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POROČILO O UPRAVIČENCIH SREDSTEV 
 

Javni razpis za sofinanciranje programov na področju prehrane in 

telesne dejavnosti do 2022  
 

 

 

 

Ministrstvo za zdravje je izvedlo postopek Javnega razpisa za sofinanciranje programov na področju 

prehrane in telesne dejavnosti do 2022 (Uradni list RS, št. 36/19). 

 
Komisijo za vodenje postopka oddaje sredstev in izvedbo javnega razpisa, imenovano s sklepom št. 
181-122/2019/2, z dne 15. 5 2019 so sestavljali:  
 

- Katja Povhe Jemec, podsekretarka, predsednica komisije, 
- Marjeta Recek, sekretarka, članica, 
- Janja Križman Miklavčič, podsekretarka, članica, 
- Teja Ilc, sekretarka, članica, 
- Breda Kralj, višja svetovalka, članica, 
- Diana Valenčič, podsekretarka, članica,  
- Tamara Abraham, višja svetovalka, članica, 
- Andraž Saksida, Finančnik VII/2 – II, član,  
- Petra Brinovec Klemenc, višja svetovalka, članica. 
 

Na javni razpis pravočasno prispelo 64 vlog, od tega 21 nepopolnih vlog. Prijavitelji nepopolnih vlog so 

bili pozvani k dopolnitvi, ki so jo opravili v določenem roku. Ena izmed vlog je presegla največji možni 

zaprošeni znesek, zato se je zavrgla. 

Komisija je opravila strokovni pregled  63 popolnih vlog ter jih ocenila na podlagi pogojev in meril, ki so 

navedena v razpisni dokumentaciji. 

 

Po končanem ocenjevanju komisija predlaga 25 vlog za sofinanciranje. Vloge so navedene v 

vrstnem redu prispelih vlog.  

 

  

Št. 
vloge 

 Vlagatelj Naziv programa 
Naslov za 
vročanje 

točke/ 
predlagani 
znesek 

1 
Rdeči križ Slovenije 
Zveza združenj 

Nadgradnja programa 
interdisciplinarni pristop pri 
obravnavi prekomerno hranjenih 
otrok in mladostnikov 

Mirje 19 
1000 
Ljubljana 

106.875,00 

 
 
2d 

Nacionalni inštitut za 
javno zdravje 
 
 

Razvoj trajnostnega modela 
strokovne podpore študentski 
prehrani - Dober tek, študent! 
 
 

Trubarjeva 2 
1000 
Ljubljana 
 
 

108.000,00 
 
 



 

2 

 

2a 

Nacionalni inštitut za 
javno zdravje 
 
 
 
 

Kontinuirano posodabljanje 
spletnega portala Šolski lonec za 
podporo implementaciji 
nacionalnih prehranskih smernic 
v vzgojno-izobraževalnih 
zavodih in prenos veščin e-
orodja za načrtovanje 
kakovostnih šolskih obrokov v 
prakso 

Trubarjeva 2 
1000 
Ljubljana 
 
 
 

108.00,00 
 
 
 
 

4a 

Inštitut za nutricionistiko 
 
 

Inovativne rešitve za informirane 
odločitve: zagotavljanje 
delovanja mobilne aplikacije 
VešKajJeš in nadgradnja z 
dodatnimi, za potrošnike 
koristnimi informacijami 

Tržaška 
cesta 40 
1000 
Ljubljana 
 

 
87.537,00 
 

4b 

Inštitut za nutricionistiko 
 
 

Nacionalni portal o hrani in 
prehrani www.prehrana.si in 
izbor inovativnih živil: 
Osveščanje prebivalcev in 
spodbujanje k reformulaciji živil 

Tržaška 
cesta 40 
1000 
Ljubljana 79.764,00 

5 
Rdeči križ Slovenije, 
Območno združenje 
Murska Sobota,  

"Skupaj" - za boljše zdravje in 
kvaliteto življenja socialno 
ogroženih in ranljivih skupin 

Ulica 
Staneta 
Rozmana 3, 
9000 
Murska 
Sobota 

71.231,42 

7 Društvo za zdravje srca in 
ožilja Slovenije 

Preventivni program Društva za 
zdravje srca in ožilja Slovenije 
na področju prehrane in telesne 
dejavnosti 

