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Javni razpis za sofinanciranje programov varovanja in krepitve zdravja do leta 2025 

(Uradni list RS, št. 74/22  z dne 27. 5. 2022) 

 

OBVESTILO O UPRAVIČENCIH SREDSTEV 

 

 

1.  

 

Ministrstvo za zdravje je izvedlo postopek Javnega razpisa za sofinanciranje programov 

varovanja in krepitve zdravja do leta 2025, objavljenega v Uradnem listu, št. 74/22 (v 

nadaljevanju:  javni razpis). Rok za oddajo vlog na javni razpis je bil 30. 6. 2022. 

 

Namen javnega razpisa je sofinanciranje programov varovanja in krepitve zdravja, ki prispevajo 

k izvajanju Resolucije o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2015–2025, Skupaj za družbo 

zdravja (Uradni list RS, št. 25/16), predvsem na prednostnih področjih 6.1. Krepitev in varovanje 

zdravja ter preprečevanje bolezni – javno zdravje in 6.2. Optimizacija zdravstvene oskrbe – 

zdravstvena dejavnost, in podpirajo programe in aktivnosti za uresničevanje zakonodajnih in 

strateških dokumentov na naslednjih področjih:  

 

Področje A: Zdrava in uravnotežena prehrana in telesna dejavnost za zdravje, 

 

Področje B: Preprečevanje nalezljivih bolezni s cepljenjem, obvladovanje okužbe s HIV in drugih 

spolno prenosljivih okužb, 

 

Področje C: Preprečevanje rabe dovoljenih in prepovedanih drog ter nekemičnih zasvojenosti in 

s tem povezane škode, 

 

Področje D: Krepitev duševnega zdravja  in nudenja psihosocialne pomoči, 

 

Področje E: Opolnomočenje, ozaveščanje in dvig zdravstvene pismenosti za obvladovanje 

kroničnih nenalezljivih bolezni in 

 

Področje F: Zdrav življenjski slog mladih. 

 

Višina sredstev za sofinanciranje programov za leta 2023, 2024 in 2025 v okviru javnega razpisa 

je znašala skupno 10.850.000 evrov, od tega za leto 2023 4.050.000,00 evrov, za leto 2024 

3.400.000,00 evrov in za leto 2025 3.400.000,00 evrov.  

 

Komisija za vodenje postopka oddaje sredstev in izvedbe javnega razpisa za sofinanciranje 

programov varovanja in krepitve zdravja do leta 2025, ki jo je imenovala Vlada Republike 

Slovenije, dne 28. 4. 2022 (v nadaljnjem besedilu: komisija), je na podlagi zapisnika o odpiranju 

vlog, št. 181-65/2022/24 z dne 4. 7. 2022, ugotovila, da je na javni razpis pravočasno prispelo 

208 vlog. Na podlagi pregleda vlog je komisija ugotovila, da je bilo 19 vlog nepopolnih. Komisija 

je vlagatelje nepopolnih vlog pozvala k dopolnitvi, od tega je vseh 19 dopolnitev prispelo 

pravočasno. 11 vlog ni izpolnjevalo pogojev za uvrstitev v ocenjevanje, zato vlagatelji prejmejo 

sklep o zavrženju.  



   

 

 

2.  

 

Komisija je pričela s strokovnim pregledom 197 vlog po prejemu popolnih vlog. Vsako vlogo sta 

ločeno ocenila dva člana komisije na podlagi pogojev in meril, ki so navedena v razpisni 

dokumentaciji, od tega za:  

 

- Področje A: 52 vlog,  

- Področje B: 9 vlog, 

- Področje C: 38 vlog,  

- Področje D: 46 vlog,  

- Področje E: 27 vlog,  

- Področje F: 25 vlog. 

 

Komisija je ocenjevanje zaključila dne 28. 10. 2022. in  predlaga dodelitev sredstev za 91 

programov, in sicer za: 

 

- Področje A: 18 programov,  

- Področje B: 9 programov, 

- Področje C: 27 programov,  

- Področje D: 12 programov,  

- Področje E: 20 programov,  

- Področje F: 5 programov, 

 

v višini 10.849.559,50 eur. V nadaljevanju je seznam 91 programov po področjih, z navedbo 

dodeljenih sredstev za posamezni program. 

