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Številka:  1612–4 /2019/218 

Datum:  12. 12. 2019   

 

 

Javni razpis za sofinanciranje programov na področju varovanja in 

krepitve zdravja do leta 2022 

(Uradni list RS, št. 43/19 in 44/19) 

 

 

OBVESTILO O UPRAVIČENCIH SREDSTEV 
 

1.  

Ministrstvo za zdravje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), je izvedlo postopek Javnega razpisa 

za sofinanciranje programov varovanja in krepitve zdravja do leta 2022, objavljenem v Uradnem 

listu RS, št. 43/19 oziroma spremembe Javnega razpisa za sofinanciranje programov varovanja 

in krepitve zdravja do leta 2022, objavljenem v Uradnem listu RS, 44/19  (v nadaljevanju: javni 

razpis). 

 

Vsebina javnega razpisa je bila razdeljena na 4 sklope, in sicer: 

Sklop 1: Programi preprečevanja rabe dovoljenih in prepovedanih drog ter nekemičnih 

zasvojenosti in s tem povezane škode:  

Področje A: Programi zmanjševanja tvegane in škodljive rabe alkohola, 

Področje B: Programi zmanjševanja rabe tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov, 

Področje C: Programi zmanjševanja povpraševanja po prepovedanih drogah in drugih 

psihoaktivnih snoveh in z njimi povezane škode ter preprečevanja nekemičnih zasvojenosti. 
 

Sklop 2: Programi krepitve duševnega zdravja: 

Področje A: Programi krepitve duševnega zdravja, 

Področje B: Programi svetovanj in psihosocialne pomoči v duševni stiski. 

 

Sklop 3: Programi opolnomočenja in ozaveščanja na področju kroničnih nenalezljivih bolezni 

Sklop 4: Programi sodelovanja mladih pri izvajanju Strategije Republike Slovenije za zdravje 

otrok v povezavi z okoljem 2012-2020.  

 
2.  

Ministrstvo je za izvedbo javnega razpisa s sklepom, št. 1612-4/2019/5 z dne 17. 6. 2019, 

imenovalo komisijo za vodenje postopka oddaje sredstev in izvedbe javnega razpisa (v 

nadaljnjem besedilu: komisija), ki so jo sestavljali: 

 
- Vesna Kerstin Petrič, predsednica, 

- Agata Zupančič, članica, 

- Breda Kralj, članica, 

- Marjeta Recek, članica, 

- Nataša Blažko, članica, 



 

 

- Lidija Kristančič, članica, 

- Diana Valenčič, članica, 

- Tamara Abraham, članica, 

- Andraž Saksida, član,  

- Pia Vračko (zunanja članica), 

- Maja Roškar (zunanja članica), 

- Ada Hočevar Grom (zunanja članica), 

- Maja Bajt (zunanja članica). 

 

Komisija je na podlagi zapisnika o odpiranju vlog, št. 1612-4/2019/25 z dne 30. 7. 2019 in 

zapisnika o odpiranju vlog, št. 1612-4/2019/63 z dne 11. 10. 2019, ugotovila, da je na javni 

razpis pravočasno prispelo 130 vlog, od tega 4 nepopolne vloge. Komisija je vlagatelje 

nepopolnih vlog pozvala k dopolnitvi, od tega so 3 dopolnitve vlog prispele pravočasno. Ena 

vloga je bila ob odpiranju zavržena, saj ni izpolnjevala formalnih pogojev za ocenjevanje. En 

vlagatelj pa je isto vlogo poslal dvakrat, zaradi tehnične napake pri prijavi. Komisija je pričela z 

ocenjevanjem vlog dne 30. 7. 2019 in zaključila dne 31. 10. 2019. 

 

3.  

 

Komisija je opravila strokovni pregled 127 vlog ter jih ocenila na podlagi pogojev in meril, ki so 

navedena v razpisni dokumentaciji, od tega za: 

 

- sklop 1: 50 vlog, 

 

- sklop 2: 48 vlog, 

 

- sklop 3: 23 vlog, 

 

- sklop 4: 6 vlog. 

4.  

 

V nadaljevanju je seznam 71 programov, po sklopih, z navedbo dodeljenih sredstev za 

posamezni program. 