Dalmatinova 
ulica 10 
1000 
Ljubljana 
 

108.000,00 

9 Društvo šola zdravja Jutranja telovadba 1000 Gibov 

Slamnikarsk
a cesta 18, 
1230 
Domžale 

108.000,00 

12 
Slovenska fundacija za 
UNICEF 

Dojenju prijazno mesto 

Pavšičeva 
ulica 1 
1000 
Ljubljana 

120.000,00 

13 Društvo Vesela kuhinja,  
Kuhnapato, Otroci otrokom 
pripravimo zdrav tradicionalnen 
obrok 

Mazijeva 5 
1000 
Ljubljana 

120.000,00 

15 
Splošna bolnišnica Novo 
mesto 

Implementacija klinične poti 
prehranske podpore bolnikov na 
sekundarnem nivoju 
zdravstvenega varstva, v SB 
Novo mesto in DSO Novo mesto 
ter ozaveščanje javnosti o 
pomenu podhranjenosti v JV 
delu Slovenije 

Šmihelska 
cesta 1 
8000 Novo 
mesto 

108.000,00 
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17b 
Slovensko združenje za 
klinično prehrano (SZKP) 
 

Izobraževanje zdravstvenega 
kadra na področju klinične 
prehrane - nadgradnja Šole 
klinične prehrane 

Zaloška 2 
1000 
Ljubljana 108.000,00 

17a 
Slovensko združenje za 
klinično prehrano (SZKP) 
 

Testiranje klinične poti 
prehranske obravnave bolnikov 
na primarnem zdravstvenem 
nivoju 

Zaloška 2 
1000 
Ljubljana 108.000,00 

19a 

Onkolološki inštitut 
 
 
 

"Usposabljanje in izobraževanje 
zdravstvenih delavcev za 
implementacijo klinične poti 
prehranske podpore na 
terciarnem in sekundarnem 
nivoju zdravstvenega varstva" 

Zaloška 
cesta 2 
1000 
Ljubljana 108.000,00 

20 
Klinični oddelek (KO) za 
hematologijo, UKC 
Ljubljana 

Implementacija klinične poti 
prehranske podpore na terciarni 
ravni 

Zaloška 7 
1000 
Ljubljana 

95.589,50 

21 
Inštitut "Jožef Stefan", 
prof. dr. Jadran Lenarčič 

"Posodobitev Odprte platforme 
za klinično prehrano (OPKP) v 
skladu z nacionalnimi 
prehranskimi smernicami in 
sodobno računalniško 
tehnologijo 

Jamova 
cesta 39 
1000 
Ljubljana 

 
107.996,39 

27a 

Gospodarska zbornica 
Slovenije - Zbornica 
kmetijskih in živilskih 
podjetij 

Javno-zasebna kampanja 
promocije izdelkov ugodne 
prehranske sestave pri 
slovenskem potrošniku 
 

Dimičeva 
ulica 13 
1000 
Ljubljana 
 

113.050,00 
 
 

27b 

Gospodarska zbornica 
Slovenije - Zbornica 
kmetijskih in živilskih 
podjetij 
 

Več živil ugodnejše prehranske 
sestave v javnih zavodih 
 
 
 

Dimičeva 
ulica 13 
1000 
Ljubljana 
 
 

102.600,00 
 
 

31 
Zveza potrošnikov 
Slovenije 

Moja izbira = Veš, kaj ješ izbira! 

Frankopans
ka ulica 5 
1000 
Ljubljana 
 

98.070,00 

32 
Združenje slovenskih 
katoliških skavtinj in 
skavtov 

Izzivaj - Uživaj2 [op. Izzivaj 
uživaj na kvadrat] 

Ulica 
Janeza 
Pavla II. 13 

102.600,00 

33 
Društvo za kulturo 
inkluzije 
 

Specialni Zdravko 
 

Melikova 1 
1000 
Ljubljana 60.652,18 

35 
IPoP - Inštitut za politike 
prostora 
 
 

Aktivno v šolo in zdravo mesto 
 
 

Tržaška 
cesta 2 
1000 
Ljubljana 
 

103.671,09 
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37 
Urbanistični inštitut 
Republike Slovenije 

Kazalniki za vrednotenje in 
spremljanje stanja zelenih 
površin občine za spodbujanje 
aktivnega življenjskega sloga 

Trnovski 
pristan 2 

58.363,82 

39 
Nadškofijska karitas 
Maribor 
 

Zdrav – je 
 
 

Strossmayer
jeva 15 
2000 
Maribor 108.000,00 

 

 


