
Vprašanje: Ali se smatra Univerza ali Fakulteta kot ustrezen partner, ker izvaja dejavnosti za programe 
D1 posredno, ne direktno (krepitev duševnega zdravja?), bi pa izvedene projektne aktivnosti posredno 
vplivale boljše duševno zdravje ciljne skupine?   
 
Odgovor: Če Fakulteta s svojimi izvedenimi projektnimi aktivnostmi (posredno) vpliva na duševno 
zdravje določene ciljne skupine je lahko partner v programu. Kvaliteta partnerstva je seveda odvisna 
od vsebine in konteksta predlaganega programa in se bo presojala pri ocenjevanju vloge.  
 

Vprašanje: Kaj pa to, da so zunanji izvajalci obravnavani kot partnerji pomeni za dokazila? Ali morajo 
izdajati zahtevke z vsemi dokazili (kot npr. plačilna lista, pogodba ipd.) ali to delajo preko računov in 
ni važno kakšne specifikacije so v ozadju (kar se nevladni organizaciji šteje kot pridobitna dejavnosti 
in ni najbolj optimalno). V prijavnici je potrebno zapisati tudi plače in opise del pri partnerjih vendar 
pa na strani 3 priloge 2 med stroški, ki niso opravičeni piše da "stroški partnerjev, saj so zajeti v stroških 
zunanjih izvajalcev in niso upravičeni med stroški plač." Kaj to torej v praksi pomeni?  
 
Odgovor: Skladno z določili v RD so stroški partnerjev stroški zunanjih izvajalcev. Dokazilo je 
račun/zahtevek, ki ga partner izda izvajalcu. Pričakujemo, da boste podrobneje o posameznih 
dokazilih dorekli v pogodbi o partnerskem sodelovanju. Podrobneje bomo o samih dokazilih objavili 
na spletni strani MZ, ko bodo podpisane pogodbe. Glede pridobitne dejavnosti pa so nam izvajalci v 
preteklosti dejali, da so na Fursu našli rešitev, da zadevo uredijo na nek način z zahtevki. Predlagamo, 
da se za več informacij obrnete na svoje računovodstvo, ali Furs. 
 

Vprašanje: prijavljeni program se sofinancira s pomočjo donacij fizičnih oseb in podjetij, torej te za te 
donacije je nemogoče dati dokazila vnaprej za prihodnja leta. Kaj je torej potrebno dodati kot 
dokazilo? Je dovolj, da se navede kot v prejšnjem razpisu, da bo sofinanciranje programa zagotovljeno 
z donacijami? 
 
Odgovor:  zadostuje »Izjava o ne-navzkrižju interesov«, da boste prejeli donatorska/sponzorska 
sredstva v prihodnje, in da ta ne bodo neželeno vplivala na strokovnost programa.  Navedete okvirno 
višino teh sredstev ter imena sponzorjev oziroma donatorjev. Izjavo lahko prosto oblikujete.« 
 

Vprašanje: Kdo so tisti z manj priložnostmi oz. ranljive skupine pod točko F? 
Odgovor: Mladi z manj priložnostmi so mladi, ki so v primerjavi s svojimi vrstniki prikrajšani zaradi 
socialnih in/ali ekonomskih okoliščin, gibalne ali senzorne oviranosti, učnih težav, kulturnih in/ali 
jezikovnih razlik, zdravstvenih težav ali geografskih ovir. 
V kolikor menite, da je zgornji opis premalo definiran, dodajamo še bolj razdelano definicijo po 
skupinah: http://movit.si/ese/pomembneznacilnostiprograma0/socialno-vkljucevanje/ 
 

Vprašanje: Zanima nas kako bodo obravnavani partnerji v programih. Ali se ohranja način, da se jih 
obravnava oziroma obračunava sredstva kot podizvajalce?  
 
Odgovor: Partnerji se obravnavajo kot zunanji izvajalci na programu. 
 

Vprašanje: Zanima nas kako se prijavi dva programa? Ali moramo oddati dve prijavnici? Ali moramo 
oba programa združiti v istem projektu? 
 
Odgovor: Najbolje bi bilo, da prijave pripravite za vsak program posebej, da je vsebinsko ločeno. Ni 
nujno, da bodo za vsako področje isti ocenjevalci, saj so to strokovnjaki s posameznih področij.  
 



Vprašanje: Ali lahko prijavimo en projekt za 350.000, kjer vključimo obe pod-področji, F1 in F2?  
 
Odgovor: Ne, lahko pa se prijavite z enim programom na obe pod-področji v višini 250.000 evrov. 