 

Sklop 1: Programi preprečevanja rabe dovoljenih in prepovedanih drog ter nekemičnih 

zasvojenosti in s tem povezane škode (34  PROGRAMOV) iz naslednjih področij:  

- področje A: Programi zmanjševanja tvegane in škodljive rabe alkohola,    

- področje B: Programi zmanjševanja rabe tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih 

izdelkov, 

- področje C: Programi zmanjševanja povpraševanja po prepovedanih drogah in drugih 

psihoaktivnih snoveh in z njimi povezane škode ter preprečevanja nekemičnih 

zasvojenosti. 

 

 

Št. 

vloge 
Prijavitelj Naziv programa Naslov sedeža 

Predlog višine 

sredstev € 

8 Inštitut za 

nutricionistko 

Veš kaj piješ? - Podpora 

prebivalcem za 

zmanjševanje tvegane 

rabe alkohola z mobilno 

aplikacijo 

Tržaška cesta 40 

1000 Ljubljana 

100.694,39 € 

11 Društvo žarek upanja Življenje brez omame Letališka c. 33 118.260,00 € 



 

 

1000 Ljubljana 

17 Združenje bonding 

psihoterapevtov 

Preventiva, terapija, 

rehabilitacija in 

raziskovanje na 

področju zmanjševanja 

rabe psihoaktivnih 

sredstev 

Škocjan 46/a 

6000 Koper 

329.868,00 €  

18 Mladinska zveza Brez 

izgovora Slovenija 

Brez izgovora 2020 - 

2022 

Gregorčičeva 7 

1000 Ljubljana 

444.038,00 € 

23 VOZIM - zavod za 

inovativno 

izobraževanje 

Heroji Trg celjskih knezov 10 

3000 Celje 

285.433,69 € 

35 Društvo za urejeno 

življenje – 

ABSTINENT 

Skupaj za zmanjšanje 

škodljivega pitja 

alkohola in skrb za 

urejanje družin 

Dolenjska cesta 22 

1000 Ljubljana 

195.942,48 € 

36b VARNA POT zavod za 

pomoč žrtvam 

prometnih nesreč, 

preventivno, vzgojo in 

izobraževanje 

Varna mobilnost brez 

alkohola in 

prepovedanih substanc 

Linhartova cesta 51 

1000 Ljubljana 

181.344,60 € 

45 Zveza klubov 

zdravljenih alkoholikov 

Slovenije 

ZMOREM IN ŽELIM SE 

IMETI RAD 

Prešernova 6A, p.p. 19 

5220 Tolmin 

91.629,00 € 

56 Inštitut Antona 

Trstenjaka za 

gerontologijo in 

medgeneracijsko 

sožitje 

PPA za 3 - 

preprečevanje škodljive 

rabe alkohola v tretjem 

življenjskem obdobju 

Resljeva 11 

1000 Ljubljana 

80.104,63 € 

61 Inštitut za raziskave in 

razvoj "Utrip" 

Preventivna platforma - 

celovit pristop na 

področju preventivnega 

dela 

Trubarjeva cesta 13 

1290 Grosuplje 

269.100,00 € 

68a Zavod IZRIIS  Program "IZBERI 

ZDRAVO ŽIVLJENJE" 

Triglavska ulica 44 

1000 Ljubljana 

103.499,95 € 

75 Slovenska zveza za 

javno zdravje, okolje in 

tobačno kontrolo 

Zmanjševanje rabe 

tobaka, tobačnih in 

povezanih izdelkov ter 

alkohola med prebivalci 

RS 

Partizanska cesta 12 

2000 Maribor 

175.763,20 € 

95 SLOVENSKA 

KARITAS 

 

ZMERNO. 

ODGOVORNO. 

OPOLNOMOČENO. Z 

0.0 

Kristanova 1 

1000 Ljubljana 

41.745,24 € 

100a Slovensko združenje 

za zmanjševanje 

škodljivih posledic 

drog – DrogArt 

Zmanjševanje škodljivih 

posledic alkohola med 

mladimi - Izberi sam 

Prečna ulica 6 

1000 Ljubljana 

84.760,04 € 

105 Društvo za pomoč 

osebam z motnjami v 

razvoju »VESELE 

NOGICE« 

TobAlkoStop Trubarjevo nabrežje 1a 

3270 Laško 

28.500,00 € 



 

 