 

Na  področju A: Zdrava in uravnotežena prehrana in telesna dejavnost za zdravje: 18 

programov za izvajanje Resolucije o nacionalnem programu za prehrano in telesno dejavnost 

za zdravje 2015-2025 (Uradni list RS, št. 58/15) in Akcijskega načrta za izvajanje Resolucije o 

nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015–2025 do leta 2022, št. 

1800-32/2020/5 z dne 31. 3. 2021.  

 

Št. 

prejete 

vloge 

Naziv programa Prejemnik Naslov sedeža Predlog višine 

dodeljenih 

sredstev  

€ 

1 Kuhnapato, Otroci otrokom pripravimo 

zdrav tradicionalen obrok 

Društvo Vesela 

kuhinja 

Mazijeva ulica 5, 1000 

Ljubljana 

120.000,00 

7 Dojenju prijazno mesto - širitev mreže Slovenska fundacija 

za UNICEF, ustanova 

Pavšičeva ulica 1, 1000 

Ljubljana 

96.000,00 

9 Usposabljanje za zdravstvene delavce 

in sodelavce za pridobitev specialnih 

znanj iz področja klinične prehrane 

Onkološki inštitut 

Ljubljana 

Zaloška cesta 2, 1000 

Ljubljana 

96.000,00 

10 Metoda 1000 gibov in ena pot do 

zdravja 

Društvo Šola zdravja Slamnikarska cesta 18, 

1230 Domžale 

108.000,00 

14 Nacionalni portal prehrana.si in 

inovativna živila: zagotavljanje 

verodostojnih informacij in spodbujanje 

bolj zdravih prehranskih izbir 

Inštitut za 

nutricionistiko 

Tržaška cesta 40, 1000 

Ljubljana 

95.721,00 

15 Inovativne rešitve za informirane 

odločitve: nadgradnja mobilne 

Inštitut za 

nutricionistiko 

Tržaška cesta 40, 1000 

Ljubljana 

107.788,00 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2441


   

 

aplikacije VešKajJeš in zagotavljanje 

delovanja 

31 Nadgradnja razvoja trajnostnega 

modela strokovne podpore študentski 

prehrani - Dober tek, študent! 

Nacionalni inštitut za 

javno zdravje 

Trubarjeva cesta 2, 1000 

Ljubljana 

96.000,00 

33 Program Implementacije Smernic 

zdravega prehranjevanja v vzgojno-

izobraževalnih zavodih za krepitev 

ponudbe zdravih šolskih obrokov 

(Akronim programa: PISKR) 

Nacionalni inštitut za 

javno zdravje 

Trubarjeva cesta 2, 1000 

Ljubljana 

120.000,00 

38 Nadgradnja Šole klinične prehrane Slovensko združenje 

za klinično prehrano 

(SZKP) 

Zaloška cesta 2, 1000 

Ljubljana 

96.000,00 

39 Prevod in izvajanje LLL tečajev za 

pridobitev specialnih znanj klinične 

prehrane za strokovno javnost in 

strokovno podporo pri izvajanju 

opolnomočenja, ozaveščanja in dvigu 

zdravstvene pismenosti za 

obvladovanje kroničnih nenalezljivih 

bolezni 

Slovensko združenje 

za klinično prehrano 

(SZKP) 

Zaloška cesta 2, 1000 

Ljubljana 

96.000,00 

42 ZaUpam - podpora trgovskim podjetjem 

za dodatno izboljšanje sestave živil in 

spodbujanje zdravih izbir 

Trgovinska zbornica 

Slovenije (TZS) 

