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Vprašanje:  naše društvo se prijavlja na vaš razpis za sofinanciranje programov za varovanje in 
krepitev  zdravja do leta 2025 in sicer na sklop A, pa imamo vprašanje vezano na delovne sklope kjer 
v tretjem stolpcu navajamo okvirne stroške - navajamo tu vse stroške, povezane z delom, 
materialom in ostalimi zadevami, ali kaj konkretno je tu mišljeno? V prejšnjem razpisu smo namreč 
samo navajali vrste stroškov, brez vrednosti, obenem pa potem sledi v prijavi še finančna tabela, 
kjer so stroški. 
 
Odgovor: Drži, v preteklem javnem razpisu na področju prehrane in telesne dejavnosti, je zadoščalo, 
da ste v takratni tabeli 2.2,  ki je predvidevala dejavnosti,  le poimensko navedli stroške, niste pa jih 
številčno ovrednotili. Letošnja prijavnica, ki je enotna za vsa področja in pod-področja javnega 
razpisa, pod točko 5 DELOVNI NAČRT predvideva, da navedete delovne sklope in aktivnosti v njih ter 
jih tudi stroškovno opredelite. 
 
 

Vprašanje:  Iz vaših odgovorov na vprašanja za Področje A (VPRASANJA-A-130622.pdf) je mogoče 
razbrati, da naj bi bilo financiranje za sklop A po letih različno in je temu potrebno prilagoditi tudi 
finančno prilagoditi razrez financiranja po letih. Vendar pa je iz dokumentu  javnega razpisa 
razvidno, da je predvidena delitev sredstev za Področje A po letih enaka – to je 600.000/leto za vse 
potrjene programe (Glejte spodaj):  
Lepo prosim za čimprejšnjo obrazložitev a li je pri vašem odgovoru prišlo do napake ali napačno 
berem javni razpis? 
 
Odgovor: Področje A: Zdrava in uravnotežena prehrana in telesna dejavnost za zdravje 
Sredstva za sofinanciranje programov za leta 2023, 2024, 2025 v okviru javnega razpisa znašajo 
skupno največ 1.800.000,00 EUR, od tega za leto 2023 okvirno 600.000,00 EUR, za leto 2024 okvirno 
600.000,00 EUR in za leto 2025 okvirno 600.000,00 EUR. 
 
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. 
 
Odgovor: Skupna vrednost razpoložljivih sredstev se po posameznih letih razlikuje. Ponekod, pri 
posameznih sklopih, ali celo podsklopih so lahko vrednosti tudi po letih enake. Tako je tudi pri sklopu 
A, prav ste ugotovili.  Pri prvem vprašanju verjetno ni bilo razvidno, za katero področje gre in je bil 
odgovor splošen. 
 
 

Vprašanje:  V primeru, da program izvajamo samo na eni lokaciji, vključujemo pa uporabnike iz cele 
države, ali to pomeni, da program vseeno ima „relevanten učinek na nacionalni ravni"?  
Program in metod dela (v živo in v majhnih skupinah) je zelo učinkovit, predvsem zaradi specifičnosti 
ciljne skupine, ki jo obravnavamo.  
 
Kaj pomeni, da program mora vključevati "veliko število uporabnikov"? Koliko uporabnikov je 
"veliko"? Ali lahko prijavimo program, če vključujemo manjšo število uporabnikov? 
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Odgovor:  Pri nacionalni relevantnosti je pomembno to, da so vključeni uporabniki s cele Slovenije, 
da jim je program dostopen in ni lokalne omejenosti. Izvajanje programa zgolj na eni lokaciji bi lahko 
bila omejitev dostopnosti potencialnim uporabnikom, ki so bolj oddaljeni. Opredeliti na splošno, 
koliko pomeni »vključenost velikega števila uporabnikov«  je nemogoče, saj je odvisno od tega, 
koliko bi bilo vseh potencialnih uporabnikov programa. Pomembno je npr. kako velik delež 
populacije za katero je razvit program, bo ta dejansko vključeval v primeru sofinanciranja. 
 

Vprašanje: Glede na to, da se prijavljamo na področje A, kjer bi šli v partnerstvo z organizacijo, ki pa 
bo partner tudi drugi organizaciji oz. drugemu prijavitelju. Zanima nas, če je možno, da bila 
partnerska organizacija 2x partner za isti program, a drugim prijaviteljem? 
 
