredstev tudi nacionalna relevantnost programa, kar pomeni, da poteka na širšem 
območju Republike Slovenije in zajema široko ciljno skupino uporabnikov oziroma ima relevanten 
učinek na nacionalni ravni (ni zgolj lokalnega pomena). 
 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0887

