PODATKI O JAVNEM RAZPISU
Na podlagi 7. lena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št.
72/2006 - uradno pre iš eno besedilo, 114/06 - ZUTPG, 91/07, 71/08, 76/08, 118/08, 47/10 in 62/10 ZUPJS), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.11/11 - uradno pre iš eno besedilo), Zakona o
izvrševanju prora una Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 (Uradni list RS, št. 96/10 in 4/11) in
Pravilnika o postopkih za izvrševanje prora una Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08 in
99/09) objavlja Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, Ljubljana
javni razpis za sofinanciranje programov
varovanja in krepitve zdravja v letu 2011 in 2012

I. Namen razpisa
Namen javnega razpisa je sofinanciranje programov varovanja in krepitve zdravja ter dejavnosti društev
bolnikov za leti 2011 in 2012 s klju nim ciljem prepre evanja kroni nih bolezni in izboljšanja zdravja
prebivalcev Republike Slovenije.

II. Predmet razpisa
Programi, ki so v celoti financirani iz prora unskih sredstev in drugih javnih virov, niso predmet tega
razpisa.
Strokovna sre anja, strokovni založniški projekti, programi/projekti, ki jih izvajalci v celoti tržijo in
investicijski projekti, niso predmet tega javnega razpisa.

A. Programi spodbujanja
dejavnikov tveganja

zdravega

življenjskega

sloga

in

zmanjševanja

A1 - Programi zmanjševanja škodljive in tvegane rabe alkohola
A2 - Programi zmanjševanja rabe tobaka
A3 - Programi promocije zdrave in uravnotežene prehrane in gibanja za zdravje
A4 - Programi zmanjševanja povpraševanja po prepovedanih drogah in psihoaktivnih snoveh
A5 – Programi prepre evanja okužbe z virusom HIV/AIDS
A6 – Programi krepitve duševnega zdravja
A7 – Programi za promocijo zdravega življenjskega sloga in obvladovanje dejavnikov tveganja za
kroni ne bolezni in stanja (sr no-žilne bolezni, sladkorna bolezen, rak in poškodbe)

B. Dejavnost društev bolnikov
Predmet razpisa je redna dejavnost društev bolnikov, ki presega zgolj interese
preventivne in izobraževalne aktivnosti za ohranjanje in krepitev zdravja.

lanstva in vklju uje

III. Cilji in prednostna podro ja
A. Programi spodbujanja
dejavnikov tveganja

zdravega

življenjskega

sloga

in

zmanjševanja

A1 - Programi zmanjševanja škodljive in tvegane rabe alkohola
Cilj razpisa je prispevati k zmanjševanju tvegane in škodljive rabe alkohola skladno s strateškimi
usmeritvami Svetovne zdravstvene organizacije, EU in nacionalnimi usmeritvami.
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Prednostna podro ja:
• obveš anje, izobraževanje in ozaveš anje splošne javnosti in posameznih skupin prebivalstva,
posebej mladostnikov, o posledicah škodljive in tvegane rabe alkohola;
• prepre evanje vožnje pod vplivom alkohola z namenom zmanjševanja z alkoholom povezanih
smrtnih primerov, telesnih poškodb in materialne škode v cestnem prometu;
• prepre evanje tveganega in škodljivega pitja v pivskih okoljih;
• povezovanje razli nih akterjev pri na rtovanju, zagovorništvu in izvajanju celovite alkoholne
politike in izmenjavi dobrih praks;
• prepre evanje tvegane in škodljive rabe alkohola pri odraslih na delovnem mestu in v lokalni
skupnosti.
Strateške usmeritve:
Strategija Evropske unije za podporo državam lanicam pri zmanjševanju škode zaradi uživanja alkohola
je
v
slovenskem
jeziku
dostopna
na
spletnem
naslovu:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/sl/com/2006/com2006_0625sl01.pdf
Globalna strategija SZO za zmanjševanje škodljive rabe alkohola je dostopna na
http://www.who.int/substance_abuse/msbalcstragegy.pdf
Zaklju ki I. nacionalne konference so objavljeni na spletni strani Ministrstva za zdravje:
http://www.mz.gov.si/si/delovna_podrocja/javno_zdravje/sektor_za_krepitev_zdravja_in_zdrav_zivljenjski
_slog/alkohol/prva_nacionalna_konferenca_o_alkoholni_politiki/

