
Področje: C, D,E,F  

 
 

Področje E 
 
Vprašanje: Smo neprofitni zavod, zanima nas prijava na področje E - Opolnomočenje, ozaveščanje 
in dvig zdravstvene pismenosti za obvladovanje kroničnih nenalezljivih bolezni. V  zvezi z novim 
razpisom za sofinanciranje programov varovanja in krepitev zdravja do leta 2025 me zanima, če smo 
kot zavod oz. nevladna organizacija in nimamo statusa nevladne organizacije v javnem interesu 
upravičeni do udeležbe na javnem razpisu.   
 
Odgovor: V kolikor se prijavljate na področje E in ste zasebno društvo, ste upravičen vlagatelj do 
udeležbe. Seveda je treba izpolnjevati tudi vse pogoje, ki so opredeljeni v poglavju V. javnega razpisa, 
za področje E ter pogoje iz poglavja III. 
 

Področje C in F 
 
Vprašanje: Zanima me ali lahko prijavitelj v okviru prijave na JR ZA VAROVANJE IN KREPITEV 
ZDRAVJA DO LETA 2025 kombinira v sklopu področja C  aktivnosti na več pod-področjih (npr. pod-
področji C1 in C4) ali je v prijavi mogoče prijavljati zgolj eno pod-področje? 
Obenem me zanima ali lahko ista organizacija odda 2 prijavi v okviru tega razpisa. Npr. eno za 
področje C in eno za področje F? 
 
Odgovor:  

1. Vlagatelj se lahko z enim programom prijavi na enega ali več pod-področij področja C 
javnega razpisa.  

2. Glede prijav različnih programov iste organizacije ni posebnih  omejitev, pri prijavah pa 
morate upoštevati poglavje III. javnega razpisa ter poglavje V., kjer so posebej opredeljeni 
pogoji za posamezna področja.   

 

Področje C 
 
Vprašanje:  Na spletni strani1 smo zasledili Javni razpis za sofinanciranje programov varovanja in 
krepitve zdravja do leta 2025. 
Zanima nas ali se lahko, kot javni zavod, prijavimo na sklop C2: Programi zmanjševanja rabe tobaka, 
tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov? 
 
1 Javni razpis za sofinanciranje programov varovanja in krepitve zdravja do leta 2025 | GOV.SI 
Odgovor: Na področje C se lahko prijavijo samo pravne osebe zasebnega prava, ki delujejo kot 
društvo, zveza društev, zavod, skupnost zavodov, humanitarna organizacija ali ustanova. 
Javni zavod torej ni upravičen prijavitelj pri področju C, lahko pa je partner. 
 

Področje C in F 
 
Vprašanje:   Če se prijavimo kot mali program na Področje C ali se za vsako posamezno pod-področje 
C1, C2, C3 in C4 financira po max. 120.000,00 eur oz. Ali je celotno Področje C financirano do max. 
120.000,00 eur za mali program? 
 
Odgovor:  Za male programe na področju C je omejitev 120.000 eur za celotno področje, tudi če 
program vključuje več pod-področij.  
 

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-sofinanciranje-programov-varovanja-in-krepitve-zdravja/


Področje: C, D,E,F  

 

Vprašanje: Ali se lahko po tem razpisu prijavimo na dve Področji, in sicer na Področje C v vrednosti 
do 120.000,00 eur in področje F tudi v vrednosti do 120.000,00 eur? Torej, 2x po 120.000,00 eur? 
 
Odgovor: Lahko se prijavite na dve različni področji  (C in F), vendar ne z istim programom. Pri 
področju F, sta tudi dve pod-področji, ki pa imata že določeni maximalni omejitvi zaprošenih 
sredstev (pod-področje F1: 250.000 eur, pod-področje F2: 100.000 eur). 
 

 