87 Društvo za 

zmanjševanje škode 

zaradi drog Stigma 

Program zmanjševanja 

škode zaradi drog - 

širitev dejavnosti 

Hacquetova ulica 9 

1000 Ljubljana 

83.082,72 € 

62 Društvo za zdravje 

srca in ožilja Slovenije 

"Recimo NE odvisnosti" Dalmatinova ulica 10 

1000 Ljubljana 

150.479,10 € 

63 MAKROBIOS 

PANONIJA so. p., 

Permakulturni center 

za boljšo kvaliteto 

življenja in za pot k 

samozadostnosti 

ZDRAVA IGRA - 

omejevanje prekomerne 

udeležbe v igrah na 

srečo in s tem 

povezane škode 

Lucova 33 

9203 Petrovci 

105.203,58 € 

66 Zavod Nora, Center 

sodobnih zasvojenosti 

(LOGOUT) 

LOGOUT & RESTART - 

program varne, zdrave 

in uravnotežene 

uporabe spleta ter 

zdravljenje digitalnih 

zasvojenosti 

Križna ulica 12 

1000 Ljubljana 

288.880,00 € 

89 Društvo Projekt Človek Križišče - Mreža 

programov za mlade in 

abstinente v procesu 

reintegracije 

Malenškova 11 

1000 Ljubljana 

277.200,88 € 

93 Humanitarno društvo 

Reto center - prijatelj 

upanja 

RETO CENTER - center 

za rehabilitacijo 

odvisnikov in preventivo 

Hruševo 14 

1356 Dobrova pri 

Ljubljani 

51.775,85 € 

81 ARS VITAE - Društvo 

za razvoj in izvajanje 

programov  

MOSTOVI Trstenjakova ulica 5a 

2250 Ptuj 

55.613,08 € 

100b Slovensko združenje 

za zmanjševanje 

škodljivih posledic 

drog – DrogArt 

Zmanjševanje škodljivih 

posledic klubskih drog 

med mladimi  

Prečna ulica 6 

1000 Ljubljana 

261.358,52 € 

16 Društvo za preventivno 

delo 

Preventivni program 

"Mladinske delavnice" 

Tržaška cesta 2 

1000 Ljubljana 

75.491,78 € 

24 Zavod eMCe plac, 

Zavod mladine 

šaleške doline 

eMCe plac ozavešča Šaleška 3 

3320 Velenje 

14.278,30 € 

25 ZAVOD 7, oblikovanje 

in izvajanje družbeno 

odgovornih programov 

Nova Gorica 

NEODVISEN.SI - 

GREMO KORAK DLJE 

Velika pot 14 

5250 Solkan 

79.268,00 € 

26 Zavod Etnika NE ZAKOCKAJ SVOJE 

PRIHODNOSTI, 

preventiva in 

odpravljanje negativnih 

posledic hazardiranja 

Dravska 8 

2000 Maribor 

89.600,00 € 



 

 

34 Društvo za pomoč in 

samopomoč 

brezdomcev Kralji 

ulice 

Zmanjševanje 

povpraševanja po 

drogah, osvajanje 

socialnih veščin, 

preprečevanje škodljive 

uporabe drog in 

nastanitvena podpora 

kot del rehabilitacije 

Pražakova ulica 6 

1000 Ljubljana 

120.712,64 € 

38a Zavod za 

izobraževanje in 

preventivno 

NewPrevent 

MLADINSKO ULIČNO 

DELO - zgodnja 

intervencija na področju 

varovanja zdravja otrok 

in mladostnikov 

Dolga reber 5, Koper 

6000 Koper 

84.000,00 € 

49 Društvo za podporo 

mladim Romom 

Zdravje mladih Romov Gorkega ulica 034 

2000 Maribor 

56.994,93 € 

52 Društvo za pomoč in 

samopomoč na 

področju zasvojenosti 

Zdrava pot 

Program za ženske 

odvisnice od 

prepovedanih drog 

Krekova 12A 

2000 Maribor 

36.917,40 € 

53 Društvo za mlade 

IndiJanez (Center 

Šteker) 

CENTER ŠTEKER 

(podpora in pomoč pri 

prekomerni rabi 

digitalnih tehnologij) 