Dunajska cesta 167, 

1000 Ljubljana 

88.978,10 

80 "Moja izbira = Veš, kaj ješ! 2.0"  Zveza potrošnikov 

Slovenije 

Tržaška cesta 2, 1000 

Ljubljana 

79.568,00 

84a Spodbujanje uživanja polnozrnatih 

izdelkov med slovenskimi potrošniki 

Gospodarska zbornica 

Slovenije - Zbornica 

kmetijskih in živilskih 

podjetij 

Dimičeva 13, 1504 

Ljubljana 

96.000,00 

92 Zelene površine za aktiven življenjski 

slog, zdrava mesta in občine – Ven za 

zdravje 3 

Urbanistični inštitut 

Republike Slovenije 

Trnovski pristan 2, 1000 

Ljubljana 

95.978,00 

141 Specialni Zdravko Društvo za kulturo 

inkluzije  

Francoska ulica 15, 1000 

Ljubljana 

90.664,00 

150 Interdisciplinarni pristop pri obravnavi 

prekomerno hranjenih otrok in 

mladostnikov s poudarkom na dvigu 

zdravstvene pismenosti cele družine 

Rdeči križ Slovenije - 

Zveza združenj, 

Zdravilišče RKS 

Debeli rtič 

Mirje 19, 1000 Ljubljana 

 

Vročanje: Jadranska 

cesta 73, 6280 Ankaran  

95.000,00 

169 Aktivno v šolo in zdravo mesto IPoP - Inštitut za 

politike prostora 

Tržaška cesta 2, 1000 

Ljubljana 

119.720,90 

183 Implementacija prehranskega 

načrtovanja in vadbe v bolnišnici (FIT in 

SIT) 

Univerzitetni klinični 

center Maribor 

Ljubljanska ulica 5, 2000 

Maribor 

102.582,00 

 

Na področju B: Preprečevanje nalezljivih bolezni s cepljenjem, obvladovanje okužbe s HIV 

in drugih spolno prenosljivih okužb: 9 programov za izvajanje Nacionalne strategije 

preprečevanja in obvladovanja okužbe s HIV 2017-2025, št. 18101-1/2017/4 z dne 6. 4. 2017, 

Priporočila Sveta EU o okrepljenem sodelovanju v boju proti boleznim, ki jih je mogoče preprečiti 

s cepljenjem, COM(2018) 245 z dne 26. 4. 2018 in  nacionalne zakonodaje in drugih dokumentov 

s področja obvladovanja nalezljivih bolezni.   

 



   

 

Št. 

prejete 

vloge 

Naziv programa Prejemnik Naslov sedeža Predlog višine 

dodeljenih 

sredstev 

 € 

24 HivPLUS Društvo kulturno, 

informacijsko in 

svetovalno središče 

Legebitra 

Trubarjeva cesta 76, 

1000 Ljubljana 

94.500,00 

25 Odziv na HIV Društvo kulturno, 

informacijsko in 

svetovalno središče 

Legebitra 

Trubarjeva cesta 76, 

1000 Ljubljana 

479.999,26 

 

41 Pamet v roke, kondom na glavo Društvo DIH - 

Enakopravni pod 

mavrico 

Slomškova ulica 25, 

1000 Ljubljana 

94.500,00 

54 Vakcinet Društvo študentov 

medicine Maribor 

Taborska ulica 8, 2000 

Maribor 

12.600,00 

83b SPO v nočnem življenju Slovensko združenje 

za zmanjševanje 

škodljivih posledic 

alkohola in drog - 

DrogArt 

Prečna ulica 6, 1000 

Ljubljana 

94.500,00 

112 Cepite se, za vaše življenje gre Zveza slovenskih 

društev za boj proti 

raku 

Trubarjeva cesta 76 A, 

1000 Ljubljana 

70.000,00 

129 Ustavimo HIV Društvo ŠKUC Stari trg 21, 1000 

Ljubljana 

84.000,00 

162 Projekt VIRUS Društvo študentov 

medicine Slovenije 

Korytkova ulica 2, 1000 

Ljubljana 

9.200,00 

176 Projekt IMUNO Društvo študentov 

medicine Slovenije 

Korytkova ulica 2, 1000 

Ljubljana 

27.000,00 

 

Na področju C: Preprečevanje rabe dovoljenih in prepovedanih drog ter nekemičnih 

zasvojenosti in s tem povezane škode: 27 programov za izvajanje Resolucije o nacionalnem 

planu zdravstvenega varstva 2016–2025 »Skupaj za družbo zdravja« (Uradni list RS, št. 25/16), 

Resolucije o nacionalnem programu duševnega zdravja 2018-2028 (Uradni list RS, št. 24/18), 

Resolucije o nacionalnem programu na področju prepovedanih drog 2014-2020 (Uradni list RS, 

št. 25/14) in Strategije za zmanjševanje posledic rabe tobaka: Za Slovenijo brez tobaka 2022-

2030, št 00700-2/2022/4 z dne 12. 5. 2022. 