Vprašanje: Nameravamo nadaljevati s programom preventive (ki je bil do sedaj na področju C), a 
vključuje mlade ter določene specifične druge skupine. Ali je še vedno smiselno prijavljati program 
pod C sklop ali bi bilo bolje preoblikovati v dva programa - enega za mlade, drugega za ostale?  
 
Odgovor: Prijavite program kot do sedaj na sklop C. 
 

Vprašanje: Ali je možno uveljavljati plačo za več kot eno osebo? Npr. 1 plača pri prijavitelju in nekdo 
za 50% pri partnerju?  
 
Odgovor: Da.  
 

Vprašanje: Ali se lahko delež posrednih stroškov po letih razlikuje, npr. leta 2023 za 30 %, leta 2024 
za 25% in leta 2025 za 25 %? 
  
Odgovor: Seveda, na to je potrebno biti pozoren. Finančna sredstva so razdeljena po posameznih letih 
in se razlikujejo.  
 

Vprašanje: Ali je potrebno na sklopu D izbrati in doseči le eno ciljno skupino ali kombinacijo dveh/več 
ciljnih skupin?  
 
Odgovor: Lahko se doseže samo eno ciljno skupino. 
 

Vprašanje: Katere vrste stroškov distribucije gradiv program opravičuje, tudi tisk? 
 
Odgovor: Tudi tisk je opravičen strošek (zloženke, različna gradiva s katerimi informirate javnost).  

Vprašanje: Prosimo za nekoliko več obrazložitve glede povračila stroškov v zvezi s stroški plač in 
omejitvami na plačne razrede v javnem sektorju. Kaj to pomeni za zaposlene, ki so sicer na delovnem 
mestu horizontalno razporejeni na višji plačni razred, samo delovno mesto pa je sicer v ustreznem 
plačilnem razredu glede vaših pogojev?  
 
Odgovor: Glede plač je omejitev višine sofinanciranja največ do višine: 

- 42. plačnega razreda za DM kot so projektni sodelavec ipd. Upravičen strošek za sofinancerja 
- Ministrstvo za zdravje znaša do 2.198,84 eur bruto.  

- 48. plačnega razreda za DM kot so vodja projektov ipd. Upravičen strošek za sofinancerja - 
Ministrstvo za zdravje znaša do 2.782,25 eur bruto.  

 

Vprašanje: Ali se za vsako dejavnost opredeli le kumulativni strošek ali je potrebno, tako kot je bilo 
pri prejšnjih razpisih, opredeliti pri vsaki aktivnosti stroške po posameznih postavkah (plače, 
materialni stroški, itd.)? 
 
Odgovor: Potrebno je opredeliti enako kot pri prejšnjih javnih razpisih.  
 

Vprašanje: Ali opredelimo pričakovane rezultate samo vsebinsko ali je potrebno specificirati tudi 
kazalnike in vrednosti, tako kot je bilo pri prejšnjih razpisih? 
 
Odgovor: Potrebno je opredeliti tudi kazalnike in vrednosti, kot pri prejšnjih razpisih. 



Vprašanje: Ali moramo na sklopu D naslavljati le en specifični cilj ali lahko naslavljamo več specifičnih 
ciljev?  
 
Odgovor: Lahko se naslavlja enega ali več specifičnih ciljev, odvisno od samega programa.  
 

Vprašanje: Ali rok razpisa, ki je 30.6.2022 do 12:00 pomeni, da mora biti dostavljena prijava do takrat 
s priporočeno pošto ali mora biti na tisti datum in uro oddana na pošto? 
 
Odgovor: Vloga mora biti oddana na pošto do 12:00 ure dne 30.6.2022, ali pa osebno dostavljena na 
Ministrstvo za zdravje.  
 

Vprašanje: Ali lahko prijavimo en projekt kot vodilni partner in sodelujemo še pri dveh kot partnerji?  
 
Odgovor: Lahko.  
 

Vprašanje: Ali so pogoji za vodjo programa (izobrazba, strokovni izpit...)? 
 
Odgovor:  Ni pogojev. Pomembne so reference.  
 

Vprašanje: Ali je možno imeti partnerja v okviru majhnega programa (v okviru C in D sklopa)? Ali so 
pogoji glede partnerjeve ustanovitve? 
  
Odgovor: Parterji so lahko tudi pri majhnih programih. Glede same ustanovitev pri partnerjih ni 
določenega datuma ustanovitve.  
 

Vprašanje: Ali je obvezno izpolnjevati pogoj statusa v javnem interesu? 
 
