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                                           MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
                                                           P O D Ž U P A N  
                                                                   
                                                 Mestni trg 1 
                                                 1000 Ljubljana 

                                        
    
                                           
 

Na podlagi prvega odstavka 226., 227. in 228. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 ZIPRS0809 in 61/08), smiselne uporabe določil 
Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 
105/06, 126/07 in 65/08), 91. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 - uradno 
prečiščeno besedilo) in po pooblastilu Župana Mestne občine Ljubljana št. 024-51/08-12 z dne 
28.7.2008 izdajam v zadevi Javnega razpisa za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL za 
leto 2009 s področja socialno varstvo in varovanje zdravja – Ljubljana – zdravo mesto (Uradni list RS, 
št. 14/09) naslednji 
 

 
S K L E P 

o sofinanciranju programov in/ali projektov s področja 
socialno varstvo in varovanje zdravja – Ljubljana – zdravo mesto 

 
V zadevi Javnega razpisa za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL za leto 2009 s področja 
socialno varstvo in varovanje zdravja – Ljubljana – zdravo mesto (Uradni list RS, št. 14/09) se: 
 

 
I. 

 
 
IZBERE naslednje programe in/ali projekte:  
 
 
A. SOCIALNO VARSTVO 
 

Zap. 
št. PREJEMNIK PROGRAM 

IN/ALI PROJEKT 

obdobje 
sofinanciranja

(v letih) 

dodeljeno 
v letu 2009

(EUR) 

1. Društvo gluhih in naglušnih 
Ljubljana 

Dnevni center za starejše gluhe, 
naglušne in gluhoslepe 1 24.000

2. Društvo prostovoljcev 
Vincencijeve zveze dobrote Zavetišče za brezdomce VZD 1 30.000

3. 
Društvo SOS telefon za 
ženske in otroke - žrtve 
nasilja 

Zatočišče za ženske in otroke - 
žrtve nasilja II 1 80.000

4. Mestna zveza upokojencev 
Ljubljana, OSZDU 

Dnevni centri aktivnosti za starejše 
(DCA) 1 35.000
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B. VAROVANJE ZDRAVJA 
 

Zap. 
št. PREJEMNIK PROGRAM 

IN/ALI PROJEKT 

obdobje 
sofinanciranja

(v letih) 

dodeljeno 
v letu 
2009 

(EUR) 

1. 
Slovenska filantropija - 
Združenje za promocijo 
prostovoljstva 

Ambulanta s posvetovalnico za 
osebe brez zdravstvenega 
zavarovanja 

1 22.000

2. Škofijska karitas ljubljanske 
nadškofije 

Higienska oskrba za osebe brez 
zdravstvenega zavarovanja 
dopolnilna oskrba za diabetike 

1 7.000

 
 

II. 
 
 

ZAVRNE naslednje programe in/ali projekte:  
 
 
A. SOCIALNO VARSTVO 
 
Zap. 
št. PREDLAGATELJ PROGRAM 

IN/ALI PROJEKT 

1. Društvo velikih in malih ustvarjalcev Taka 
Tuka TAKA TUKA - programi za starejše 

2. Škofijska karitas ljubljanske nadškofije Pomoč ostarelim v bivalnem okolju in izposoja 
ortopedskih pripomočkov 

 
 
B. VAROVANJE ZDRAVJA 
 
Zap. 
št. PREDLAGATELJ PROGRAM 

IN/ALI PROJEKT 

1 Društvo Vita za pomoč po nezgodni 
poškodbi glave 

Ohranjanje zdravega stanja oseb po poškodbi 
glave po rehabilitaciji 

2. Društvo za pomoč in samopomoč 
brezdomcev Kralji ulice 

Dvigovanje kvalitete zdravstvenega varstva in 
podpora brezdomnim z neurejenim zdravstvenim 
zavarovanjem 

 
 

III. 
 
Pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranim vlagatelji. 
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O b r a z l o ž i t e v : 
 
Mestna občina Ljubljana (v nadaljevanju: MOL) je v Uradnem listu RS št. 14/09 objavila Javni razpis 
za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL za leto 2009 s področja socialno varstvo in 
varovanje zdravja – Ljubljana – zdravo mesto (v nadaljevanju: javni razpis). 
 