Ob železnici 16 

2000 Maribor 

185.836,80 € 

54 "UP" Društvo za 

pomoč zasvojencem 

in njihovim svojcem 

Slovenije 

Podpora mladim in 

krepitev družin 

Kersnikova 3 

1000 Ljubljana 

48.428,22 € 

55 Društvo za pomoč 

odvisnikom in njihovim 

družinam Svit Koper 

Ogledalo - spletni 

kontaktni center in 

svetovalnica za 

zmanjševanje in 

zdravljenje škodljivih 

posledic prepovedanih 

drog med mladimi 

Ljubljanska cesta 6 

6000 Koper 

166.440,00 € 

 

Sklop 2: Programi krepitve duševnega zdravja (12 PROGRAMOV), iz področja: 

 A: Programi krepitve duševnega zdravja. 

 

Št. 

vloge 
Prijavitelj Naziv programa Naslov sedeža 

Predlog višine 

sredstev € 

59a Svetovalni center za 

otroke, mladostnike in 

starše Ljubljana 

Cool Kids - Program 

premagovanja 

anksioznosti za otroke in 

mladostnike 

Gotska ulica 18 

1000 Ljubljana 

213.362,61 € 

29 Inštitut za razvijanje 

osebne kakovosti 

RAZVIJANJE 

POZITIVNEGA 

SAMOVREDNOTENJA 

RANLJIVIH OTROK 

Dunajska 51 

1000 Ljubljana 

41.235,48 € 

69 Znanstvenoraziskovaln

i center Slovenske 

akademija znanosti in 

umetnosti 

Opismenjevanje o 

motnjah razpoloženja in 

osebnostnih motnjah 

Novi trg 2 

1000 Ljubljana 

287.548,30 € 



 

 

47 Univerza na 

Primorskem (UP IAM) 

A (se) štekaš?!? 

Integriran pristop 

krepitve duševnega 

zdravja in preprečevanja 

samomorilnega vedenja 

za mladostnike 

UP IAM, Muzejski trg 2 

6000 Koper 

173.325,44 € 

84 Zveza nevladnih 

organizacij  za avtizem 

Slovenije 

Avtizem - SAM z drugimi 

II 

Tržaška cesta 2 

1000 Ljubljana 

99.000,00 € 

20 Javni zavod Mala ulica 

- Center za otroke in 

družino v Ljubljani 

Neverjetna leta Prečna ulica 7 

1000 Ljubljana 

306.629,68 € 

3 Zveza prijateljev 

mladine Ljubljana 

Moste-Polje 

DOBRO SEM - krepitev 

duševnega zdravja 

ranljivih skupin 

Proletarska cesta 1 

1000 Ljubljana 

 

80.653,93 € 

30 ISA institut Program NEON - Varni 

brez nasilja 

Prešernova cesta 5 

1000 Ljubljana 

186.608,80 € 

28 Beli obroč Slovenije, 

Društvo za pomoč 

žrtvam kaznivih dejanj 

Pomoč žrtvam nasilja, 

preprečevanje nasilja v 

družbi in osveščanje o 

vplivu nasilja na 

duševno zdravje 

Cigaletova 7 

1000 Ljubljana 

75.000,00 € 

83 DRUŠTVO ASPI; 

Društvo za pomoč 

odraslim osebam z 

motnjo avtističnega 

spektra - Aspergerjev 

sindrom 

Nisi več SAM - celostni 

program pomoči 

družinam z avtizmom 

Slovenska cesta 8 

1230 Domžale 

78.000,00 € 

41 Društvo Ključ - center 

za boj proti trgovini z 

ljudmi 

Podpora osebam v 

prostituciji in pri izhodu 

iz nje 

Povšetova 37, p.p. 1646 

1001 Ljubljana 

44.973,00 € 

33 INŠTITUT STOPINJE 

za logoterapijo, 

mediacijo, 

izobraževanje in 

raziskovanje 

STOPINJE V 

SVOBODO 

Klanec 39 

1218 Komenda 

45.600,00 € 

 

Sklop 2: Programi krepitve duševnega zdravja (1 PROGRAM), iz področja: 

          B: Programi svetovanj in psihosocialne pomoči v duševni stiski.  