Odgovor: Ne, status javnega interesa ni pogoj za nobeno področje, prav tako tudi ne za partnerje. 
 

Vprašanje: Katere pogoje mora organizacija izpolnjevati, da lahko vključi prostovoljce? 
 
Odgovor:  RD glede vključevanja prostovoljcev določa: 
Opravljeno prostovoljsko delo prijavitelj dokazuje z izpolnjenim evidenčnim listom, ki ga določa drugi 
odstavek 23. člena Zakona o prostovoljstvu (Uradni list RS, št. 10/11, 16/11 – popr. in 82/15) za 
vsakega prostovoljca, vključenega program. Za vrednotenje prostovoljskega dela se uporabljajo 
določbe Pravilnika o področjih prostovoljskega dela (Uradni  list RS, št. 48/11, 60/11 in 29/16) in 
vpisniku in Zakona o prostovoljstvu (Uradni list RS, št. 10/11, 16/11 – popr. in 82/15).  
 

Vprašanje: Ali je pri merilu o partnerstvu oziroma mreženju mogoče pridobiti vseh 5 točk s samostojno 
prijavo (brez partnerjev) z dobro mrežo sodelujočih organizacij (lokalno, regionalno, nacionalno)?  
 
Odgovor: Ne, ni mogoče prejeti vseh točk. Partnerstvo je pogoj, ki se dokazuje z izjavo 
  

Vprašanje: Smo mladinski center, ki deluje kot društvo. Imamo več aktivnosti za mlade, kjer 
nagovarjamo zdrav življenjski slog, zdravo in prijetno okolje, preventivne delavnice, razne športne 
ekipe za krepitev zdravja in pogovorne skupine, ki nagovarjajo tudi razne duševne tematike. Zanima 
nas, ali se mladinski centri lahko prijavijo? Ali lahko zaprosimo tudi manj kot 100.00 EUR oziroma 
kolikšna je spodnja meja? Zaprošen znesek je mišljen za posamezen program ali se ta vsota na 
področju F, ki je 250.00 EUR razdeli med vse sprejete prijavljene na področju F?  
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0374
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-21-0688
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3259
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0374
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-21-0688
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3259


Odgovor: Spodnje meje financiranja razpisna dokumentacija ne določa. Ja pa potrebno biti pozoren 

na III. točko RD, kjer je v 8. točki zapisano, da mora biti učinek programa relevanten za nacionalno 

raven, kar pomeni, da se izvaja na širšem področju Slovenije. V nasprotnem primeru, torej v primeru 

neizpolnjevanja pogojev, se bo postopek nadaljnjega ocenjevanja zaključil. 

 

Vprašanje: Ali se za stroške izvajanja programa šteje tudi oprema za prostor (zunanji fitnes), če je 
predmet našega projekta urejanje okolja, ki spodbuja zdravje pri mladih v okviru sklopa F2? 
 
Odgovor: Ne, predmet sofinanciranja je lahko le strošek amortizacije te opreme. 
  

Vprašanje: Ali se lahko izbere za konzorcijski partner določena organizacija na način, da konzorcijski 
partner ne prejme denarja, ampak v okviru programa prejme naše storitve brezplačne, on pa nam 
zagotavlja brezplačne prostore za izvajanje projektnih aktivnosti?  
 
Odgovor: Menimo, da je to stvar davčne zakonodaje, zato težko odgovarjamo. Če je s strani davčne 
zakonodaje urejeno, bo tudi za Ministrstvo za zdravje ustrezno.  
 

Vprašanje: Ali lahko tudi v sklopu D1 prijavimo aktivnosti neposredne psihosocialne podpore, kljub 
temu, da je temu namenjen sklop D2?  
 
Odgovor: Gre za stvar vsebinske presoje vloge.  
 

Vprašanje: Ali se lahko v okviru področja C prijavi dve pod-področji v eni prijavnici? 
 
Odgovor: Lahko. Znotraj področja C se lahko naslavlja več vsebin. 
 

Vprašanje: V primeru, da nek prijavljeni izvajalec ne more več izvajati predvidenih aktivnosti, kako 
poteka zamenjava? Ali lahko v takem primeru na skrbnika pogodbe naslovimo prošnjo z 
obrazložitvijo? 
 
Odgovor: Seveda.  
 

Vprašanje: Ali se lahko pri sklopu E doseže le 1 ciljno skupino? 
 
Odgovor: Lahko eno ali več ciljnih skupin. Zaželeno čim več.  
 

