
Področje C,D,E,F 

Področje C 
 
Vprašanje: 1. glede partnerjev - kako je opredeljena strokovna institucija? Kaj konkretno to pomeni? 
2. Prijavnica, točka 6 - Časovni načrt izvajanja: Kam vpišemo skupno število delovnih ur za posamezni 
sklop? Glede na prijavnico je potrebno v časovnem načrtu označiti le izvajanje po posameznih 
sklopih, ne pa po posameznih aktivnostih. Ali to drži? 
 
Strokovna institucija je opredeljena kot institucija, ki deluje na področju na katerega se prijavitelj 
prijavlja in ima za to področje ustrezne reference.  
 
Na drugo vprašanje smo že odgovarjali  in vam pošiljam objavljene odgovore.  
 
Vprašanje: Ali pa želite, da se v časovnici omejimo samo na delovni sklop kot celoto (DEJ 3)? 
Odgovor: Potreben je vnos ur za posamezno vrsto aktivnosti.  
 
Vprašanje: V kolikor naj časovno razdelamo tudi podaktivnosti,  je torej potrebno pri vsaki 
podaktivnosti označiti predvideno št. delovnih ur (DEJ 3.1 70 ur,  DEJ 3.2 140 ur, DEJ 3.3  250 ur, ...?  
Odgovor: Da, pri vsaki vrsti aktivnosti je potrebno vnesti predvideno število ur.  
 
 

Področje E 
 
Vprašanje: Zanima me ali je 80.000 res celoten maksimalen budget za 3 leta za vse prijavljene 
partnerje v enem projektu?  Zanima me še naslednje ali je manjša možnost odobritve projekta v 
kolikor nimamo partnerja? 
 
Odgovor: tako je, za področje E je skupna vrednost za program za obdobje 3 let 80.000 eur. 
Odobritev programa z ali brez partnerjev pa je v domeni vsebinske presoje.   
 
 

Področje E 
 
Vprašanje:  v Slovenskem združenju bolnikov z limfomom in levkemijo, L&L, na razpis  (področje E) 
prijavljamo program celostne rehabilitacije bolnikov s krvnimi raki "Skupaj na poti do zdravja", ki ga 
ob sofinanciranju ministrstva uspešno izvajamo že 5 let. Vsa leta smo zbrali vsa potrebna dodatna 
sredstva za izvajanje celotnega programa. Za program med drugim zbiramo tudi SMS donacije 
ZDRAV5 na 1919. Zanima nas, kakšno dokazilo je potrebno za dokazovanje tega načina 
sofinanciranja?  
 
Prav tako vsako leto prejmemo tudi sredstva iz naslova donacij od 1% dohodnine - kakšno dokazilo 
je potrebno oddati za dokazilo tega prejemka- ali je dovolj izpisek od zadnjega tovrstnega prejemka, 
ki nakazuje okvirno vsoto tudi v prihodnje?  
 
Odgovor: Izjava o ne-navzkrižju interesov«, da boste prejeli donatorska/sponzorska sredstva v 
prihodnje, in da ta ne bodo neželeno vplivala na strokovnost programa.  V njej se navede okvirno 
višino teh sredstev ter imena sponzorjev oziroma donatorjev. Izjavo lahko prosto oblikujete. 
 
Ker nas konkretno sprašujete glede dokazil o donacijah, pa je za SMS pošiljanje dovolj na primer 
dogovor, ki ga imate sklenjenega s svojim operaterjem, dodajte še višino zbranih sredstev za 
preteklo leto s SMS donacijami v izjavi in jo podpišite.   
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Glede dokazila o donaciji 1% dohodnine pa bi zadostoval tudi izpis od FURS, ki to potrjuje –Dovolj je 
izpisek od zadnjega tovrstnega prejemka, ki nakazuje okvirno vsoto tudi v prihodnje.  
 