Odgovor: En program je mogoče le enkrat sofinancirati. Lahko pa v različnih programih nastopate v 
različni vlogi. Enkrat kot npr. vlagatelj, v drugem primeru pa kot partner, lahko pa tudi kot partner 
ali vlagatelj v različnih programih. 
 

Vprašanje:  Viri financiranja - 1.2 Nematerialni prispevek (in-kind), kateri stroški se navedejo v tem 
delu?  
 
Odgovor: Nematerialni prispevek predstavlja delež lastne udeležbe pri sofinanciranju programa. Kot 
nematerialni prispevek je upravičeno uveljavljati ovrednotene stroške prostovoljnega dela. 
 
Vprašanje:  ČASOVNI NAČRT IZVAJANJA PROGRAMA a se vpisujejo vse ure tudi prostovoljcev ali 
samo zaposlenega?  
 
Odgovor: V časovni načrt izvajanja dela se vpisujejo ure na mesečni ravni v povezavi z delovnimi 
sklopi kot so: vodenje programa in koordinacija, informiranje in obveščanje uporabnikov programa 
in širše javnosti ter promocija ministrstva kot sofinancerja, aktivnosti namenjene neposredno 
uporabnikom, evalvacija /vrednotenje uspešnosti programa… v tej tabeli ni treba posebej navajati, 
kdo kaj izvaja, le izvedeno število ur. 
Delo prostovoljcev se lahko ovrednoti skladno s Pravilnikom o področjih prostovoljnega dela in 
vpisniku (Uradni list RS, št. 48/11, 60/11 in 29/16)  in predstavlja vir lastnih sredstev. Te ure pa se 
vpišejo v preglednico na strani 14 (stran je navedena za neizpolnjeno prijavnico). 
 
Vprašanje:  pod kateri strošek se napiše prehrana na pohodih? - Prosimo za konkretnejšo 
obrazložitev – prehrana za koga? 
 
Vprašanje:   ali se v razčlenitvi financ vpisuje za zaprošen denar s strani MZ ali za vrednost celotnega 
projekta? 
 
Odgovor:  13. točka Prijavnice jasno določa, kdaj se vpiše vrednost celotnega programa, vrednost 
sofinanciranega programa in pri strukturi stroškov je tudi zapisano, da se vnašajo podatki za delež, 
ki se nanaša na ministrstvo. 
 

Vprašanje:    Zanima me, če je potrebno za sofinanciranje (lastna udeležba) priložiti kakšno izjavo ali 
samo v finančnem načrtu navedemo ta delež pod Denarni prispevek?  
 
Odgovor: Zadošča, da lastno udeležbo navedete v finančnem načrtu poglavja »14. VIRI IN 
FINANCIRANJA PRIJAVLJENEGA PROGRAMA« v preglednici pod točko 1, saj s podpisano izjavo 
jamčite, da so podatki točni in resnični. 
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Vprašanje:   Ali lahko kot lastno udeležbo prikažemo raziskovalno delo, ki ga imajo zaposleni v okviru 
svoje redne zaposlitve (vir MIZŠ) – posredna pedagoška obremenitev?  
 
Odgovor:  Delež, ki ga krije MIZŠ opredelite, in sicer sodi pod 2. točko Drugi viri (sponzorstva, 
donacije, članarine, sredstva iz lokalnih proračunov, sredstva iz državnih proračunov). 
  
Vprašanje:   Ali moramo priložiti k vlogi Izpis iz AJPES-a in Finančno poročilo tudi za partnerja ali 
samo za vlagatelja? 
 
Odgovor: Samo za vlagatelja 
 

Vprašanje:   zanima nas ali takšno izjavo pripravi organizacija prijaviteljica? 
"V primeru sponzorskih in donatorskih sredstev, je potrebno podati izjavo o ne-navzkrižju interesov 
in razkriti imena sponzorjev oziroma donatorjev." 
 
Odgovor: V skladu s točko 14 prijavnice tabelo izpolnijo vlagatelji (ne partnerji), ki tudi podajo izjavo 
o ne-navzkrižju interesov in razkrijejo imena sponzorjev oziroma donatorjev 
 

Vprašanje:   imam svoj s.p in dovoljenje za delo v zdravstvu. sem diplomirana m.s. Ali se lahko 
upravičeno prijavim na razpis? 
 