Vprašanje: Ali je potrebno v okviru sklopa D1 pri ciljni skupini - mladostniki in njihovi starši, nasloviti 
oboje (tako mlade, kot starše) ali je možno naslavljati samo mladostnike?  
 
Odgovor: Odvisno od programa.  
 

Vprašanje: Ali lahko aktivnosti za končne uporabnike izvaja nekdo, ki je samostojni podjetnik (S.P.) in 
vlagatelju za svoje delo izda račun? 
 
Odgovor: Lahko, saj se ga upošteva kot zunanjega izvajalca. 
 

Vprašanje: Ali se lahko na isto pod-področje prijavimo kot partner in prijavitelj, z različnima 
projektoma? 
 
Odgovor: Lahko.  



 

Vprašanje: Ali se lahko zaračunava kotizacijo za seminarje, ki so sofinancirani iz sredstev razpisa?  
 
Odgovor: Ne. Za končnega uporabnika morajo biti vse aktivnosti brezplačne.  

Vprašanje: Ali morajo zunanji izvajalci izdajati zahtevke z vsemi dokazili (kot npr. plačilna lista, 
pogodba ipd.) ali to delajo preko računov in ni važno kakšne specifikacije so v ozadju (kar se nevladni 
organizaciji šteje kot pridobitna dejavnosti in ni najbolj optimalno). V prijavnici je potrebno zapisati 
tudi plače in opise del pri partnerjih vendar pa na strani 3 v prilogi 2 piše, da "stroški partnerjev, saj so 
zajeti v stroških zunanjih izvajalcev in niso upravičeni med stroški plač." Kaj to pomeni v praksi? 
 
Odgovor: Partnerji so zunanji izvajalci. Partnerji lahko izdajo račun ali zahtevek glede na dogovor v 
pogodbi med vami in njimi. Ministrstvo za zdravje zahteva dokazilo, z izjemno posameznih primerov 
(če je dokazil več kot 20). Vsa navodila glede poročanja in dokazil bodo dostopna na spletni strani.  
 

Vprašanje: Glede na merila ustreznosti predvidevamo, da vsak partner prinese 1 točko - torej za vse 
točke potrebujemo 5 partnerjev?  
 
Odgovor: Ne. Odgovor na vprašanje je že objavljen spletni strani MZ (splošni odgovori). 
 

Vprašanje: Če se na področju C prijavljamo na več pod-področij ali moramo aktivnosti natančno 
razdeliti po pod-področjih ali so lahko mešane, na primer delavnice za mlade  za alkohol kemične 
odvisnosti, nekemične  odvisnosti, tobak...? 
 
Odgovor: Aktivnosti morajo biti natančno razdeljena po področjih, da bo razvidno, kaj se bo delalo po 
posameznih pod-področjih.  
 

Vprašanje: Ali v okviru točke 6 (časovni načrt izvajanja programa) navajamo samo število ur zaposlenih 
oseb ali tudi študentsko delo? Ali navajamo samo ure, ki jih financira Ministrstvo za zdravje ali tudi 
drugi sofinancerji? Ali se skupno število ur navaja po letih ali kumulativno za celotno obdobje 
financiranja programa? 
 
Odgovor: Potrebno je napisati po mesecih in po letih. V prijavnici pod točko 9 KADROVSKA ZASEDBA 
je sledeče pojasnilo: »Za vsakega sodelujočega je potrebno navesti tudi število delovnih ur na tistem 
delu programa, ki ga sofinancira ministrstvo ter predvideno skupno izplačilo«. 
 

Vprašanje: Pri pod-področju D2 je pogoj da ima vlagatelj mrežo svetovalnic, ki delujejo najmanj 12 
mesecev v najmanj 8 statističnih regijah Republike Slovenije. Vlagatelji nimamo svetovalnic, partnerji 
pa imajo spletno svetovanje, ki zajema vse statistične regije. Ali to ustreza pogojem? 
 
Odgovor: Ne.  
 

Vprašanje: Ali je v redu, da mi kot vlagatelji pokrivamo del programa D1 in partnerji del programa 
vezanega na D2? 
 
Odgovor: Ne.  
 

Vprašanje: Kako se bo točkovno ocenjevalo število partnerjev? Za program, ki ga izvajamo je nujno 
potreben le en partner.  
 



Odgovor: Odgovor na vprašanje je dostopen na spletni strani. Ni ključno število partnerjev, temveč 
kakovost partnerjev in kakovost mreže.  
 

Vprašanje: V merilih ni navedenega prostovoljskega dela, kar pomeni, da le-to ni pomembno za 
ocenjevanje prijave, ga pa lahko uveljavljamo za 5% lastne udeležbe? Ali ne bomo izgubljali točk, če 
bosta v prijavi navedena samo eden ali dva prostovoljca? 
 