 

Št. 

vloge 

Prijavitelj Naziv programa Naslov sedeža Predlog višine 

sredstev € 

6 Slovensko združenje 

za preprečevanje 

samomora 

Psihološko svetovanje 

posameznikom, parom 

in družinam 

Tržaška cesta 132 

1000 Ljubljana 

860.672,84 € 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sklop 3: Programi opolnomočenja in ozaveščanja na področju kroničnih nenalezljivih 

bolezni (22 PROGRAMOV) 

 

Št. 

vloge 
Prijavitelj Naziv programa Naslov sedeža 

Predlog višine 

sredstev € 

4 Slovensko združenje 

bolnikov z limfomom in 

levkemijo, L&L 

Skupaj na poti do 

zdravja" - celostna 

rehabilitacija bolnikov s 

krvnimi raki 

Vrazov trg 1 

1000 Ljubljana 

74.551,14 € 

9 Združenje za boj proti 

raku debelega črevesa 

in danke EuropaColon 

Slovenije 

Skupaj smo v tem! - 

Program za 

opolnomočenje in 

ozaveščanje slovenske 

javnosti o rakih prebavil 

Vrazov trg 1 

1000 Ljubljana 

53.833,72 € 

13 Društvo onkoloških 

bolnikov Slovenije 

(DOBSLO) 

Rak naj ne bo tabu - 

Ozaveščanje širše 

javnosti in 

opolnomočenje bolnikov 

z rakom 

Poljanska cesta 14 

1000 Ljubljana 

74.300,00 € 

32 Društvo za boj proti 

raku in drugim 

kroničnim boleznim ko-

RAK.si 

Ko-RAK vzporedno z 

evropskimi smernicami 

Vipavska cesta 13, 

Rožna Dolina 

5000 Nova Gorica 

37.353,03 € 

88 Zveza slovenskih 

društev za boj proti 

raku 

Evropski kodeks proti 

raku: "Od malih nog do 

zlatih let" 

Trubarjeva 76a 

1000 Ljubljana 

106.200,00 € 

91 Europa Donna - 

Slovensko združenje 

za boj proti raku dojk 

ROZA - Razvojni 

program osveščanja in 

opolnomočenja zdrave 

populacije in žensk z 

izkušnjo raka 

Vrazov trg 1 

1000 Ljubljana 

90.000,00 € 

104a Društvo študentov 

medicine Slovenije 

Misli na srce Kortykova 2 

1000 Ljubljana 

7.344,00 € 

5
1
 Slovensko Društvo za 

celiakijo 

ŠOLA CELIAKIJE Ljubljanska ulica 5 

2000 Maribor 

23.040,00 € 

7
2
 Center za zdravje in 

razvoj Murska Sobota 

Program ozaveščanja in 

opolnomočenja o 

srčnem popuščanju 

2020 - 2022 

Ulica arhitekta Novaka 

2/B 

9000 Murska Sobota 

 

59.846,25 € 

114b Zavod za raziskave, 

izobraževanje in 

trajnostni razvoj Celje 

KroNeBO - 

opolnomočenje in 

ozaveščanje o kroničnih 

nenalezljivih boleznih 

Opekarniška cesta 15a 

3000 Celje 

40.997,60 € 

102 SiNAPSA, Slovensko 

združenje za 

nevroznanost 

Zdrav duh v Zdravi glavi Inštitut za patološko 

fiziologijo ULMF, 

Zaloška 4 

1000 Ljubljana 

28.498,18 € 

                                                      
1
 Vloga, naknadno odprta z zapisnikom št. 1612-4/2019-63 z dne 11.10.2019 

2
 Vloga, naknadno odprta z zapisnikom št. 1612-4/2019-63 z dne 11.10.2019 

 



 

 

98 Zveza koronarnih 

društev in klubov 

Slovenije 

SRCE IN ZDRAVJE - 

Razvoj in 

implementacija 

integriranega programa 

opolnomočenja srčno-

žilnih bolnikov v 

Sloveniji 

Štepanjsko nabrežje 38 

1000 Ljubljana 

91.884,00 € 

90 ZAVOD ZA 

IZOBRAŽEVANJE O 

DIABETESU 

KAMPANJA ZA 

OMEJEVANJE 

DIABETESA BODI 

ODLIČNJAK! S 

SPLETNO STRANJO 

"DIABETESINSRCE" 

Bezenškova ulica 18 

1000 Ljubljana 

41.850,00 € 

82 Društvo za kronično 

vnetno črevesno 

bolezen 

Opolnomočenje 

bolnikov KVČB preko 

sodobnih medijev 

Ljubljanska ulica 5 

2000 Maribor 

 