A2 - programi zmanjševanja rabe tobaka
Cilj razpisa je:
• zagotoviti višjo stopnjo podpore pri uresni evanju zahtev Okvirne konvencije SZO za nadzor nad
tobakom (FCTC), izvajanju nacionalne zakonodaje in zakonodaje EU na podro ju omejevanja
uporabe toba nih izdelkov;
• prepre iti za etek kajenja pri posameznih skupinah prebivalstva, posebej pri mladih in doseganje
ve jega deleža posameznikov, ki bodo prenehali kaditi.
Prednostna podro ja:
• povezovanje nevladnih organizacij za uresni evanje ciljev Okvirne konvencije SZO za nadzor
nad tobakom (FCTC) ter v podporo izvajanju nacionalne in EU zakonodaje
• prepre evanje za etka kajenja pri posameznih skupinah prebivalstva, še posebej pri mladih;
• spodbujanje prenehanja kajenja pri posameznih skupinah prebivalstva, še posebej med mladimi
in v delovnem okolju;
Strateške usmeritve:
Okvirna konvencija je v angleškem in slovenskem jeziku objavljena na spletni strani: http://www.uradnilist.si/1/content?id=53778. Sprejete smernice Okvirne konvencije pa so v angleškem jeziku objavljene na:
http://www.who.int/fctc/guidelines/en/.
Vsi temeljni dokumenti na podro ju omejevanja uporabe toba nih izdelkov so dostopni na spletni strani:
http://www.mz.gov.si/si/delovna_podrocja/javno_zdravje/sektor_za_krepitev_zdravja_in_zdrav_zivljenjski
_slog/tobak/temeljni_dokumenti/

A3 - Programi promocije zdrave in uravnotežene prehrane ter gibanja za zdravje
Cilj razpisa je:
• pove ati delež populacije, ki se zdravo in uravnoteženo prehranjuje in je telesno dejavna;,
• zmanjšati porast prekomerne hranjenosti in debelosti pri otrocih in mladostnikih.
Prednostna podro ja:
• osveš anje o pomenu vzdrževanja zdrave telesne teže z zdravim na inom prehranjevanja in
redno dnevno telesno dejavnostjo;
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•
•

programi za otroke in mladostnike za spodbujanje prakti nih veš in in znanj o zdravem
prehranjevanju ter programi, ki spodbujajo vsakodnevno gibanje;
povezovanje nevladnih organizacij in drugih ustanov v podporo omejevanja trženja nezdravih
izbir, predvsem otrokom in mladostnikom.

Strateške usmeritve: Priporo ila Svetovne zdravstvene organizacije glede trženja hrane in brezalkoholnih
pija otrokom; Set of recommendations on the marketing of foods and non-alcoholic beverages to
children, 21. 5. 2010 (http://www.who.int/dietphysicalactivity/marketing-food-to-children/en/index.html)
Resolucija
o
nacionalnem
programu
prehranske
politike
je
dostopna
na:
http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/javno_zdravje_09/Resolucija_o_nacionalnem_pro
gramu_prehr_pol.pdf
Nacionalni program spodbujanja telesne dejavnosti za krepitev zdravja od 2007 do 2012 je dostopen na:
http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/javno_zdravje_09/Nacionalni_program_telesna_de
javnost_slo.pdf
Smernice zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah so dostopne na:
http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/javno_zdravje_09/Smernice_zdravega_prehranjev
anja.pdf
Smernice zdravega prehranjevanja delavcev v delavnih organizacijah so dostopne na:
http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/javno_zdravje_09/Smernice_zdravega_prehranjev
anja_delevcev.pdf