 

Št.  

prejete 

vloge 

Naziv programa Prejemnik Naslov sedeža Predlog višine  

dodeljenih 

sredstev 

 € 

3 Skupaj za zmanjšanje škodljivega pitja 

alkohola in skrb za urejanje družin 

Društvo za urejeno 

življenje ABSTINENT 

 

Dolenjska cesta 22, 1000 

Ljubljana  

194.712,00 

4 Življenje brez omame Žarek upanja 

 

Letališka cesta 33, 1000 

Ljubljana 

195.300,00 

6 Neodvisen.si – pasti kemičnih in 

nekemičnih zasvojenosti 

Zavod 7, oblikovanje in 
izvajanje družbeno 
odgovornih programov 
Nova Gorica 

Velika pot 14, 5250 

Solkan 

79.368,00 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-0999
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1046
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-0968


   

 

 

13 Veš, kaj piješ? Opolnomočenje 

prebivalcev za zmanjšanje rabe 

alkohola 

Inštitut za 

nutricionistiko 

 

Tržaška cesta 40, 1000 

Ljubljana  

106.392,30 

18 Preventivna platforma – celovit pristop 

na področju preventivnega dela 

Inštitut za raziskovanje 

in razvoje »UTRIP« 

Laze pri Borovnici 9, 

1353 Borovnica 

270.000,00 

19 Križišče  Društvo Projekt 
Človek 

 

Malenškova 11, 1000 

Ljubljana 

 

Naslov za vročanje: 

Sketova 5, 1000 

Ljubljana  

270.000,00 

40 Zmanjševanje rabe tobaka, tobačnih in 

povezanih izdelkov ter alkohola med 

prebivalci RS 

Slovenska zveza za 

javno zdravje, okolje in 

tobačno kontrolo- 

SZOTK 

Partizanska cesta 12, 

2000 Maribor 

264.780,00 

44 Program zmanjševanja škode zaradi 
drog - širitev dejavnosti 

 

Društvo za 
zmanjševanje škode 
zaradi drog Stigma 

 

Hacquetova ulica 9, 

1000 Ljubljana 

90.400,00 

48 Preventiva, terapija, rehabilitacija in 

izobraževanje na področju 

zmanjševanja rabe psihoaktivnih 

sredstev 

Združenje bonding 

psihoterapevtov 

Slovenije 

Škocjan 46/a, 6000 

Koper - Capodistria 

210.000,00 

56 Program za pomoč ženskam in 

materam s težavami na področju 

odvisnosti od prepovedanih drog 

Društvo za pomoč in 
samopomoč na 
področju zasvojenosti 
Zdrava pot 

 

Krekova 12 A, 2000 

Maribor 

68.400,00 

57 Zdrava igra - omejevanje prekomerne 
udeležbe v igrah na srečo in s tem 
povezane škode 

 

Makrobios panonija 

so. p., Permakulturni 

center za boljšo 

kvaliteto življenja in za 

pot k samozadostnosti 

Lucova 33, 9203 

Petrovci 

71.940,00 

58c Zmanjševanje povpraševanja po 
drogah, osvajanje socialnih veščin, 
preprečevanje škodljive uporabe drog in 
nastanitvena podpora kot del 
rehabilitacije 

 

Društvo za pomoč in 
samopomoč 
brezdomcev Kralji 
ulice 

 

Pražakova ulica 6, 1000 

Ljubljana 

108.100,70 

65 
Zmanjševanje škodljivih posledic 
klubskih drog med mladimi  

 

Slovensko združenje 
za zmanjševanje 
škodljivih posledic 
drog - DrogArt 

 

Prečna ulica 6, 1000 

Ljubljana 

240.000,00 

66a Heroji Zavod Vozim, Zavod 

za inovativno 

izobraževanje  

 