 

Področje F 
 
Vprašanje: ali so v okviru podpodročja F1: Programi zdravega življenjskega sloga mladih fokusna 
ciljna skupina ranljive skupine mladih ali lahko s programom nagovarjamo vse mlade do 
dopolnjenega 29. leta starosti? Kakor je navedeno na str 29 razpisne dokumentacije so ena od 
prednostno pričakovanih ciljnih skupin otroci in mladi do 29.leta, predvsem tisti z manj priložnostmi 
oziroma ranljive in socialno izključne skupine mladih in kakor vidimo na str 9 je to tudi to eden od 
ddoatnih točkovalnih kriterijev.  
 
Odgovor: Kot ste pravilno zapisali so prednostno pričakovana ciljna skupina vsi mladi do 29. leta, 
dodatne točke pa prinesejo aktivnosti/programi, ki naslavljajo mlade z manj priložnostmi oziroma 
ranljive in socialno izključene skupine mladih. 
Ob tem vam prelagamo, da si podrobno preberete poglavje III. – pogoji za vlagatelje ter na področju 
F dodatne pogoje za vlagatelje, saj se slednji razlikujejo od pogojev na drugih področjih.  
 

Področje F 
 
Vprašanje:  zanima nas ali je v primeru prijave projekta na področje F1, potrebno v aktivnosti vključiti 
strokovne delavce in prostovoljce z mladimi na različnih področjih ali je dovolj, da jih vključimo le z 
enega področja (npr. šport)? 
 
Odgovor: Vprašanje lahko razumemo na 2 načina: 
a) strokovne delavce in prostovoljce z mladimi bi opolnomočili samo na področju telesne dejavnosti: 
Kot izhaja iz razpisne dokumentacije bodo na področju F sofinancirani zgolj celoviti programi in 
aktivnosti, ki naslavljajo več prednostnih področij javnega razpisa.  
b) Iz vprašanja bi lahko razumeli tudi, da bi želeli usposabljati strokovne delavce in prostovoljce, ki 
delujejo kot »trenerji« otrok in mladih za različne telesne dejavnosti. V kolikor bi to ciljno skupino 
želeli opolnomočiti tudi na drugih področjih zdravja mladih pa bi to lahko spadalo med prednostno 
pričakovane aktivnosti, če upoštevate tudi ostale usmeritve iz razpisa. 
 

Vprašanje: Na ISA institutu prijavljamo Program NEON, v sklopu katerega s pomočjo naše mreže in 
konzorcija že vrsto let izvajamo usposabljanja za izvajanje delavnic, namenjene zaposlenim v VIZ. 
Usposabljanja in delavnice, ki jih zaposleni potem izvajajo z učenci in starši/skrbniki so na temo 
preprečevanja medvrstniškega nasilja in krepitve varovalnih dejavnikov duševnega zdravja med 
učenci. Poleg usposabljanj je v okviru programa načrtovano tudi ozaveščanje o nasilju, 
preprečevanju nasilja in krepitvi varovalnih dejavnikov mladih preko družabnih omrežij in druge 
aktivnosti, a temeljna aktivnost je izvajanje usposabljanj za zaposlene v VIZ, da lahko ti na svojih 
šolah pridobljeno znanje celostno in sistematično prodajajo naprej učencem, učenkam, staršem, 
skrbnikom in njihovim sodelavcem. 
 
Skladno z razpisno dokumentacijo smo v dvomih, ali naš program sodi v področje D1 ali v področje 
F1, saj menimo, da naslavlja specifične cilje obeh področij. Bi nam lahko pomagali in nam 
podali usmeritev, katero področje je za naš Program NEON ustreznejše? V preteklem razpisu 
(razpisu za sofinanciranje programov varovanja in krepitve zdravja do leta 2022) smo se prijavili in 
pridobili sredstva na področju sklopa 2.A (Programi krepitve duševnega zdravja), kar je letos 
področje D1, pa se nam vendar vseeno zdi, da bi morda bilo za nas ustreznejše področje F1. 
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Prosim vas za pomoč in usmeritev pri izbiri ustreznega področja prijave na razpis.  
 