A4 - Programi zmanjševanja povpraševanja po prepovedanih drogah in psihoaktivnih
snoveh
Cilj razpisa je:
• prepre iti uživanje prepovedanih drog, predvsem pri mladostnikih;
• boljša informiranost o programih prepre evanja in zmanjševanja škode zaradi uživanja
prepovedanih drog ter programih pomo i
• podpreti razli ne pristope za ukrepanje v zvezi z novimi vzorci uporabe drog.
Prednostna podro ja:
• ozaveš anje o škodi zaradi uživanja prepovedanih drog v skupinah z ve jim tveganjem;
• vzpodbujanje pozitivne samopodobe in osebnostne rasti, predvsem mladostnikov;
• promocija in zagotavljanje oblik varnega prosto asnega življenja;
• oblikovanje in promocija novih pristopov, kot na primer svetovanje preko spleta, za tiste, ki ne
želijo poiskati pomo i v okviru sistema zdravljenja odvisnih od drog;
• oblikovanje in promocija novih programov in modelov, ki so usmerjeni v prilagajanje svetovanja in
psihosocialnih intervencij novim vzorcem uporabe drog;
• povezovanje nevladnih organizacij in drugih ustanov za promocijo in v podporo izvajanju
nacionalnega programa.
Strateške usmeritve:
Do sprejetja nove strategije na podro ju prepovedanih drog so klju ne usmeritve za to podro je še vedno
usmeritve Nacionalnega programa na podro ju drog 2004 - 2009, ki je objavljen na spletni strani MZ:
http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/javno_zdravje_09/Resolucija_o_nacionalnem_pro
gramu_droge.pdf

A5 – Programi promocije varne spolnosti in prepre evanja okužbe z virusom HIV/AIDS
Cilj razpisa je:
• varnejša spolnost s poudarkom na prepre evanju spolno prenosljivih bolezni;
• prepre iti okužbe z virusom HIV.
Prednostna podro ja:
• programi za varno spolnost pri mladih;
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•

programi za varnejšo spolnost pri moških, ki imajo spolne stike z moškimi.

Strateške usmeritve:
Strategija prepre evanja in obvladovanja okužbe s HIV za obdobje 2010 - 2015, dostopna na:
http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/javno_zdravje_09/Strategija_HIV_310310web.pdf

A6 - Programi krepitve duševnega zdravja
Cilj razpisa je:
• krepitev duševnega zdravja;
• prepre evanje samomorilnosti.
Prednostna podro ja:
• promocija duševnega zdravja pri otrocih in mladostnikih izven izobraževalnega okolja;
• ozaveš anje o problematiki samomora, vklju no z informiranjem o razli nih oblikah pomo i;
• programi varovanja duševnega zdravja v lokalnem okolju.
Strateške usmeritve:
Dokument Svetovne zdravstvene organizacije Program krepitve duševnega zdravja ("Prevention and
Promotion
in
Mental
Health")
je
dostopen
v
angleš ini
na:
http://www.who.int/mental_health/media/en/545.pdf

A7 - Programi za promocijo zdravega življenjskega sloga in obvladovanje dejavnikov
tveganja za kroni ne bolezni in stanja (sr no-žilne bolezni, sladkorna bolezen, rak in
poškodbe)
Cilj razpisa je:
• krepitev zdravega življenjskega sloga;
• ve ja osveš enost posameznih skupin prebivalstva o tveganju za kroni ne bolezni in stanja.
Prednostna podro ja:
• promocija zdravega življenjskega sloga;
• informiranje, izobraževanje in ozaveš anje o dejavnikih tveganja za razvoj kroni nih bolezni in
stanj (sr no-žilnih bolezni, sladkorne bolezni, raka in poškodb) z upoštevanjem neenakosti v
zdravju.
Strateške usmeritve:
Nacionalni program za obvladovanje sladkorne bolezni - strategija razvoja 2010-2020, s prilogo
Akcijskega na rta za obvladovanje sladkorne bolezni 2010 - 2011, je dostopen na:
http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/mz_dokumenti/zakonodaja/NP_diabetes/Nacional
ni_program_obvladovanja_sladkorne_bolezni_210410.pdf
Državni
program
obvladovanja
raka
v
Sloveniji
2010
2015
je
dostopen
na:
http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/zakonodaja/strategije_2010/Dr%C5%BEavni_prog
ram_obvladovanja_raka_2010-2015.26.2.2010.pdf