Komisija za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL v letu 2009 
s področja socialno varstvo in varovanje zdravja – Ljubljana – zdravo mesto (v nadaljevanju: 
komisija) je v skladu z 222. členom Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 ZIPRS0809 in 61/08; v nadaljevanju: pravilnik) izvedla 
odpiranje prejetih vlog in skladno z 223. členom istega pravilnika vodila zapisnik o odpiranju. Na 
javni razpis je prispelo 10 vlog, od tega šest vlog na področje socialno varstvo in štiri vloge na 
področje varovanje zdravja. Vse prispele vloge so bile popolne, pravilno opremljene in poslane v roku, 
določenem v VII. točki besedila razpisa. Iz navedenega sledi, da se je v nadaljnji postopek ocenjevanja 
uvrstilo vseh 10 prispelih vlog. 
 
V nadaljevanju je komisija opravila strokovni pregled popolnih vlog ter jih ocenila na podlagi 
ugotavljanja pogojev za kandidiranje na javnem razpisu iz II. točke besedila javnega razpisa ter 
izpolnjevanja meril za izbor programov in dodelitev sredstev za sofinanciranje, ki so bila v skladu z 
IV. točko besedila javnega razpisa navedena v razpisni dokumentaciji, in so: 
 
1. Program je predstavljen kratko in jedrnato ter v skladu z zahtevami prijavnega obrazca: 0 - 3 točke. 
2. Aktivnosti programa so jasno vsebinsko predstavljene in v skladu z vsebino programa: 0 - 3 točke. 
3. Aktivnosti programa so jasno časovno opredeljene (koliko časa v določenem časovnem obdobju so 

na voljo uporabnikom/uporabnicam): 0 - 3 točke. 
4. Program ima jasne in dosegljive cilje, ki so v skladu s predstavljeno vsebino programa in 

področjem, na katerega se prijavlja ter izhajajo iz potreb uporabnikov/uporabnic programa: 0 - 3 
točke. 

5. Število ur vključenosti posameznega uporabnika/uporabnice v program v določenem časovnem 
obdobju omogoča doseganje ciljev programa:: 0 - 3 točke. 

6. Potencialni uporabniki/uporabnice programa so jasno opredeljeni in v skladu s področjem, na 
katerega se program prijavlja: 0 - 3 točke. 

7. Program vključuje ustrezno število uporabnikov/uporabnic glede na predstavljeno vsebino in 
obseg programa: 0 - 3 točke. 

8. Uporabniki/uporabnice imajo možnost aktivnega sodelovanja pri načrtovanju in izvedbi programa: 
0 - 3 točke. 

9. V programu je predviden pritožbeni postopek, s katerim so uporabniki/uporabnice ustrezno 
seznanjeni: 0 - 3 točke. 

10. Za izvedbo programa so predvideni ustrezno usposobljeni izvajalci/izvajalke, med njimi tudi 
strokovni delavci/delavke z družboslovno izobrazbo smeri socialno delo, psihologija, pedagogika 
in njene specialne discipline, sociologija, medicina in drugih ustreznih smeri: 0 - 3 točke. 

11. Skupno število ur dela ter usposobljenost izvajalcev in izvajalk programa omogoča izvedbo 
aktivnosti programa v predstavljenem obsegu:  0 - 3 točke. 

12. Program ima izdelano pregledno, uravnoteženo in jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov 
(finančno konstrukcijo), ki je v skladu s predstavljeno zasnovo programa: 0 - 3 točke. 