Odgovor: Ne drži, da se prostovoljstvo ne vrednoti. To se bo vrednotilo pri ocenjevanju kakovosti 
programa, v kolikor je relevantno za samo izvedbo programa. 
 

Vprašanje: Kakšni so zneski na področju E? 
 
Odgovor: Omejitev za posamezni program (zaprošeni znesek) je 80.000 eur, za vsa tri leta trajanja 
javnega razpisa. Za vsa tri leta je za celotno področje E na voljo 1.000.000, od tega okvirno 400.000,00 
EUR za leto 2023, okvirno 300.000,00 EUR za leto 2024 in okvirno 300.000,00 EUR za leto 2025. 
 

Vprašanje: Ali so na področju D2 partnerji nujni, oziroma ali bi izgubljali točke, če bi delali brez 
partnerjev? 
 
Odgovor: Partnerji niso nujni, gre za stvar vsebinske presoje. Praviloma kakovostno partnerstvo 
prinese točke. 
 

Vprašanje: Ali je lahko partner kmetija? 
 
Odgovor: Ne. Kmetija nima pravne subjektivitete oziroma statusa društva, zveze društev, zavoda, 
skupnosti zavodov, humanitarne organizacije ali ustanove oziroma gospodarske zbornice pri prijavi na 
področje A 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: Ali se v okviru točke 14 (viri financiranja prijavljenega programa) prikaže v letu 2025 
celotno koledarsko leto ali zgolj do novembra 2025? Ali se navaja višina zaprošenih sredstev za leto 
(nov.-okt.) ali koledarsko leto? 
 
Odgovor: Upošteva se obdobje kot je določeno v prijavnici (na strani 16 v prijavnici je pod opombe 
določeno obdobje).   
 

Vprašanje: Ali mora biti vodja projekta redno zaposlen/a, ali lahko sodeluje kot s.p.? 
 
Odgovor: Z vidika kakovostne izvedbe programa je zaželeno, da je vodja programa zaposlen na 
programu. Sicer pa se bo celovito presojala kadrovska zasedba progama, ne zgolj njegovo vodenje. 
 

Vprašanje: Ali je lahko partner raziskovalno javna inštitucija? 
 
Odgovor: Partner mora imeti status društva, zveze društev, zavoda, skupnosti zavodov, humanitarne 
organizacije ali ustanove. Pri prijavi na področje A ima lahko tudi status gospodarske zbornice. 
 

Vprašanje: Ali lahko prijavimo področje A in F skupaj, če je delo zelo podobno oziroma enako? 
 



Odgovor: Vsako področje je potrebno prijaviti posebej. Če program naslavlja zgolj mlade in ne 
naslavlja zgolj področja prehrane in gibanja je dobrodošlo da se prijavi na sklop F, če pa vsebinsko 
naslavlja zgolj področje A, potem se prijavi na A. Podvajanje istih aktivnosti za isto ciljno skupino na 
obeh področjih ni zaželeno. 
 

Vprašanje: Ali je lahko strošek nakup ali najem terapevtske naprave, ki bo uporabljena v programu? 
 
Odgovor: Najem terapevtske opreme je upravičen strošek. Sam nakup opreme pa ni upravičen 
strošek, upravičen je lahko strošek amortizacije. 
 

Vprašanje: Ali je lahko partner iz tujine? 
 
Odgovor: Partner je lahko iz tujine, vendar pa so upravičeni stroški upoštevani samo za partnerje s 
sedežem v Republiki Sloveniji. 
 

Vprašanje: Ali je nujno, da se projekt izvaja lokalno ali ga je potrebno zasnovati na nacionalni ravni? 
 
Odgovor: Odvisno od same vsebine. Prednostno je naslovljena nacionalna raven, gre pa za stvar 
presoje celotnega programa. 
  

Vprašanje: Pri časovnem načrtu izvedbe programa je določeno, da se po delovni sklop opredeli po 
mesecih. V okviru delovnega sklopa pri implementaciji našega programa izvajamo več aktivnosti, med 
katerimi nekatere izvajamo celo leto, nekatere nekaj mesecev, tretje pa en mesec. kako torej to 
predstavimo v časovnem načrtu? 
 
Odgovor: Tako kot ste navedli – tiste, ki jih izvajate več mesecev jih tako opredelite, tiste, ki izvajate 
manj pa prav tako opredelite. 
 