Trg celjskih knezov 10, 

3000 Celje 

299.690,00 

 

71 Goriška varna soba ŠENT- Slovensko 

združenje za duševno 

zdravje 

Belokranjska ulica 2, 

1000 Ljubljana  

186.623,00 

74 Retro center za rehabilitacijo odvisnikov 
Humanitarno društvo 
Retro center - prijatelj 
upanja 

Zaloška 145, 1000 

Ljubljana  

56.219,00 

79b Odklop- preventivni program za zdravo 

uporabo zaslonov (Recimo ne 

odvisnosti) 

Društvo za zdravje 
srca in ožilja Slovenije 

 

Dalmatinova ulica 10, 

1000 Ljubljana 

115.905,00 



   

 

83a Zmanjševanje škodljivih posledic 

alkohola med mladimi 

Slovensko združenje 

za zmanjševanje 

škodljivih posledic 

alkohola in drog - 

DrogArt 

 

Prečna ulica 6, 1000 

Ljubljana  

96.000,00 

 

93 Logout & Restart - program varne, 
zdrave in uravnotežene uporabe spleta 
ter zdravljenje digitalnih zasvojenosti 

 

Zavod Nora, Center 
sodobnih zasvojenosti 
(LOGOUT) 

 

Križna ulica 12, 1000 

Ljubljana 

227.700,00 

98b Brez izgovora 2023-2025 Mladinska zveza 

BREZ IZGOVORA 

Slovenije  

Slovenska cesta 56, 

1000 Ljubljana 

270.000,00 

99 
"Podpora mladim in krepitev družin" 

 

"Up" Društvo za 
pomoč zasvojencem 
in njihovim svojcem 
Slovenije 

 

Kersnikova 3, 1000 

Ljubljana  

162.804,00 

101 Alkohol skozi rožnata očala Slovensko združenje 

za kronične 

nenalezljive bolezni 

Dalmatinova ulica 10, 

1000 Ljubljana  

71.820,00 

138 Center Šteker (podpora in pomoč pri 
prekomerni rabi zaslonskih tehnologij) 

 

Društvo za mlade 
IndiJanez (Center 
Šteker) 

 

Ob železnici 16, 2000 

Maribor 

180.000,00 

151 
Preventivni program "Mladinske 
delavnice" 

 

Društvo za 
preventivno delo 

 

Tržaška cesta 2, 1000 

Ljubljana  

72.000,00 

153 Mladi hazarder, ozaveščanje in 

odpravljanje negativnih posledic iger na 

srečo 

Zavod Etnika Dravska ulica 8, 2000 

Maribor 

122.448,00 

167 Varna mobilnost brez alkohola in 

prepovedanih substanc 

Zavod Varna pot, 

Zavod za pomoč 

žrtvam prometnih 

nesreč, preventivno in 

vzgojno izobraževanje 

 

Linhartova cesta 51, 

1000 Ljubljana  

210.000,00 

 

173 
Mostovi 

 

Ars Vitae - društvo za 
razvoj in izvajanje 
programov  

 

Trstenjakova ulica 5 A, 

2250 Ptuj 

159.398,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na področju D: Krepitev duševnega zdravja in nudenja psihosocialne pomoči: 12 

programov za izvajanje Resolucije o nacionalnem programu duševnega zdravja 2018-2028 

(Uradni list RS, št. 24/18) in Akcijskega načrta za leti 2022 in 2023 za izvajanje Resolucije o 

nacionalnem programu duševnega zdravja 2018-2028, št. 18100-4/2022/5.  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1046


   

 

 

Št.  

prejete 

vloge 

Naziv programa Prejemnik Naslov sedeža Predlog višine 

dodeljenih 

sredstev 

€ 

8 Psihološko svetovanje posameznikom, 

parom in družinam 

Slovensko združenje 

za preprečevanje 

samomora 

Tržaška 132, 1000 

Ljubljana  

504.000,00 

17 Opismenjevanje o motnjah 

razpoloženja in pridruženih motnjah 

(OMRA III) 

