
Področje C,D,E,F   

 

Področje C, F 
 
Vprašanje: smo nevladna organizacija s statusom delovanja v javnem interesu na področju mladine 
in kulture. Morebitni presežek prihodkov nad odhodki gre v celoti za uresničevanje našega namena 
in ciljev. V enem delu izvajamo pridobitno dejavnost, ki je v skladu z zakonskimi določili. Ta dejavnost 
je gostinska, zato nas zanima, če je to morda v neskladju s pogojem o neodvisnosti od komercialnih 
in drugih interesov tobačne in alkoholne industrije ter druge industrije na področju drog. Dejavnost 
izvajamo med drugim tudi zato, da imamo neposredni dostop do mladine, ki uporabljajo 
prepovedane droge in druge psihoaktivne snovi, mladine, ki kadi in konzumira alkohol. Naši 
specializirani programi, ki jih v tem delu izvajamo, za naše širše okolje delovanja pomenijo 
vzpostavljen varen prostor za druženje mladih v dnevnem in nočnem času in pomembno vplivajo na 
zmanjševanje rabe in škodljivo. tvegano rabo vseh naštetih snovi. 
 
Odgovor:  Skladno s pogoji o neodvisnosti od komercialnih in drugih interesov tobačne in alkoholne 
industrije ter druge industrije na področju drog, bi vaša prijava bila v neskladju z razpisanimi pogoji.  
 

Področje D 
 
Vprašanje: V okviru javnega razpisa za sofinanciranje programov varovanja in krepitve zdravja do 
leta 2025 me zanima, če bi se lahko na projekt prijavili, kljub temu da ne dosegamo 10.000€ 
prihodkov v letu 2021? Namreč delujemo že skoraj 12 let, smo edina brezplačna psihološka spletna 
svetovalnica v Sloveniji za odraslo populacijo, vendar se v letu 2021 nismo prijavljali na občinske ali 
druge razpise, saj smo reorganizirali vodstveno sestavo društva itd. Imamo 25 prostovoljcev. V 
Sloveniji imamo pomembno vlogo, saj nam ljudje zaupajo, naše ime je že znano in delujemo 
strokovno. Prostovoljno tudi ustvarjamo in pišemo psihološke vsebine (FB, Instagram, spletna stran). 
Bi nam lahko morda pomagali pri informaciji, če je kakšna možnost, da bi vseeno bili upravičeni do 
prijave na razpis? Npr. če bi se povezali s kakšno drugo organizacijo, ki pa je imela na letni ravni 
dovolj dohodkov,...? 
 
Odgovor: Žal so razpisni pogoji takšni, kot so zapisani v razpisni dokumentaciji.  
Seveda pozdravljamo idejo, da se povežete z organizacijo, ki formalno izpolnjuje pogoje za prijavo 
na JR in skupaj z njo (kot partner) sodelujete pri vlogi. 
 

Področje D 
 
Vprašanje: Pri prijavi na pod-področje D 2 – Program svetovanja in psihosocialne pomoči nas 
zanima, ali je dovoljeno, da imamo mrežo svetovalnic (zahtevane v 8 statističnih regijah) pokrite s 
partnerji? Ker je možnost partnerstva v razpisu, nas zanima, ali je to dovoljeno v primeru področja 
D 2? 

 
Odgovor: Partner je v programu kolikor izpolnjuje pogoje, navedene v javnem razpisu, in sicer v 
poglavju III. ter specifične pogoje, navedene v poglavju V., glede na področje.  
 
Javni razpis v poglavju V. navaja dodatni vsebinski pogoj za pod-področje D2 (Programi svetovanja 
in psihosocialne pomoči v duševni stiski) in sicer, da ima vlagatelj mrežo svetovalnic, ki najmanj 12 
mesecev že delujejo, v najmanj 8 statističnih regijah.  
Vlagatelj bo z izpolnitvijo »Izjave vlagatelja o regijski razpršenosti svetovalnic« (Priloga 3 Prijavnice 
JR 2023/25) dokazoval, da izpolnjuje ta pogoj, ki se bo preverjal tudi pri vsebinskem ocenjevanju 
vloge.  
 

https://www.facebook.com/DrustvoKameleon
https://www.instagram.com/drustvokameleon/
https://svetovalnicakameleon.si/
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