Vprašanje: Ali so omejitve pri prijavi večjih javnih zavodov? Konkretno zdravstveni dom (Center za 
krepitev zdravja).  
 
Odgovor: Na področju A ni omejitev glede velikosti javnega zavoda. Bistveno pa je, da se bo program 
izvajal na širšem področju Slovenije. S tem se zadosti pogoju nacionalne relevantnosti. 
 

Vprašanje: Ali je potrebno po postavkah specificirati tudi stroške plače (npr. posebej bruto plača, 
dodatki, prispevki)? 
 
Odgovor:  Strošek plač se prikazuje kot skupaj strošek za delodajalca. Specificirati je potrebno le 
kumulativno po vrstah DM (plača vodje programa, plača ostalih sodelavcev…), kot je navedeno v tabeli 
Struktura stroškov v točki 13. Prijavnice. 
 

Vprašanje: Ali je v znesku sofinanciranja že všteta plača za zaposlenega ali se to dobi dodatno? 
 
Odgovor: V znesku, ki se ga določi za sofinanciranje programa so zajeti vsi stroški, ki so predvideni v 
prijavnici in dogovorjeni pred podpisom pogodbe z MZ. Dodatno se ne dobi več ničesar. 
 

Vprašanje: Ali mora biti vodja programa strokovno podkovan na področju, na katerega se konzorcij 
prijavlja ali je lahko vodja programa oseba z znanji in referencami iz projektnega menedžmenta, ki bo 
koordiniral konzorcijske aktivnosti. 
 



Odgovor: vodja mora imeti ustrezna znanja, glede referenc iz projektnega menedžmenta pa je stvar 
vsebinske presoje.  

Vprašanje: Ali je v časovni načrt potrebno podati ure zaposlenih ali ure uporabnikov?  
 
Odgovor: Opredeliti je potrebno ure zaposlenih, ki jih boste za dejavnosti uporabili.  
 

Vprašanje: Ali bo delež normiranih stroškov (znotraj 30% plač) vplival na ocenjevanje programa (npr. 
boljša ocena programov z manjšimi normiranimi stroški)? 
 
Odgovor: Ne bo vplival. Osnova so lahko, poleg plač, tudi avtorske in podjemne pogodbe, pod pogoji, 
določenimi v RD. 
 

Vprašanje: Programi, ki imajo zagotovljene tudi druge vire financiranja (npr. 
nacionalni/regionalni/lokalni, javni viri, sponzorska oziroma donatorska sredstva, lastne vire 
financiranja oziroma lastno udeležbo), morajo predložiti ustrezna dokazila (npr. sklep o izbiri), 
prostovoljno delo pa izkazati po Zakonu o prostovoljstvu. Lahko obrazložite? 
 
Odgovor: Za sponzorska sredstva je potrebno predložiti dokazila – na primer sklep o izbiri. Za donacije 
lahko podate oceno na podlagi podatkov iz preteklih let. Za vrednotenje prostovoljskega dela se 
uporabljajo določbe Pravilnika o področjih prostovoljskega dela (Uradni  list RS, št. 48/11, 60/11 in 
29/16) in vpisniku in Zakona o prostovoljstvu (Uradni list RS, št. 10/11, 16/11 – popr. in 82/15). 
 

Vprašanje: Če program spada na področje E, hkrati pa naslavlja mlade, se lahko prijavi projekt na obe 
področji, ali izberemo le enega? 
 
Odgovor: Potrebno je izbrati le enega. Prav je, da se mlade celovito naslavlja in temu je namenjeno 
celotno področje F. V kolikor naslavlja zgolj vsebine iz področja E, potem spada na to področje. 
Zaželeno je da programi za mlade naslavljajo zdravje mladih celovito. 
 

Vprašanje: Ali je lahko partner d.o.o.? 
 
Odgovor: Ne.  Partner mora imeti status društva, zveze društev, zavoda, skupnosti zavodov, 
humanitarne organizacije ali ustanove. Pri prijavi na področje A ima lahko tudi status gospodarske 
zbornice. 
 

Vprašanje: Če bomo del programa sofinancirali z donacijami, kako zagotoviti pogodbe vnaprej? 
 
Odgovor: Z drugimi viri se mora zagotoviti 5% sredstev. Potrebno je predvideti stvari v naprej, bodisi 
s sklepom. Predlagamo, da se poda ocena glede na podatke iz preteklih let. 
 

Vprašanje: Ali spletni program, ki je dostopna za prebivalce cele države, velja za relevantnega na 
nacionalni ravni? 
 
Odgovor: Odvisno od vsebinske presoje.  
 