13. Za sofinanciranje programa so predvideni tudi drugi sofinancerji in/ali lastna sredstva: 0 - 3 točke. 
14. Predviden je ustrezen način vrednotenja programa (evalvacija): 0 - 3 točke. 
15. Za izvedbo programa vlagatelj zagotavlja ustrezne prostorske pogoje v skladu z vsebino programa: 

0 ali 1 točka. (Vlagateljem na javni razpis ni nujno potrebno izpolnjevati merila pod št. 15 oziroma 
v času prijave na javni razpis ni nujno, da vlagatelj zagotavlja prostore za izvajanje programa) 
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Komisija je za sofinanciranje v letu 2009 predlagala programe in/ali projekte, ki so izpolnjevali vse 
razpisne pogoje, pri vsakem od 1. do 14. merila prejeli vsaj 1 točko, pri merilih zbrali vsaj 30 točk od 
43 možnih in dosegli višje število točk kot istovrstni programi in/ali projekti, uvrščeni v izbor za 
dodelitev sredstev, v primeru, ko je seštevek pričakovanih sredstev za sofinanciranje s strani MOL 
višji od razpoložljivih sredstev na posameznem razpisnem področju. 
  
Na podlagi ocene vlog je komisija pripravila predlog prejemnikov sredstev ter predlog višine 
odobrenih sredstev za leto 2009 in ga predložila podžupanu, ki je po pooblastilu župana Mestne občine 
Ljubljana št. št. 024-51/08-12 z dne 28.7.2008 pristojen za sprejetje odločitve o dodelitvi sredstev. Na 
podlagi predloga komisije je odločeno kot izhaja iz I. točke izreka tega sklepa, in sicer z navedbo 
zbranih točk za vsakega predlagatelja posebej, kar glede na merila utemeljuje njegovo uvrstitev v 
sofinanciranje: 
 
 
A. SOCIALNO VARSTVO 
 

Zap. 
št. PREJEMNIK PROGRAM 

IN/ALI PROJEKT 

obdobje 
sofinanciranja 

(v letih) 

dodeljeno 
v letu 
2009 

(EUR) 

skupno 
št. 

zbranih 
točk 

glede na 
merila 

1. Društvo gluhih in 
naglušnih Ljubljana 

Dnevni center za starejše 
gluhe, naglušne in 
gluhoslepe 

1 24.000 34 

2. 

Društvo 
prostovoljcev 
Vincencijeve zveze 
dobrote 

Zavetišče za brezdomce 
VZD 1 30.000 37 

3. 
Društvo SOS telefon 
za ženske in otroke - 
žrtve nasilja 

Zatočišče za ženske in 
otroke - žrtve nasilja II 1 80.000 32 

4. 
Mestna zveza 
upokojencev 
Ljubljana, OSZDU 

Dnevni centri aktivnosti za 
starejše (DCA) 1 35.000 32 

 
 
B. VAROVANJE ZDRAVJA 
 

Zap. 
št. PREJEMNIK PROGRAM 

IN/ALI PROJEKT 

obdobje 
sofinanciranja 

(v letih) 

dodeljeno 
v letu 
2009 

(EUR) 

skupno št. 
zbranih 

točk glede 
na merila 

1. 

Slovenska 
filantropija - 
Združenje za 
promocijo 
prostovoljstva 

Ambulanta s posvetovalnico 
za osebe brez zdravstvenega 
zavarovanja 

1 22.000 39 
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2. 
Škofijska karitas 
ljubljanske 
nadškofije 

Higienska oskrba za osebe 
brez zdravstvenega 
zavarovanja dopolnilna 
oskrba za diabetike 

1 7.000 37 

 
Na podlagi presoje popolnih vlog je bilo ugotovljeno, da programi in/ali projekti iz II. točke izreka ne 
izpolnjujejo pogojev za kandidiranje na javnem razpisu iz II. točke besedila javnega razpisa oziroma 
so prejeli manjše število točk v primerjavi z istovrstnimi programi in/ali projekti, uvrščenimi v izbor 
za dodelitev sredstev na istem razpisnem področju, na katerem je seštevek pričakovanih sredstev za 
sofinanciranje s strani MOL višji od razpoložljivih sredstev. 
 