Znanstvenoraziskoval

ni center Slovenske 

akademije znanosti in 

umetnosti 

Novi trg 2, 1000 Ljubljana  119.698,80 

34 Cool Kids program za starše 

predšolskih otrok ter otroke in 

mladostnike z motnjami avtističnega 

spektra 

Svetovalni center za 

otroke, mladostnike in 

starše Ljubljana 

Gotska ulica 18, 1000 

Ljubljana  

125.983,68 

35 Stopinje v svobodo Inštitut STOPINJE za 

logoterapijo, 

mediacijo, 

izobraževanje in 

raziskovanje 

Ameriška ulica 3, 1000 

Ljubljana  

119.700,00 

82 Skrb zase ob tinitusu Zveza društev gluhih in 

naglušnih Slovenije 

Drenikova 24, 1000 

Ljubljana  

111.072,15 

85 "Stičišče za obravnavo ADHD", krajše 

"ADHD stičišče" 

Eternia - društvo za 

pomoč mladim z 

motnjo pozornosti in 

hiperaktivnostjo 

(ADHD) 

Kandijska cesta 46, 8000 

Novo mesto 

125.902,35 

86 DOBRO SEM - Krepitev duševnega 

zdravja ranljivih skupin 

Zveza prijateljev 

mladine Ljubljana 

Moste-Polje 

Proletarska cesta 1, 

1000 Ljubljana  

125.972,17 

88 Neverjetna leta - treningi starševstva Javni zavod Mala ulica 

- Center za otroke in 

družine v Ljubljani 

Prečna ulica 7, 1000 

Ljubljana  

126.000,00 

140 Avtizem SAM z drugimi III Zveza nevladnih 

organizacij za avtizem 

Slovenije 

Ulica Ivanke Uranjek 1, 

3310 Žalec 

125.857,62 

146 Več zdravja za družine otrok in 

mladostnikov z avtizmom - VITA 

Inštitut za avtizem, 

zavod za razvojno 

medicino, Ljubljana 

Frankopanska ulica 18, 

1000 Ljubljana  

64.634,40 

159 Program NEON - Varni brez nasilja, Za 

varna in podporna okolja in prihodnost 

ISA inštitut Prešernova cesta 5, 

1000 Ljubljana  

125.811,00 

193 A (se) štekaš?!? Integriran pristop 

krepitve duševnega zdravja in 

preprečevanja samomorilnega vedenja 

za mladostnike 

Univerza na 

primorskem (UP IAM) 

Titov trg 4, 6000 Koper – 

Capodistria 

 

Naslov za vročanje: 

Muzejski trg 2, 6000 

Koper - Capodistria 

124.896,87 

Na področju E: Opolnomočenje, ozaveščanje in dvig zdravstvene pismenosti za 

obvladovanje kroničnih nenalezljivih bolezni: 20 programov za izvajanje Resolucije o 

nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2015–2025, Skupaj za družbo zdravja (Uradni list RS, 

št. 25/16), Državnega programa obvladovanja sladkorne bolezni 2020-2030 in Akcijskega načrta 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-0999


   

 

za leti 2022-2023, št. 16300-1/2021/4 z dne 24. 6. 2021,  Državnega programa obvladovanja raka 

2022-2026, št. 16300-2/2021/6 z dne 23. 12. 2021. 

 

Št.   

prejete 

vloge 

Naziv programa Prejemnik Naslov sedeža Predlog višine 

dodeljenih 

sredstev  

€ 

2 Skupaj z vami bomo premagovali težave 

pri zdravljenju rakov prebavil, program 

za opolnomočenje in ozaveščanje 

slovenske javnosti o rakih prebavil 

Združenje za boj proti 

raku debelega črevesa 

in danke EuropaColon 

Slovenija 

Vrazov trg 1, 1000 

Ljubljana 

 

Naslov za vročanje: Ivka 

Glas Torkarjeva 14, 1000 

Ljubljana  

48.000,00 

11 Program "Opolnomočenje oseb s 

sladkorno boleznijo s strokovnimi 

vsebinami o sladkorni bolezni v obliki 

video vsebin in e-gradiv, kot podpora 

edukaciji v živo in podlaga hibridnim 

edukacijam na daljavo" v skrajšani obliki 

"Program Florjan" 