Vprašanje: Na kakšen način lahko v tabeli kazalniki te povežemo s cilji programa ali delovnimi sklopi. 
Je dovolj, da se samo smiselno navede kazalnike? 
 
Odgovor: Kazalniki so na splošno povezani s cilji programa. Morajo biti številčno opredeljeni in 
preverljivi. Zato ni dovolj, da se samo navede kazalnike, saj je podlaga za kazalnike cilj programa.   
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0374
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-21-0688
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3259


Vprašanje: Ali se partner CSD šteje kot eden na regijski ravni ali je en partner ena enota?  
 
Odgovor: Mora biti nacionalnega pomena, je pa takšna navedba stvar vsebinske presoje.  
 

Vprašanje: Ali je določen najvišji znesek, ki se ga lahko nameni za zunanje izvajalce oziroma partnerje? 
 
Odgovor: Ne.  
 

Vprašanje: Omenili ste,  da raziskave niso predmet razpisa. Ali se pregled stanja o pojavu neprimernih 
praks trženja nadomestkov materinega mleka v zdravstvenih zavodih šteje za raziskovalno dejavnost? 
 
Odgovor: Uveljavljanje stroške je opredeljeno na strani 31. Posebej je določeno, da investicije, 
založništvo in znanstvene raziskave niso predmet tega razpisa. Če gre zgolj za pregled stanja na 
področju potem se to lahko upošteva, ne pa če gre za znanstveno raziskavo. 
 

Vprašanje: Ali je lahko zaposleni prejemajo plačilo za delo na projektu tudi preko povečanega obsega 
in nadurnega dela? 
 
Odgovor: Ja.  
Upravičeni stroški lahko zajemajo:  
  

• plače in dodatke z vsemi pripadajočimi davki in prispevki delavca in delodajalca – v 
celoti ali pa v deležu dela na programu;  
• povračila stroškov v zvezi z delom (prehrana med delom, prevoz na delo in z dela) – v 
celoti ali pa v deležu dela na programu;  
• povračila in nadomestila (npr. boleznine do 30 dni), če delodajalec ne povrne stroškov 
dela iz drugih virov;   
• druge osebne prejemke v skladu z veljavno zakonodajo (regres za letni dopust, 
odpravnine v skladu z 79. členom Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 
78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – 
ZPosS, 81/19, 203/20 – ZIUPOPDVE, 119/21 – ZČmIS-A, 202/21 – odl. US,  15/22 
in 54/22 – ZUPŠ-1), ipd., v primeru delnega dela na programu v sorazmernem deležu);  
• jubilejne nagrade v skladu z veljavno zakonodajo (če je za delodajalca zakonsko 
obvezno, v primeru delnega dela na programu v sorazmernem deležu);  
• premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja (če je za delodajalca 
zakonsko obvezno).  

 

Vprašanje: Ali je najvišji zaprošen znesek za E področje 80.000 eur mišljen za eno leto ali za vsa tri 
leta?  
 
Odgovor:  Znesek 80.000 eur je najvišji možen za vsa tri leta.  
 

Vprašanje: Strokovni sodelavci, ki niso zaposleni pri prijavitelju in bodo plačani preko AH morajo biti 
vključeni pod 1. stroške plač ali pod B stroški zunanjih izvajalcev? 
 
Odgovor: Pod zunanje izvajalce. 
 

Vprašanje: Kaj je mišljeno pri točki 1.1. kot denarni prispevek? 
 
Odgovor: Lastna sredstva, bodisi članarine, lastni odstotek od dohodnine oziroma lastna udeležba v 
obliki denarnega prispevka. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-0784
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-21-2826
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-1930
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1428
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-2296
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-0741
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-0914
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-3722
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-3772
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-2550
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-4069
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2022-01-0215
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2022-01-1186


Vprašanje: Ali je financiranje predvideno pred začetkom progama, po vmesnih poročanjih ali ob koncu 
izvedbe? 
 
Odgovor:  Stvar individualnega dogovora med Ministrstvom za zdravje in izvajalcem. Ni pa 
financiranje predvideno pred začetkom programa, oziroma pred podpisom pogodbe. 
 

Vprašanje: Na kakšen način lahko vnaprej dokazujemo vir lastnega financiranja če so naša lastna 
sredstva donacije iz dela dohodnine? 
 
Odgovor: Na podlagi ocene iz preteklih let.  
 

Vprašanje: Kako pogosto se oddaja poročila? 
 
Odgovor: Odvisno od dinamike izplačil, pred podpisom pogodbe se izvajalec in MZ dogovorita o 
dinamiki in poročanja in oddaje zahtevkov. 
 