29.814,00 € 

77 ZVEZA DRUŠTEV 

BOLNIKOV Z 

OSTEOPOROZO 

SLOVENIJE 

TO JE OSTEOPOROZA Potrčeva 16, p.p. 16 

1000 Ljubljana 

34.692,00 € 

74 Inštitut Emonicum, 

zavod za aktivno in 

zdravo življenje 

Zdravstveno 

ozaveščanje bolnikov in 

odmaknjenih lokalnih 

skupnosti na primeru 

inkontinence in 

sladkorne bolezni tipa 2 

- Zdravo sožitje 

Šmartinska cesta 47 

1000 Ljubljana 

63.753,52 € 

71 Zveza društev 

diabetikov Slovenije 

Skupaj obvladujmo 

sladkorno bolezen 

Kamniška ulica 25 

1000 Ljubljana 

125.800,00 € 

57 Združenje bolnikov s 

CVB Slovenije 

PREPREČIMO 

PONOVNO 

MOŽGANSKO KAP IN 

IZBOLJŠAJMO 

KAKOVOST 

ŽIVLJENJA Z 

BOLEZNIJO  

Linhartova 51 

1000 Ljubljana 

19.128,00 € 

42 "Trepetlika" Društvo 

bolnikov s 

parkinsonizmom in 

drugimi 

ekstrapiramidnimi 

motnjami 

Pomagajte nam, da si 

bomo lahko pomagali 

sami tudi naprej 

Šišenska cesta 23 

1000 Ljubljana 

57.859,56 € 

14 Društvo Liga proti 

epilepsiji 

Poznavanje epilepsije in 

življenja z njo 

Poljanska cesta 14 

1000 Ljubljana 

19.750,50 € 

1 Visoka šola za storitve 

Ljubljana, samostojni 

visokošolski zavod 

Pametno s soncem za 

zdravo in mladostno 

kožo 

PE: Gerbičeva 51a 

1000 Ljubljana 

51.342,00 € 

79 Zbornica zdravstvene 

in babiške nege 

Slovenije - zveza 

strokovnih društev 

medicinskih sester, 

Razvoj, pilotiranje, 

evalviranje in 

implementacija 

edukacijskih programov 

ob zdravljenju sladkorne 

Ob železnici 30a 

 

1000 Ljubljana 

68.162,50 € 



 

 

babic in zdravstvenih 

tehnikov Slovenije, 

Sekcija medicinskih 

sester in zdravstvenih 

tehnikov v 

endokrinologiji 

bolezni na sekundarnem 

nivoju zdravstvenega 

varstva (v diabetoloških 

ambulantah) 

 

 

Sklop 4: Programi sodelovanja mladih za izvajanje strategije Republike Slovenije za 

zdravje otrok v povezavi z okoljem 2012-2020 (2 PROGRAMA) 

 

Št. 

vloge 
Prijavitelj Naziv programa Naslov sedeža 

Predlog višine 

sredstev € 

10 Inštitut za mladinsko 

participacijo, zdravje in 

trajnostni razvoj 

(IMZTR) 

Partnerstvo za okolje in 

zdravje 2.0 

Gregorčičeva ulica 7 

1000 Ljubljana 

81.000,00 € 

121 Ljudska univerza 

Ormož 

Zdravo okolje za zdravo 

mladino 

Vrazova ulica 12 

2270 Ormož 

44.637,23 € 

 

  
5. 

 
Glede na prispele vloge oziroma programe po sklopih in področjih, navedenih v točki 1., 
upoštevajoč ocene vlog in merila za dodelitev sredstev, se sofinancira 71 programov, kot so 
navedeni v točki 4., v skupni vrednosti 8.580.492,33 EUR. 
 

Prevzem obveznosti za dodeljena sredstva za leta 2020, 2021 in 2022 je v razpisni 

dokumentaciji urejena z odložnim pogojem, in sicer prevzem obveznosti za navedena leta stopi 

v veljavo, ko bodo izpolnjeni formalni pogoji glede na veljavni  Zakon o izvrševanju proračuna 

RS. 

 

Z upravičenci do sredstev bo sklenjena pogodba o sofinanciranju. 
 
 

 