B. Dejavnost društva bolnikov
Cilj razpisa je krepitev dejavnosti društev bolnikov, ki presega zgolj interese
preventivne in izobraževalne aktivnosti za ohranjanje in krepitev zdravja.
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IV. Razpoložljiva sredstva, odstotek sofinanciranja in velikost
projekta
V okviru tega javnega razpisa bo, za sofinanciranje projektov za leti 2011 in 2012, skupaj na voljo znesek
v višini 1.180.000,00 EUR.
Sredstva so razporejena po sklopih:
Sklop

Prispevek MZ v EUR

A. Programi spodbujanja zdravega življenjskega sloga in
zmanjševanja dejavnikov tveganja

1.080.000,00

B. Dejavnost društva bolnikov
SKUPAJ

100.000,00
1.180.000,00

Sofinancirajo se samo upravi eni izdatki, pri emer sofinanciranje Ministrstva za zdravje znaša najve 70
%. Vsaj 30 % se mora zagotoviti iz drugih nacionalnih/regionalnih/lokalnih javnih virov ali lastnega
sofinanciranja.
Maksimalni zaprošeni znesek za sofinanciranje programov pod sklopom A je 60.000 EUR. Maksimalni
zaprošeni znesek za sofinanciranje dejavnosti društev bolnikov pod sklopom B je 10.000 EUR.
Sredstva za leto 2011 morajo izbrani vlagatelji porabiti do 15. novembra 2011, sredstva za leto
2012 pa do 15. novembra 2012, in sicer polovico v letu 2011 in polovico sredstev v letu 2012.

V. Splošni pogoji in zahteve za vse vlagatelje, ki se prijavljajo
na razpis
Splošni pogoji in zahteve:
1. Prijavitelji so neprofitne pravne osebe, ustanovljene v skladu z javnim ali zasebnim pravom, ki
delujejo v javnem in splošno koristnem interesu.
2. Vlagatelj prijavlja program, ki je skladen s predmetom razpisa.
3. Program se izvaja v Republiki Sloveniji.
4. Program je relevanten za nacionalno raven.
5. Vlagatelj je pravno, finan no in poslovno sposoben za izvedbo prijavljenega programa (predloži
zadnje letno finan no in vsebinsko poro ilo o delu vlagatelja programa, ki ga je potrdil ustrezen organ
društva, ustanove, javnega zavoda ali zasebnega zavoda).
6. Vlagatelj, ki je bil pogodbena stranka ministrstva v preteklih letih, ima v celoti izpolnjene obveznosti
do ministrstva.
7. Vlagatelj se z istim programom prijavi le na en predmet javnega razpisa.
Programi, ki ne bodo izpolnjevali vseh zgoraj navedenih splošnih pogojev, ne bodo vklju eni v ocenjevalni
postopek.

VI. Merila za dodelitev sredstev za programe spodbujanja
zdravega življenjskega sloga in zmanjševanja dejavnikov
tveganja v sklopu A
Le prijavljeni projekti, ki izpolnjujejo pogoje za uvrstitev v postopek ocenjevanja, bodo nadalje ocenjeni na
podlagi naslednjih meril za dodelitev sredstev:
Merila