Na podlagi predloga in ugotovitev komisije se projekti in/ali programi iz II. točke izreka ne sprejmejo 
v sofinanciranje in sicer z naslednjimi ugotovitvami: 
 
A. SOCIALNO VARSTVO 
 

Zap. 
št. PREDLAGATELJ PROGRAM 

IN/ALI PROJEKT 

Št. 
točk 
oz. 

ocena 

Obrazložitev 

1. 
Društvo velikih in 
malih ustvarjalcev 
Taka Tuka 

TAKA TUKA - programi za 
starejše * 

Vlagatelj ne izpolnjuje pogojev 
za kandidiranje na javnem 
razpisu iz II. točke besedila 
javnega razpisa (vlagatelj ni 
pravna oseba s šifro dejavnosti 
87.9 ali 88.9 po Uredbi o 
standardni klasifikaciji 
dejavnosti niti v svojih aktih 
nima jasno opredeljenega 
delovanja na razpisanem 
področju). 

2. 
Škofijska karitas 
ljubljanske 
nadškofije 

Pomoč ostarelim v bivalnem 
okolju in izposoja ortopedskih 
pripomočkov 

* 

Vlagatelj ne izpolnjuje pogojev 
za kandidiranje na javnem 
razpisu iz II. točke besedila 
javnega razpisa (vsebina 
prijavljenega programa ni v 
skladu s predmetom razpisa). 

 
B. VAROVANJE ZDRAVJA 
 

Zap. 
št. PREDLAGATELJ PROGRAM 

IN/ALI PROJEKT 

Št. 
točk 
oz. 

ocena 

Obrazložitev 

1 
Društvo Vita za 
pomoč po nezgodni 
poškodbi glave 

Ohranjanje zdravega stanja 
oseb po poškodbi glave po 
rehabilitaciji 

* 

Vlagatelj ne izpolnjuje pogojev 
za kandidiranje na javnem 
razpisu iz II. točke besedila 
javnega razpisa (vsebina 
prijavljenega programa ni v 
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skladu s predmetom razpisa). 

2. 

Društvo za pomoč in 
samopomoč 
brezdomcev Kralji 
ulice 

Dvigovanje kvalitete 
zdravstvenega varstva in 
podpora brezdomnim z 
neurejenim zdravstvenim 
zavarovanjem 

34 

Predlagani program je prejel 
manjše število točk v primerjavi 
s programi in/ali projekti na 
istem razpisnem področju. 

 
 
 
Na podlagi predloga komisije je pooblaščena oseba v skladu z 226., 227. in 228. členom pravilnika 
izdala predmetni sklep, s katerim je odločeno kot izhaja iz I. in II. točke izreka tega sklepa. S tem je 
sklep utemeljen. 
 
V skladu z 231. členom pravilnika vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji, 
zato je odločeno kot izhaja iz III. točke izreka tega sklepa.  
 
Ker se na podlagi 228. člena pravilnika prejemniku sredstev posreduje sklep o izboru in se ga hkrati 
pozove k podpisu pogodbe, se poziv k podpisu pogodbe o sofinanciranju projekta/programa priloži 
temu sklepu.  
 
Podatki o dodeljenih sredstvih se objavijo na spletnih straneh Mestne občine Ljubljana - Razpisi. 
 
 
 
Pravni pouk: 
 
Vlagatelj vloge lahko v roku 8 dni od prejema tega sklepa vloži pritožbo na župana Mestne občine 
Ljubljana, ki ne zadrži podpisa pogodb. Pritožba, katere predmet ne morejo biti merila za ocenjevanje 
vlog, mora vsebovati natančno opredeljene razloge, zaradi katerih se vlaga in se vloži priporočeno po 
pošti na naslov Mestna občina Ljubljana, s pripisom »pritožba – razpisno področje socialno varstvo in 
varovanje zdravja - Ljubljana - zdravo mesto«, p.p. 25, 1001 Ljubljana.  
 
 
 
Številka: 430-132/2009-7 
Datum: 1.4.2009 
 
 

P O D Ž U P A N 
 

 Jani MÖDERNDORFER 
 
 
Vročiti: 
- vlagatelji (s povratnico)  
- Oddelek za zdravje in socialno varstvo MOL (s povratnico) 
- arhiv 