Zbornica zdravstvene 

in babiške nege 

Slovenije - zveza 

strokovnih društev 

medicinskih sester, 

babic in zdravstvenih 

tehnikov Slovenije, 

Sekcija medicinskih 

sester in zdravstvenih 

tehnikov v 

endokrinologiji 

Ob železnici 30A, 1000 

Ljubljana  

64.000,00 

12 Gibanje na recept Društvo onkoloških 

bolnikov Slovenije 

(DOBSLO) 

Poljanska cesta 14, 1000 

Ljubljana  

64.000,00 

26 Imam sladkorno, nima sladkorna mene Zveza društev 

diabetikov Slovenije 

Kamniška ulica 25, 1000 

Ljubljana  

64.000,00 

30 Pametno s soncem za zdravo in 

mladostno kožo 

VIST - Fakulteta za 

aplikativne vede 

Cesta na Brdo 69, 1000 

Ljubljana, 

 

Naslov za vročanje: 

VIST- Fakulteta za 

aplikativne vede, 

Dekanat, Gerbičeva 53, 

1000 Ljubljana  

46.256,00 

36 Življenje po možganski kapi Združenje bolnikov s 

cerebrovaskularno 

boleznijo (CVB) 

Slovenije 

Linhartova cesta 51, 

1000 Ljubljana  

25.200,00 

43 Skupaj na poti do zdravja - celostna 

rehabilitacija bolnikov s krvnimi raki 

Slovensko združenje 

bolnikov z limfomom in 

levkemijo, L& L 

Vrazov trg 1, 1000 

Ljubljana  

64.000,00 

51 ROZA - Razvojni program osveščanja 

zdrave populacije, opolnomočenje in 

psihosocialna podpora ženskam z 

rakom in njihovim svojcem 

Europa Donna - 

Slovensko združenje 

za boj proti raku dojk 

Vrazov trg 1, 1000 

Ljubljana  

72.000,00 

52 Celovit program vseživljenjske 

rehabilitacije srčno-žilnih bolnikov v živi 

in digitalni različici 

Koronarni klub 

Ljubljana 

Štepanjsko nabrežje 38, 

1000 Ljubljana  

56.000,00 



   

 

68 Poznavanje epilepsije in življenja z njo Društvo Liga proti 

epilepsiji Slovenije 

Poljanska cesta 14, 1000 

Ljubljana 

38.400,00 

100 Zdravstveno ozaveščanje prebivalcev 

lokalnih skupnosti o preventivi in 

obravnavi kroničnih uroloških bolezni in 

stanj - UROŠ 

Inštitut Emonicum, 

zavod za aktivno in 

zdravo življenje 

Šmartinska cesta 47, 

1000 Ljubljana 

56.000,00 

107 Program ozaveščanja in opolnomočenja 

o srčnem popuščanju 2023-2025 

Center za zdravje in 

razvoj Murska Sobota / 

Centre for Health and 

Development Murska 

Sobota 

Ulica arhitekta Novaka 

2/B, 2000 Maribor 

55.926,50 

113 Evropski kodeks proti raku na vsakem 

koraku 

Zveza slovenskih 

društev za boj proti 

raku 

Trubarjeva cesta 76 A, 

1000 Ljubljana  

72.000,00 

116  Sledi KO-RAKU in se izogni raku Društvo za boj proti 

raku in drugimi 

kroničnim boleznim 

ko-RAK.si 

Gradnikove brigade 47, 

5000 Nova Gorica 

48.000,00 

119 Razvoj in implementacija novega 

integriranega programa opolnomočenja 

bolnikov s srčnim popuščanjem 

Zveza koronarnih 

društev in klubov 

Slovenije 

Gledališki trg 7, 3000 

Celje 

54.880,00 

148 Kampanja za omejevanje diabetesa 

BODI ODLIČNJAK! s spletno stranjo 

"DIABETESLEKSIKON" 

