
Področje A 

Vprašanje: Zanima me, ali lahko naša fakulteta prijavi projekt kot vodilni partner (vlagatelj) v okviru 
Javnega razpisa za sofinanciranje programov varovanja in krepitev zdravja do leta 2025? Mi smo 
javni zavod.  
V razpisu namreč nekoliko nejasno piše, kdo je lahko vlagatelj.  
 
Odgovor: Da. 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. 
 

Vprašanje: Ali morajo biti zaprošena finančna sredstva po letih razdeljena enakomerno npr. pri 
skupnih zaprošenih sredstvih 120.000 EUR – v letu 2023 = 40.000 EUR, v letu 2024 = 40.000 EUR in 
v letu 2025 = 40.000 EUR ali je možno npr. v letu 2023 zaprositi za več sredstev (npr. 50.000 EUR) in 
v naslednjih letih za manj (npr. v 2024 40.000 in 2025 30.000 EUR)? 

 
Odgovor: Po letih se višina finančnih sredstev razlikuje, zato vas prosimo, da načrtujete skladno s 
tem. V letu 2023 je glede na višino predvidenih finančnih sredstev, zato možno zaprositi več (drugi 
predlog, ki ste ga navedli).  
Na 16. strani prijavnice – Struktura stroškov- je opredeljeno: Pri načrtovanju stroškov programa 

upoštevajte razmerje razpoložljivih sredstev po posameznih letih in področjih, kot je navedeno v 

javnem razpisu, v poglavju II.  

 
Vprašanje: Ali morajo biti stroški dela razdeljeni enakomerno npr. v letu 2023 vsak mesec 20 ur 
oziroma določen % delovnega časa zaposlenega ali lahko en mesec uveljavljamo več ur oz. večji % 
delovnega časa in drugi manj glede na intenzivnost projektnih aktivnosti (pri slednjem seveda ne 
presežemo letne kvote finančnih sredstev)?  
 
Odgovor: Lahko uveljavljate različen % delovnega časa zaposlenega, stroški dela naj se prilagajajo 
dinamiki programa. 
 
Vprašanje: Ali morajo biti stroški dela enakomerno razdeljeni po letih npr. vsako leto 20.000 EUR ali 
jih lahko po letih prilagajamo aktivnostim (kakšno leto več stroškov načrtujemo za izvedbo drugih 
aktivnosti in bi bilo manj stroškov dela)? 
 
Odgovor: Stroški naj se načrtujejo, tako kot je opredeljeno na 16. strani prijavnice, saj je potrebno 

upoštevati razpoložljivost sredstev ministrstva, ki  niso vsa tri leta enaka. Povsem razumljivo je, da 

je v določenem obdobju več stroškov npr. s promocijo programa, vendar pa se naj struktura stroškov 

in dinamika programa ujemata. V pogodbi, ki bo sklenjena med ministrstvom in izvajalci, bo 

opredeljeno, kolikšno sme biti odstopanje v strukturi stroškov (npr. stroški plač, stroški informiranja, 

materialni stroški….) med načrtovanimi in dejanskimi stroški ob realizaciji programa. Iz III. točke 

vzorca pogodbe je razvidno, da  »Struktura odobrenih stroškov, kot so definirani v Prilogi 1, ob 

realizaciji na letni ravni, ne sme odstopati za več kot 20 % od predvidenih vrednosti brez predhodne 

odobritve s strani skrbnika pogodbe.« 



 
Iz III. točke vzorca pogodbe je razvidno, da  »Struktura odobrenih stroškov, kot so definirani v Prilogi 

1, ob realizaciji na letni ravni, ne sme odstopati za več kot 20 % od predvidenih vrednosti brez 

predhodne odobritve s strani skrbnika pogodbe.« 

 
Vprašanje: Ali se v časovnem načrtu projekta po urah ovrednoti le tiste aktivnosti, ki jih bo izvajal 
prijavitelj s svojimi zaposlenimi (časovnice za opravljeno delo) na projektu ali tudi projektni partnerji, 
ki bodo za svojo opravljeno storitev izdali izključno račune?  
 
Odgovor: V prijavnici se v preglednico z naslovom »Zaposleni pri vlagatelju oziroma zaposleni pri 

partnerjih in drugi pogodbeni sodelavci» vpisuje (na 13. strani neizpolnjene prijavnice) tudi 

predvideno število ur dela na programu…  

 

Vprašanje:  Področje A: Ali je lahko kmetija partner v programu? 
 

Odgovor:  Ne. Kmetija nima pravne subjektivitete oziroma statusa društva, zveze društev, zavoda, 
skupnosti zavodov, humanitarne organizacije ali ustanove oziroma gospodarske zbornice in zato ne 
izpolnjuje pogojev glede partnerjev, kot je opredeljeno v 15. točki, poglavja III. (Pogoji za pridobitev 
sredstev) javnega razpisa in pogojev za vlagatelje, v poglavju V., pri področju A  (tretji odstavek 
pogojev se nanaša na partnerje). 
 