Opis

Ocena
0

5

1

3

5

ne
zadoš a

1. Celovitost in trajnost
1.1. Usklajenost programa s
cilji razpisa

- Ali so problemi in potrebe, ki
jih
projekt
obravnava
pomembni za uresni evanje
ciljev razpisa?
1.2. Usklajenost programa s - Ali je projekt pomemben za
prednostnimi podro ji razpisa
doseganje
prednostnih
podro ij razpisa?
1.3. Inovativnost in dodana - Ali projekt izkazuje nove
vrednost
rešitve, ki presegajo sedanjo
prakso?
1.4.
Trajnost
rezultatov - Ali je predvideno (nakazano)
projekta
kako
se
bodo
rezultati
projekta ohranjali po zaklju ku
projekta?
- Ali je predvideno (nakazano)
kako
se
bodo
rezultati
projekta
posredno
ali
neposredno
prenašali
na
ostale
ciljne
skupine
v
prihodnosti?
- Ali je predvideno (nakazano)
kako
se
bodo
rezultati
projekta finan no vzdrževali
po zaklju ku projekta?
1.5 Skladnost s strategijami - Ali projekt izkazuje skladnost
na posameznih podro jih (glej s strategijami za posamezna
reference)
podro ja?
1.6. Prispevek k zmanjševanju - Ali je jasno definiran pristop
neenakosti v zdravju
za zmanjševanje neenakosti v
projektnem
predlogu
in
upošteva socialni gradient?
1.7. Prispevek k enakosti - Ali projekt prispeva k
spolov
enakosti spolov?
1.8. Vklju evanje uporabnikov Ali
projekt
na rtuje
vklju evanje uporabnikov pri
na rtovanju in izvedbi?
1.9. Doseganje ciljnih skupin
- Kako projekt segmentira
heterogeno ciljno populacijo v
manjše homogene skupine na
osnovi njihovih specifi nih
potreb?
- Kako projekt zagotavlja
vklju evanje težje dostopnih
ciljnih skupin?
2. Kakovost projektnega predloga in partnerstva
2.1. Projektna metodologija - Ali cilji projekta ustrezajo
(cilji, ciljna skupina, aktivnosti, potrebam vklju enih ciljnih
u inki)
skupin?
- Ali na rtovane dejavnosti
ustrezajo ciljem?
- Ali bodo na rtovani rezultati
(u inki) dosegali zastavljene
projektne cilje?
2.2.
Jasni
in
konkretni - Ali so predlagani specifi ni
kazalniki rezultatov/u inkov
kazalniki ustrezni za ta
projekt?
2.3. U inkovitost izbranega Ali
sta
predlagana
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zadoš a
45

35

delno
ustreza

povsem
ustreza

pristopa in metodologije

metodologija in aktivnosti
dokazano u inkoviti?
2.4.
Informiranje
in - Ali je jasno definiran na rt
obveš anje javnosti
informiranja in obveš anja?
Ali
vklju uje
razli ne
medijske kanale?
Ali obseg informiranja in
obveš anja
zagotavlja
maksimalno
podporo
uresni evanju
ciljev
programa?
2.5. Terminski na rt projekta
- Ali je projekt glede na
asovno
dinamiko
dobro
na rtovan?
- Ali je projekt mogo e kon ati
v predvidenem asu?
- Ali si aktivnosti in »outputi«
asovno logi no sledijo?
2.6. Kakovost partnerstva
- Ali so glede na obravnavane
probleme vklju eni relevantni
partnerji?
Ali vklju eni partnerji
prispevajo k uresni evanju
ciljev projekta?
Ali
projekt
zagotavlja
prenos/izmenjavo
znanj,
metodologij, izkušenj in dobrih
praks med partnerji?
2.7. Vrednotenje (evalvacija) - Opis izbranih evalvacijskih
projekta
metod (vrsta in ustreznost …)
- Opis vklju evanja partnerjev
in uporabnikov v proces
vrednotenja projekta
3.Upravljanje projekta in prora una
3.1. Razmerje med vložki in - Ali je prora un primeren in
rezultati
predstavlja dobro razmerje
med vrednostjo in denarjem
(prora un
nasproti
na rtovanim
u inkom/rezultatom)?
- Ali so vsi stroški potrebni, da
bi dosegli na rtovane cilje in
rezultate?
Ali
obstajajo
kakšni
prekomerni stroški znotraj
stroškovnih
kategorij
( e
obstajajo, ali so opravi ljivi)?
3.2. Tehni na in finan na Ali imajo prijavitelj in partnerji
sposobnost
prijavitelja
in ustrezne izkušnje pri podobnih
partnerjev
projektih?
- Ali imajo partnerji ustrezne
zmogljivosti
(osebje)
za
prevzem predlaganih vlog in
izvajanje
na rtovanih
dejavnosti?
- Ali so partnerji finan no
sposobni
za
izvedbo
predvidenih aktivnosti?
3.3. Reference prijavitelja in - Ali so reference projektnega
partnerjev
vodje ustrezne?
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- Ali so reference ostalih
klju nih
sodelavcev
na
projektu ustrezne?
3.4. Vodenje in koordinacija