Odgovor: Glede na opis vašega programa in njegovih dejavnosti, namenjenim ciljni skupini 
mladostnikov (preprečevanje medvrstniškega nasilja in krepitev varovalnih dejavnikov duševnega 
zdravja med učenci), ki imajo težave v duševnem zdravju in se soočajo s stisko, menimo, da je v večji 
meri usklajen z področjem D1 »Programi krepitve duševnega zdravja« kot s področjem F1.  
 
Področje F1 »Programi zdravega življenjskega sloga mladih« namreč predvideva naslavljanje več 
prednostih področij javnega razpisa,  kot so zdrava in uravnotežena prehrana ter telesna dejavnost 
mladih, zmanjšanje dejavnikov tveganja pri mladih itd. in ne zgolj področja duševnega zdravja.  
 
Vprašanje: Napisali ste, da bi na podlagi tega, da je naš program namenjen "ciljni skupini 
mladostnikov, ki imajo težave v duševnem zdravju in se soočajo s stisko" umestili v področje D1. Naš 
program ni namenjen ciljni skupini mladostnikom, temveč vsem otrokom in mladostnikom (vrtec, 
OŠ, SŠ) in je celostni preventivni program, ki neselektivno vključuje vse učence/učenke in pri njih 
krepi veščine za samozaščito in jih opolnomoči kako se odzvati v primeru medvrstniškega nasilja, 
hkrati pa krepi tudi druge varovalne dejavnike, ki splošno prispevajo k ohranjanju in krepitvi 
(duševnega) zdravja otrok in mladih (npr. podporna socialna mreža, čustveno uravnavanje ipd.).  
 
Ali bi kljub temu program uvrstili v področje D1? 
 
Odgovor: Vse teme s katerimi opisujete svoj program sodijo na področje duševnega zdravja in ne 
vključujejo vsebin o npr. zdravi in uravnoteženi prehrani ter telesni dejavnosti mladih itd , kar so 
pričakovane vsebine/področja za uvrstitev programa na F1 »Programi zdravega življenjskega sloga 
mladih«. 
 
 

Področje E 
 
Vprašanje: Društvo se namerava prijaviti na področje E. V razpisu so dopisane strateške usmeritve 
za sladkorno bolezen in raka. Naš program se nanaša na celiakijo. Sami poiščemo te usmeritve? 
 
Odgovor:  Ministrstvo za zdravje sprejete strateške usmeritve in dokumente objavlja na spletnih 
straneh ministrstva.  
Kako posamezen program sledi nacionalnim ter mednarodnim strateškim usmeritvam, strokovnim 
smernicam in dobrim praksam je stvar vsebinske presoje.  
 

Področje D, D1 
Vprašanje: Če ne uveljavljamo lastnega prispevka delno v naravi s prostovoljskim delom (največ 
50%), ali potem ni potrebno priložiti izpisa iz AJPES-a pod točko 3. obvezne priloge? 
 
Odgovor:  Razliko lahko krijete iz lastnih virov ali preko drugih sofinancerjev, kot je zapisno v prvem 
stavku 14. točke prijavnice: »Razliko najmanj 5 % upravičenih stroškov morajo kriti vlagatelji iz 
lastnih sredstev oziroma preko drugih sofinancerjev. Lastni prispevek se lahko v celoti zagotovi v 
denarju, ali pa delno v denarju (najmanj 50%) in delno v naravi s prostovoljskim delom (največ 50%). 
Za vrednotenje prostovoljskega dela se uporabljajo določbe pravilnika.« 
  
Vključitev prostovoljcev pozdravljamo. 

