
Področje C,D,E,F 

Področje C 

Vprašanje: Iz besedila javnega razpisa (tabela in opombe na str. 23) sklepamo, da moramo kot 
prijavitelj velikega programa v projekt vključiti še najmanj tri dodatne partnerje. Vsi skupaj pa 
moramo podpisati pismo o nameri oblikovanja konzorcija. Gre torej za en dokument, ki ga podpišejo 
vsi konzorcijski partnerji, vsebina dokumenta pa ni predpisana?  

Odgovor: Tako je, vsebina dokumenta ni predpisna. Iz prijavnice izhaja (str. 24, točka 10), da se v 
primeru prijave na področje C (velik program) priloži pismo o nameri oblikovanja konzorcija najmanj 

treh partnerjev. Torej morajo vsi trije partnerji skupaj z vlagateljem podpisati pismo o nameri, ki ga 
priložijo prijavnici. 

Vprašanje: Glede na splošne zahteve razpisa mora vsak partner podpisati izjavo o partnerskem 
sodelovanju (priloga 2). Ali to velja tudi za partnerje, ki so že podpisali pismo o nameri? 

Odgovor: Vsak partner mora podpisati tudi izjavo o partnerskem sodelovanju, ki je priloga 2 
prijavnice (izhaja že iz besedila priloge). 

Vprašanje: Glede na posebne pogoje za področja C1, C2, F1 in F2 mora vsak partner ob prijavi na 
področje C1 podpisati tudi izjavo o neodvisnosti od tobačne in alkoholne industrije (priloga 4). Je 
tako? 

Tako je.  

Vprašanje: Ali lahko imamo na projektu dve vrsti partnerjev - tiste, ki bodo podpisali pismo o nameri 
oblikovanja konzorcija (trije partnerji) in druge (npr. tuje partnerje), ki bodo podpisali le izjavo o 
partnerskem sodelovanju?  

Odgovor: JR določa, da mora vlagatelj imeti najmanj tri partnerje, kar dokazuje s pismom o nameri 
oblikovanja konzorcija najmanj treh partnerjev. Točka 15. poglavja III. določa, da se za upravičenega 
partnerja šteje pravna oseba s sedežem v Republiki Sloveniji. V kolikor je za izvajanje programa 
pomembno oz. potrebno sodelovanje na mednarodnem nivoju, lahko tudi tuja organizacija sodeluje 
v programu, vendar ne kot partner, ampak se jih navede v prijavnici na strani 14  pod točko 10. 
Mreženje.  

Vprašanje: Ali tuji partnerji podpisujejo izjavo o partnerskem sodelovanju v slovenskem jeziku?  

Odgovor: Točka 15. poglavja III. določa, da se za upravičenega partnerja šteje pravna oseba s 
sedežem v Republiki Sloveniji, torej organizacije, ki nimajo sedeža v RS ne morejo biti partnerji. 

 

PODROČJE C 
 
Vprašanje: Ali je tudi v primeru majhnega programa možno imeti partnerja? Kdaj mora biti partner 
ustanovljen? 
 
Odgovor: V primeru prijav za majhen program imate lahko tudi partnerje pri izvajanju programa, ni 
pa to pogoj. RD določa datum ustanovitve le za vlagatelja. 
 
Vprašanje: Je obvezno izpolnjevati pogoj statusa v javnem interesu? Na katerem področju? Tudi za 
partnerja? 



Področje C,D,E,F 

 
Odgovor: Ni potrebno imeti statusa v javnem interesu.  Seveda je treba izpolnjevati tudi vse pogoje, 
ki so opredeljeni v poglavju V. javnega razpisa, za področje na katerega se prijavljate ter pogoje iz 
poglavja III. Ravno tako partnerju ni potrebno imeti statusa v javnem interesu.  
 

Področje D 
 
Vprašanje: Je možno imeti partnerja? Kdaj mora biti partner ustanovljen? 
 
Odgovor: Izvajanje programa s partnerji je možna, tudi zaželena. RD določa datum ustanovitve le za 
vlagatelja. 
 
Vprašanje:  Je obvezno izpolnjevati pogoj statusa v javnem interesu? Na katerem področju? Tudi za 
partnerja? 
 
Odgovor:  Ni potrebno imeti statusa v javnem interesu.  Seveda je treba izpolnjevati tudi vse pogoje, 
ki so opredeljeni v poglavju V. javnega razpisa, za področje na katerega se prijavljate ter pogoje iz 
poglavja III. Ravno tako partnerju ni potrebno imeti statusa v javnem interesu. 
 

Področje E 
 
Vprašanje: Moje vprašanje se navezuje na prostovoljce programa v sklopu E. Zanima me ali moramo 
imeti že v trenutku prijave programa izbrane prostovoljce v programu? Ali je možno, da jih 
dokončno izberemo do novembra 2022, ko se bo predvidoma začelo izvajati program? 
 
Odgovor: Ob prijavi je prednost, če so prostovoljci z imenom in priimkom navedeni in že izbrani, saj 
to nakazuje, da že imate vključene prostovoljce, ki znajo ravnati s ciljno skupino in imajo tudi izkušnje 
in kompetence iz tega področja. 
 

 