- Ali je razloženo, kako bodo
partnerji
spremljali,
usklajevali, nadzirali in izvajali
razli ne naloge?
- Ali so vsi partnerji vklju eni v
odlo anje?
Ali
so
postopki
administrativnega
in
finan nega
upravljanja
razloženi in ustrezni?

Prijavljeni programi bodo ocenjeni v skladu z zgornjimi merili za dodelitev sredstev. Programi, ki pod
merili 1.1., 1.2., 1.9. ali 2.6 ne dosežejo nobene to ke, se izlo ijo iz ocenjevanja. Programi, ki pri
posameznem sklopu meril za dodelitev sredstev ne bodo dosegli zahtevanega praga 60 %, bodo
zavrnjeni. Programi, ki bodo pri vseh sklopih meril za dodelitev sredstev dosegli prag, bodo sofinancirani
glede na zbrane to ke do porabe sredstev.

VII. Merila, za dodelitev sredstev za sofinanciranje redne
dejavnosti društev bolnikov v sklopu B
Le prijavljeni projekti, ki izpolnjujejo pogoje za uvrstitev v postopek ocenjevanja, bodo nadalje ocenjeni na
podlagi naslednjih meril za dodelitev sredstev:
Merila

Opis

1. Vsebina redne dejavnosti

- Ali redna dejavnost društva
presega zgolj ozke interese
lanstva?
- Ali redna dejavnost vklju uje
spodbujanje k ohranjanju in
krepitvi zdravja?
- Ali je dejavnost ustrezna
glede na obseg in trend javnozdravstvenega problema, ki
ga ta obravnava?
Ali
so
uporabniki
opredeljeni?
- Ali so uporabniki vklju eni v
na rtovanje
in
izvedbo
aktivnosti?
- Ali so prostovoljci vklju eni
med izvajalce aktivnosti?
Ali
so
uporabljene
evalvacijske
metode
primerne?
- Ali so izbrani merljivi kazalci
kakovosti primerni ter ali so
izvajane aktivnosti u inkovite?
- Ali je prisotno povezovanje
na mednarodni ravni?

2. Vklju enost uporabnikov in
prostovoljcev

3. Vrednotenje
redne dejavnosti

(evalvacija)

4. Povezovanje s sorodnimi
društvi ali ustanovami na
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Ocena
0
ne
zadoš a

1
zadoš a

3
delno
ustreza

5
povsem
ustreza

nacionalni in mednarodni ravni
5. Prepoznavnost dejavnosti
društva,
ustanove
ali
zasebnega
zavoda
med
uporabniki, lai no in strokovno
javnostjo

- Ali je prisotno povezovanje
na nacionalni ravni?
- Ali je vlagatelj prepoznan in
uveljavljen med uporabniki in
lai no javnostjo?
- Ali je vlagatelj prepoznan in
uveljavljen med strokovno
javnostjo?

VIII. Pogoji za dodelitev sredstev
1. Ministrstvo bo sofinanciralo najbolje ocenjene programe glede na objavljena merila po to kovnem
vrstnem redu v okviru posameznega predmeta razpisa.
2. V primeru, da po ocenjevanju prispelih programov ostane dolo en del sredstev pri posameznem
predmetu razpisa nerazdeljen, se lahko komisija odlo i prerazporediti ta nerazdeljena sredstva na
ostale predmete razpisa.
3. Ministrstvo za zdravje bo sofinanciralo le stroške, opredeljene v obrazcu PZ 2011 - 2012, ki je del
razpisne dokumentacije.