Odgovor: Ne. 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: mi bi prijavili projekt na področju A. K sodelovanju pa smo povabili institucijo, ki pa se 
sama prijavlja na področju F. Je to mogoče, da si kot partner na drugem projektu, ampak ne na istem 
področju? 
 
ODGOVOR: Da. 
 

Vprašanje:    Prosimo vas za potrditev, da pravilno razumemo javni razpis glede vlagateljev, ki so 
upravičeni do udeležbe na razpisu,  in sicer, da so le-ti lahko tudi lokalne skupnosti- občine, na 
podlagi določila pravne osebe javnega prava in povezave, ki odpre stran  glede Zakona o lokalni 
samoupravi? 
 
Odgovor: NE. Pri e-podpisovanju dokumenta je prišlo do tehnične napake, zato je navedena spletna 
stran napačno vstavljena. Skladno z javnim razpisom so pri področju A, vlagatelji, upravičeni do 
udeležbe, 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 
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organizacije v javnem interesu. Do udeležbe na področju A javnega razpisa se za upravičene 
vlagatelje štejejo tudi pravne osebe zasebnega prava, ki delujejo kot nepridobitno združenje pravnih 
in fizičnih oseb (gospodarske zbornice), ki so ustanovljene na podlagi Zakona o gospodarskih 
zbornicah (Uradni list RS, št. 60/06, 110/09 in 77/11). 
 
Vprašanje:   Potrebovali bi zunanjo storitev, katero edino lahko opravi npr. OŠ v naši skupnosti, ki 
povezuje šolsko okolje, starše in druge deležnike naše lokalne skupnosti. Je v tem primeru lahko 
direktno naročilo s strani vodilnega partnerja takšnemu izvajalcu (in zato prejem e-računa oz. 
zahtevka), ker tukaj ne moremo pridobiti treh ponudb?  
 
Odgovor: Naročilo mora biti skladno z ZJN-3. 
 
Vprašanje:   V projektu bi dva partnerja rabila isti pripomoček, ki ga razdelita svojim ciljnim 
skupinam. Lahko naroči pripomoček vsak posamezno ali samo eden partner?  
 
Odgovor: Stvar dogovora med sodelujočimi. 
 
Vprašanje:   Ali lahko strokovnjak iz partnerske organizacije opravi del storitev po pogodbi (z 
vodilnim partnerjem), del storitev pa prostovoljno? Pri tem prosimo še potrditev, ali pravilno 
razumemo, da bi prostovoljno delo lahko opravičeval  samo vlagatelj za lastni delež, če je vpisan pri 
elektronskem vpisniku na podlagi Zakona o prostovoljnem delu  in  ne tudi partner za svoj 
del  izvajanja ?  
 
Odgovor: Ne vidimo zadržkov, če je vse opravljeno skladno z zakonodajo. 
 
Vprašanje:  Ali lahko partner da na zunanjo izvedbo aktivnosti, ki se odvijajo na območju posameznih 
območnih organizacij,  tem organizacijam (samostojne pravne osebe) ?  
 
Odgovor: Pri virih financiranja je potreben vnos podatkov s strani vlagatelja. Pogoji so določeni v 
RD. 
 
Vprašanje:   Kako natančno je potrebno vpisati podatke pod rubriko stroški oz. Delovni načrt? Ali je 
dovolj, da se vpišejo skupni stroški, ali pa jih je potrebno razdelati: plača, storitev in poleg navesti 
stroške (npr. DS 2.1. v en okvir navedemo več sestavin aktivnosti po alinejah, se naj vsak opis 
aktivnost daje v poseben okvirček DS 2.1.1 ,  2.1.2 , 2.1.3…  ), ali naj  navedemo samo aktivnosti, 
skupno vrednost in razdelitev stroškov naredimo samo za nas interno?   Navodilo je; V tabeli 
prilagodite število vrstic glede na številčnost aktivnosti v posameznem delovnem sklopu.  
 
Odgovor: Pod točko 5 DELOVNI NAČRT predvideva, da navedete delovne sklope in aktivnosti v njih 
ter jih tudi stroškovno opredelite 
 

Vprašanje: Zanima nas, ali je prijavni vlogi potrebno priložiti originalno podpisane Izjave o 
partnerskem sodelovanju (Priloga 2) ali je dovolj kopija PDF dokumenta (sken)?  
 
Odgovor:  Lahko posredujete tudi kopijo PDF dokumenta/scan. 
 

 