Področje D 
Vprašanje:  Glede razpisa, navedenega v zadevi, bi želela vprašati ali je lahko zasebni zavod 
(neprofiten) prijavitelj projekta, partner pa humanitarna organizacija  in je v tem primeru vodja 
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projekta s strani zasebnega zavoda, ciljna skupina pa znotraj humanitarne organizacije (tj. 
uporabniki programov). Ali pa je v tem primeru bolje, da je humanitarna organizacija prijavitelj in 
zasebni zavod partner. Zanima nas področje D1 (Krepitev duševnega zdravja in nudenje 
psihosocialne pomoči). 
 
Odgovor:  Zasebni neprofitni zavod je lahko vlagatelj.  V kakšnih vlogah (vlagatelj ali partner) bosta 
zavod in humanitarna organizacija pa je odvisno od ciljev programa. 
 

Področje D, D1 
 
Vprašanje: 1. Ali je določena maximalna višina sredstev (%) za zunanje izvajalce - partnerje projekta? 
 
Odgovor: JR ne določa maximalne višine sredstev za zunanje izvajalce - partnerje projekta. Kvaliteta 
partnerstva in njen prispevek h kakovosti programa se bo presojala pri ocenjevanju vloge 
 
Vprašanje: Ali so zunanji izvajalci lahko izključno partnerji projekta, oz. kakšna je razlika med 
zunanjim izvajalcem in partnerjem projekta? 
 
Odgovor: Vlagatelj in partner imata izkušnje na področjih predmeta javnega razpisa. Ta 
predpostavka ne velja za zunanjega izvajalca. 
 
Vprašanje: Ali partnerji za izplačilo sredstev izdajo račun za opravljeno storitev, ali zahtevek za 
izplačilo - na osnovi partnerske pogodbe? 
 
Odgovor: Oboje bo kot dokazilo sprejemljivo pri dokazilih. Podrobneje definirajte v pogodbi. 
 

Področje D 
 
Vprašanje:  Zanima nas, če je zunanja evalvacija programa (npr. analiza vprašalnikov o zadovoljstvu, 
itd.) upravičen strošek, pod katero postavko bi se ta strošek beležil in na kakšen način bi se ga 
izplačalo (avtorska pogodba, podjemna pogodba, dopolnilno delo, itd.).  
 
Odgovor: Zunanja evalvacija je upravičen strošek. Spada pod - Stroški storitev, stroški zunanjih 
izvajalcev. Glede samega načina izplačila oziroma sodelovanja, pa je odvisno od dogovora med vami 
in zunanjim izvajalcem. 
 

Področje E 
 
Vprašanje: Zanima me, ali mora biti nosilec projekta nujno oseba z zdravstvenega področja in ali 
mora imeti strokoven izpit opravljen? 
Ali je to npr. lahko socialna delavka, glede na to, da bodo dejavnosti vezane na delo z ljudmi in 
ozaveščanje? 
 
Odgovor: Razpisna dokumentacija tega ne določa (ne postavlja omejitev). 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 nosilca 
programa se pričakuje predvsem strokovno poznavanje področja,  na katero se prijavljate, ne npr. 
zgolj menedžerskih znanj. 
 

Področje D 
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Vprašanje: cilji in aktivnosti, ki jih navaja RD:  
Cilji:  

- podpora nevladnim organizacijam za skupine za samopomoč za osebe s težavami v 
duševnem zdravju in njihovim svojcem. 
 
Aktivnosti: 

- izobraževanje in usposabljanje za varovanje duševnega zdravja, aktivnosti za 
destigmatizacijo duševnih motenj in razvoj različnih oblik pomoči za laike in 
strokovne delavce; 

- izobraževanje ter usposabljanje za (samo)pomoč pri varovanju duševnega zdravja 
nekoliko odstopajo od prednostno pričakovanih ciljnih skupin, ki ne vključujejo zaposlenih v NVO. 
Prosimo za potrditev, da lahko v okviru projekta med pričakovane ciljne skupine uvrstimo 
usposabljanje strokovne delavce v društvih, ki se vsakodnevno srečujejo z osebami z izgubo sluha in 
težavami v duševnem zdravju.  
 