IX. Obvezna oblika in vsebina vloge
1. Vlagatelji morajo vlogo oddati na razpisnem obrazcu PZ 2011 - 2012 "PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV VAROVANJA IN KREPITVE ZDRAVJA V LETIH 2011 - 2012"
Razpisna dokumentacija (obrazec PZ 2011 - 2012, vzorec pogodbe s priloženim CD-jem) je vlagateljem
na voljo v glavni pisarni Ministrstva za zdravje, Štefanova 5, Ljubljana, I. nadstropje, soba št. 22, vsak
delavnik med 8. in 12. uro, oziroma na spletnem naslovu http://www.gov.si/mz v rubriki Javni razpisi.
2. Popolna vloga vsebuje naslednje dokumente:
a) prijavo na pravilno izpolnjenem obrazcu PZ 2011 - 2012, z vsemi zahtevanimi podatki in s
prilogami,
b) podroben opis programa,
c) potrdilo o registraciji,
d) zadnje letno finan no in vsebinsko poro ilo, ki ga je potrdil ustrezni organ društva, ustanove,
javnega zavoda ali zasebnega zavoda,
e) vzorec pogodbe, izpolnjen z vsemi podatki vlagatelja, podpisan in opremljen z žigom.
3. Obrazec PZ 2011 - 2012 in izpolnjen vzorec pogodbe morata biti izpolnjena v Wordovem urejevalniku
besedil ('97 ali novejši) in priložena v papirni in elektronski obliki (CD ali 3.5" HD disketa DOS formata) k
prijavi na razpis.
Iz nadaljnjega postopka ocenjevanja bodo izlo ene vse vloge, ki ne bodo oddane na predpisanem
obrazcu v zahtevani obliki.
4. Za informacije v zvezi z razpisom so prijaviteljem med 10. in 11. uro vsak dan na voljo telefonska
številka 01/478-6930 (Nika Berlic) in elektronski naslov: nika.berlic@gov.si; 01/478-6038 (Diana Valen i )
in elektronski naslov: diana.valencic@gov.si; ter telefonska številka 01/478-6871 (Petra Brinovec) in
elektronski naslov: petra.brinovec@gov.si.
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X. Predložitev vlog
1. Vloge z vso potrebno dokumentacijo pošljite, v zaprti kuverti, na naslov: Ministrstvo za zdravje,
Štefanova 5, 1000 Ljubljana, ozna eni z oznako "Ne odpiraj - javni razpis PZ 2011 - 2012".
Na hrbtni strani mora biti napisan naslov vlagatelja!
Vsak posamezni program je potrebno skupaj z zahtevano dokumentacijo predložiti v posebni kuverti,
ozna eni na na in, ki je predpisan v tej to ki.
2. Rok za oddajo vlog je 15. 4. 2011.
Šteje se, da je vloga prispela pravo asno, e je prispela najkasneje do 12. ure dne, 15. 4. 2011, v glavno
pisarno Ministrstva za zdravje, Štefanova 5, Ljubljana.
Nepravo asno prispelih ali nepravilno ozna enih vlog strokovna komisija ne bo obravnavala in jih
bo neodprte vrnila vlagateljem.

XI. Odpiranje vlog
Odpiranje prejetih vlog se bo pri elo 20. 4. 2011 in ne bo javno.

XII. Izid razpisa
Vlagatelji bodo o izboru programov obveš eni najkasneje v 60. dneh od dneva, ko bo kon ano odpiranje
vlog.
Na podlagi predloga komisije o vlogah odlo i minister s sklepom. Vlagatelj lahko na ministrstvo v roku 8
dni od prejema sklepa vloži zoper ta sklep pritožbo, o kateri bo odlo al minister.
Dorijan Maruši
MINISTER
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