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Na podlagi šeste alineje prvega odstavka 7. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in 
zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 –
ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 –
ZUPJSC, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 –
ZUPŠ in 64/17 – ZZDej-K,36/19, 189/20 – ZFRO in 51/21), Zakona o javnih financah (Uradni list 
RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 –
ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije 
za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 174/20, 15/21 – ZDUOP in 74/21), 219. člena Pravilnika 
o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 
99/09 - ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), 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), Strategije obvladovanja 
demence v Sloveniji do leta 2020 in Sklepa o začetku postopka za izvedbo javnega razpisa za 
sofinanciranje programov za obvladovanje demence v letih 2021, 2022 in 2023, št.4300-
11/2021/2 z dne 27. 9. 2021, Ministrstvo za zdravje, s sedežem na naslovu Štefanova 5, 
Ljubljana, objavlja:

Spremembo Javnega razpisa za sofinanciranje programov za obvladovanje demence v
letih 2021, 2022 in 2023,

ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 163, dne 15. 10. 2021.

I. V poglavju IV. »Pogoji za pridobitev sredstev« se besedilo točke 2. spremeni in se po 
novem glasi kot sledi:

»Prijavitelj je pravno, finančno in poslovno sposoben za izvedbo prijavljenega programa. 
Prijavitelj predloži zadnje letno finančno in vsebinsko poročilo o delu, ki ga je potrdil ustrezen 
organ ali odgovorna oseba. Prijavitelj ne sme izkazovati negativnega finančnega rezultata
(dokazilo: letno poročilo oddano na AJPES za leto 2020). V primeru, da je v izkazu poslovnega 
izida za leto 2020 izkazan čisti presežek odhodkov obračunskega obdobja, mora biti izkazano 
kritje odhodkov obravnavanega obračunskega obdobja iz presežka prihodkov iz prejšnjih 
obračunskih obdobij v celoti.«

II. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.

Datum: 20. 10. 2021
Številka: 4300-11/2021-7

Janez Poklukar
              MINISTER
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