Odgovor: Na Področju D: »Krepitev duševnega zdravja in nudenje psihosocialne pomoči« so 
prednostno pričakovane ciljne skupine definirane dovolj široko (npr. vključujejo tudi prostovoljce), 
da lahko v usposabljanje vključite tudi strokovne delavce v društvih. 
 

Področje D 
 
Vprašanje: Kakšno dokazilo je potrebno oddati ob prijavi glede zagotavljanja 5% so-financiranja iz 
lastnih virov? Ali je to izjava, ki jo sami pripravimo? Ali tako izjavo podpiše samo prijavitelj ali tudi 
vsak partner? 
 
Vprašanje se nanaša na zadnji odstavek na str. 6 v objavi razpisa, kjer je navedeno: 
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).... 
 
Odgovor: Lastna, oziroma sofinancerska sredstva se prikazujejo za prijavitelja.  
Glede na to, da smo ugotovili, da sprašujete za lastna sredstva, denarni prispevek, vam 
odgovarjamo, da v tabelo pri točki 14 vpišete v rubriko denarni prispevek, s podpisano Prilogo 1 pa 
jamčite, da so podatki točni in resnični. 
 

Področje D 
 
Vprašanje: zanima nas, če je fakulteta lahko partner v projektu.  
 
Odgovor: če je fakulteta javni ali zasebni zavod, je lahko partner pri vseh področjih javnega razpisa. 
 

Področje D 
 
Vprašanje: Ali so partnerji razpisa lahko samostojni podjetniki, ki delujejo na področju duševnega 
zdravja? 
 
RD: kolikor se vlagatelj prijavlja s partnerji, se za vlagateljevega upravičenega partnerja šteje vsaka 
pravna oseba javnega ali zasebnega prava, ustanovljena 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 lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – 
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uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-
1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP[1]A in 80/20 – ZIUOOPE), 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 ji je na njegovi podlagi podeljen status nevladne organizacije v javnem interesu, s sedežem 
v Republiki Sloveniji, ki dejavno sodeluje pri izvajanju programa in učinkovito prispeva k njegovemu 
izvajanju in k njegovim ciljem na območju Republike Slovenije. 
 
Odgovor: Ne, ker nimajo zahtevanega pravnega statusa. 
 
Za vlagateljevega upravičenega partnerja šteje vsaka pravna oseba javnega ali zasebnega prava, 
ustanovljena 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 lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 
40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP[1]A in 80/20 – ZIUOOPE), 
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 ji je na njegovi podlagi podeljen status 
nevladne organizacije v javnem interesu, s sedežem v Republiki Sloveniji, ki dejavno sodeluje pri 
izvajanju programa in učinkovito prispeva k njegovemu izvajanju in k njegovim ciljem na območju 
Republike Slovenije. 
 
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). 
 

Področje D 
 
Vprašanje: na vas se obračam še z dvema vprašanjema glede Javnega razpisa za sofinanciranje 
programov varovanja in krepitve zdravja do leta 2025. Obe vprašanji se nanašata na področje D. 
Zanima nas sledeče:  
 
Ali lahko v okviru področja D1 vzporedno tudi nudimo neposredno psihološko pomoč? (npr. preko 
mobilnih enot z strokovnjaki) 
 
Ali moramo v partnerstvo vključit strokovnjake ali jih lahko predvidimo v programskih sredstvih kot 
zunanje strokovne sodelavce? 
 
Odgovor: Za področje D1 Programi krepitve duševnega zdravja so v JR navedeni specifični cilji in 
prednostno pričakovane aktivnosti, h katerim se lahko uvrsti tudi neposredna psihološka pomoč.  
 
Vprašanje o vrsti vključitve strokovnjakov je odvisno od zastavljenih ciljev v programu.  
 

 