Vprašanje:  Področja A in E: Ali so lahko partnerji iz privatnega sektorja?  

 
Odgovor:  Da. V primeru prijave na področji A in E, so partnerji lahko pravne osebe zasebnega prava, 
a je potrebno izpolnjevanje pogojev, določenih v 15. točki, poglavja III. (Pogoji za pridobitev 
sredstev) javnega razpisa in pogojev za vlagatelje, v poglavju V., pri področju A  (tretji odstavek 
pogojev se nanaša na partnerje). 
 
Vprašanje:  Splošno: Ali mora biti vodja projekta redno zaposlena oseba v organizaciji ali lahko vodi 
program kot s.p.? 
 
Odgovor:  Razpisna dokumentacija tega ne določa (ne postavlja omejitev), vendar je zaželeno, da je 
oseba, ki vodi program zaposlena pri prijavitelju. Pri ocenjevanju kakovosti kadrovske zasedbe 
(celotnega tima)  se ocenjujejo usposobljenost, izobrazba, izkušnje in reference izvajalcev s 
področja, ki je predmet razpisa in predviden obseg  dela na programu, pri čemer ni enotnega 
odgovora na to vprašanje, saj se ocenjuje kakovost celotnega tima. S strani vodje programa se 
pričakuje predvsem  strokovno poznavanje področja,  na katero se prijavljate, ne npr. zgolj 
menedžerskih znanj. 
 
Vprašanje:  V točkovanju piše "več partnerjev". Ali lahko dobimo konkretno številko, kaj se šteje za 
več partnerjev? Ali je en partner dovolj? 
 
Odgovor:  Da, govorimo o partnerstvu sta potrebni vsaj dve organizaciji, od tega je na tem razpisu 
ena nosilec programa, druga lahko sodeluje kot partner. En partner je torej dovolj, ni pa sklenjeno 
partnerstvo  pogoj za kandidiranje na razpisu, razen za prijavo na sklop C.   
 
Poudarjamo, da kriterij za pridobitev točk pri drugem merilu točke B  skladno z  merili za dodelitev 
sredstev ni število vključenih partnerjev, temveč kakovost partnerstva in mreženja. Pri tem merilu 
se ocenjuje ali ima partner ustrezna znanja, ali partnerstvo prispeva k interdisciplinarnosti in ali 
partner dejavno sodeluje pri izvajanju programa (ne gre torej za enkratno storitev ali storitve v zelo 



omejenem obsegu). Pri tem merilu se poleg kakovosti partnerstva ocenjuje tudi  kakovost mreženja 
(lahko tudi zgolj samo prijavitelja, v kolikor nima partnerjev).   
Ni torej dovolj skleniti formalno sodelovanje z drugo organizacijo, temveč je potrebno utemeljiti, 
zakaj partnerstvo prispeva k večji kakovosti programa. Od partnerjev se pričakuje dejavno in 
kontinuirano sodelovanje pri izvajanju programa in prispevek k doseganju ciljev (ne npr. zgolj 
enkratne aktivnosti). Ob tem se ocenjuje tudi ali je izbrani partner vsebinsko primerna organizacija 
za sodelovanje v programu.   
 
Vprašanje:  V obrazcu (priloga 1) pri točki 10. Mreženje, piše "Ali in na kakšen način sodelujete in se 
povezujete z ostalimi organizacijami (ne s partnerskimi), ki delujejo na sorodnem ali 
komplementarnem področju?"  
Ali se vprašanje nanaša konkretno na program, ki ga prijavljamo na razpisu (oziroma kako bomo 
sodelovali z ostalimi organizacijami), ali se nanaša na sodelovanje in povezovanje z ostalimi 
organizacijami na splošno? 
 
Odgovor:  Oboje.  
 
Vprašanje:  Ali gre izključno za sodelovanje z organizacijami (društva, nevladne organizacije, 
humanitarne organizacije, zavodi) ali se tudi upoštevajo sodelovanja z javnimi ustanovami, 
poslovni sektor itd.? 
 
Odgovor:  Zapisati je smiselno organizacije, ki delujejo na komplementarnem ali sorodnem 
področju, pri čemer ni statusnih omejitev.  
To je priložnost, da  predstavite vsa dosedanja relevantna  sodelovanja na področju preventive, 
predvsem tista, ki so relevantna za področje na katerega se prijavljate. Pomembno je, da tudi jasno 
napišete za kakšno sodelovanje je šlo.   
 

Vprašanje: Ali je mišljeno, da je pogoj, da se mora program izvajati na nacionalnem nivoju ali samo, 
da bo imel nacionalni pomen, učinke na nacionalno raven? 
 
Odgovor: Da je dosežen pogoj nacionalne relevantnost programa, se mora program izvajati na 
širšem področju Slovenije in mora vključevati veliko število uporabnikov oz. ima relevanten učinek 
na nacionalni ravni (ni zgolj lokalnega pomena).  
 

 