Vprašanje: Ali so lahko tudi pri področju D1 partnerji? 
 
Odgovor: Tako je. V okviru vsakega sklopa so lahko partnerji. Pogoji pa določajo kašne vrste partnerjev 
lahko imate. 
 

Vprašanje: Pri D1 - morajo biti partnerji ali ni nujno?  
 
Odgovor: Ne.  
 

Vprašanje: Ali bodo plačila za sofinanciranje programa v obliki predplačil? 
 
Odgovor: Če bo vaš program izbran bo to zadeva dogovora ob podpisu pogodbe. 
 

Vprašanje: Kaj pomeni, da se bo glede dinamike financiranja dogovarjalo individualno? Kakšna je bila 
dosedanja praksa? 
 
Odgovor: Pred podpisom pogodbe MZ izvajalca pozove, da predlaga, kakšna dinamika zahtevkov in 
poročanja bi mu ustrezala. Nekaterim ustreza mesečno poročanje, za druge to predstavlja preveliko 
administrativno breme in poročajo dvakrat letno…. Nekaterim ustrezajo predplačila, drugim ne. Pri 
predplačilih je pomembno, da morajo biti zaprta v roku 180 dni, skladno s 33. členom ZIPRS, do takrat 
morajo stroški tudi nastati. 
 

Vprašanje: Računalnik se amortizira 2 leti, kako se to veže na zahtevo, da stroški amortizacije sredstev 
nikoli ne morejo preseči njihove nabavne vrednosti. 
 
Odgovor: RD določa: 
Stroške amortizacije je treba obračunati v skladu z nacionalnimi predpisi o obračunavanju amortizacije 
in v skladu z internimi akti upravičenca, če ti določajo daljša obdobja amortizacije. Stroški se priznajo 
največ v višini davčno priznane stopnje, ne glede na uporabljeno metodo amortiziranja.  
Amortizacija se obračunava sorazmerno v vsakem ustreznem periodičnem poročilu. Vračilo stroškov 
amortizacije sredstev ni mogoče v celoti zahtevati samo v enem obdobju, ampak jih je treba 
razporediti glede na amortizacijsko dobo in celotno dobo trajanja operacije.   
   



Upravičen je samo sorazmeren del stroškov amortizacije glede na delež uporabe za izvajanje 
programa. Znesek (uporabljeni odstotek in čas trajanja) mora biti revizijsko preverljiv. Stroški 
amortizacije sredstev nikoli ne morejo preseči njihove nabavne vrednosti.  
 

Vprašanje: Kdaj bodo objavljeni rezultati razpisa?  
 
Odgovor: To je zelo težko napovedati, verjetno do jeseni. Zagotovo pa je to naša prvenstvena naloga. 
 

Vprašanje: Ali se lahko osredotočimo samo na eno ciljno skupino Romov, kot skupino z manj 
možnostmi, ki je specifična. 
 
Odgovor: Da.  

Vprašanje: Kdaj se programi morajo začeti izvajati?  
 
Odgovor: Upravičeni stroški za izvedbo programa so od novembra 2022 dalje, saj je tako nakazano v 
prijavnici v tabeli ''struktura stroškov''. 
 

Vprašanje: Ali so lahko izvajalci, ki delajo v lokalnem okolju (šole / vrtci ) in z izvajanjem usposabljanja 
širijo mrežo na nacionalni ravni, plačani preko drugega partnerja (društva) zaradi omejitev izplačil v 
šolski zakonodaji, glede na to, da izvajalci omenjena usposabljanja izvajajo izven svojega delovnega 
časa (med vikendi) in delo ni opredeljeno v njihovi pogodbi o zaposlitvi?  
 
Odgovor: Preverite, če je to v skladu z zakonodajo. V tem primeru bo Ministrstvo za zdravje ta del 
stroškov tudi sprejelo. Ne sme pa biti to stvar dela in nalog v povezavi z rednim načrtovanim 
izobraževanjem kadra, ki se sicer izvaja v šolah in vrtcih.  
 

Vprašanje: Ali je določeno minimalno število vključenih v daljši program, če poteka program v skupini? 
 
Odgovor: Ne, število ni določeno. Gre za stvar presoje celotnega programa – o tem bo presojala 
komisija.  
 

Vprašanje: Kdaj pa predvideni podpisi pogodb za programe, ki bodo izbrani?  
 
Odgovor: Takoj, ko bo objava ocene programov javna, bo Ministrstvo za zdravje pristopilo k pripravi 
in podpisu pogodb. 
 

 