Zavod za 

izobraževanje o 

diabetesu 

Bezenškova ulica 18, 

1000 Ljubljana  

46.800,00 

154 akAdemija - Opolnomočenje, 

ozaveščanje in dvig zdravstvene 

pismenosti za bolnike z atopijskim 

dermatitisom in njihove svojce 

Zavod Atopika, zavod 

za izobraževanje, 

svetovanje in podporo 

bolnikom z atopijskim 

dermatitisom, Maribor 

Stanetova 12, 2000 

Maribor 

45.592,70 

161 Zdrav duh v zdravi glavi 2.0 (ZDZG 2.0) SiNAPSA, slovensko 

društvo za 

nevroznanost 

Zaloška cesta 4, 1000 

Ljubljana  

39.960,00 

187 Opolnomočenje, ozaveščanje in dvig 

zdravstvene pismenosti za 

obvladovanje celiakije 

Slovensko društvo za 

celiakijo 

Ljubljanska cesta 5, 

2000 Maribor 

45.600,00 

201 Opolnomočenje bolnikov KVČB preko 

sodobnih medijev 

Društvo za kronično 

vnetno črevesno 

bolezen 

Ljubljanska ulica 5, 2000 

Maribor 

37.116,00 

 

Področje F: Zdrav življenjski slog mladih: 5 programov za izvajanje Resolucije o nacionalnem 

programu za mladino 2013–2022 (Uradni list RS, št. 90/13), Resolucije o nacionalnem programu 

o prehrani in telesni dejavnosti 2015–2025 (Uradni list RS, št. 58/15), Resolucije o nacionalnem 

programu duševnega zdravja 2018-2028 (Uradni list RS, št. 24/18), Resolucije o nacionalnem 

programu na področju prepovedanih drog 2014-2020 (Uradni list RS, št. 25/14), zakonodaje na 

področju tobaka v Sloveniji in strateških usmeritev ter zakonodaje na področju alkohola v Sloveniji 

in Ostravske deklaracije (2017): Boljše zdravje. Boljše okolje. Trajnostne odločitve, z dne 15. 6. 

2017. 

 

Št. 

prejete 

vloge 

Naziv programa Prejemnik Naslov sedeža Predlog višine 

dodeljenih 

sredstev 

 € 



   

 

20 Migaj, zdravo uživaj Slovenska karitas Kristanova ulica 1, 1000 

Ljubljana  

199.274,92 

81 ZDRAVO! Združenje slovenskih 

katoliških skavtinj in 

skavtov 

Ulica Janeza Pavla II. 

13, 1000 Ljubljana  

213.741,00 

95 Partnerstvo za okolje in zdravje 3.0 

(POZ 3.0) 

Mladinsko združenje 

za trajnostni razvoj 

Destradijev trg 11, 6000 

Koper - Capodistria 

90.000,00 

96 Zdravo, mladi Mladinsko združenje 

za promocijo zdravja 

Pod kostanji 20, 3000 

Celje 

146.139,98 

177 Prebojniki zdravja Familija - 

izobraževalni in 

terapevtski center 

Mestni trg 39, 4220 

Škofja Loka  

190.844,10 

 

 

 

Člani komisije, vsi javni uslužbenci Ministrstva za zdravje, ki so ocenjevali vloge, prispele na javni 

razpis:  

- dr. Marjeta Recek, vodja Sektorja za varovanje zdravja, predsednica in članica, 

- Vesna Marinko, vodja Sektorja za krepitev zdravja in preprečevanje odvisnosti, 

namestnica predsednice, članica, 

- Mojca Gobec, vodja Sektorja za preprečevanje bolezni in poškodb, namestnica 

predsednice, članica, 

- dr. Peter Debeljak, sekretar, član, 

- dr. Agata Zupančič, sekretarka, članica, 

- Lidija Kristančič, sekretarka, članica, 

- Nataša Blažko, podsekretarka, članica,  

- Urška Erklavec, višja svetovalka II, članica, 

- Jožica Poličnik, podsekretarka, članica, 

- Maja Jurjevec, sekretarka, članica, 

- Nadja Čobal, sekretarka, članica,  

- Breda Kralj, višja svetovalka I, članica, 

- Janja Križman Miklavčič, podsekretarka, članica, 

- dr. Katja Povhe Jemec, sekretarka, članica, 

- Mojca Triler, višja svetovalka II, članica. 

 


