MESTNA OBČINA LJUBLJANA
PODŽUPAN
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 in/ali za leta od 2009 do 2011 s področja socialno varstvo in varovanje zdravja – Ljubljana –
zdravo mesto (Uradni list RS, št. 94/08) naslednji
SKLEP
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 in/ali za
leta od 2009 do 2011 s področja socialno varstvo in varovanje zdravja – Ljubljana – zdravo mesto
(Uradni list RS, št. 94/08) se:
I.
IZBERE naslednje programe in/ali projekte:
A. SOCIALNO VARSTVO

Zap.
št.
1.

PREJEMNIK

Center za socialno delo
Ljubljana - Šiška
DIH - Društvo za integracijo
homoseksualnosti
Dom starejših občanov
Ljubljana Šiška

PROGRAM
IN/ALI PROJEKT

obdobje
dodeljeno v
sofinanciranja letu 2009
(v letih)
(EUR)

Materinski dom Ljubljana

3

37.000,00

Mavrična svetovalnica

1

5.000,00

Dnevni center - dnevno varstvo

3

10.300,00

4.

Društvo - Žarek upanja Pomoč pri odvisnostih in
zasvojenostih

Prepoznavanje in zdravljenje depresije
in samomorilnega vedenja ter učenje
veščin reševanja problemov za osebe s
škodljivim pitjem alkohola in njihove
svojce

1

5.000,00

5.

Društvo "Projekt Človek"

Projekt Človek

3

36.000,00

24 UR SKUPAJ

1

10.000,00

Dnevni center Ljubljana

3

40.000,00

ERNEST - Zavetišče za brezdomne
uživalce prepovedanih drog s

1

40.000,00

2.
3.

6.
7.
8.

Društvo aktivnih in zaposlenih
invalidov Slovenjie - DAZIS
Društvo ALTRA - Odbor za
novosti v duševnem zdravju
Društvo ALTRA - Odbor za
novosti v duševnem zdravju
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terenskim delom, Dnevnim centrom
ter osnovno reintegracijo
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Društvo ALTRA - Odbor za
novosti v duševnem zdravju
Društvo Center za pomoč
mladim
Društvo civilnih invalidov
vojn Slovenije Ljubljana
Društvo gluhih in naglušnih
Ljubljana
Društvo gluhoslepih Slovenije
Dlan
Društvo invalidov Ljubljana Bežigrad
Društvo invalidov Ljubljana Center
Društvo invalidov Ljubljana Moste Polje
Društvo invalidov Ljubljana Vič Rudnik
Društvo kulturno,
informacijsko in svetovalno
središče LEGEBITRA
Društvo Mostovi - Društvo za
zdravje v duševnem zdravju
Društvo paraplegikov
ljubljanske pokrajine
Društvo prijateljev otrok
Mavrica
Društvo Skupina mladih za
osebnostno rast in zdravo
življenje
Društvo SOCIALNI FORUM
za zasvojenosti in omame
Društvo SOS telefon za ženske
in otroke - žrtve nasilja
Društvo SOS telefon za ženske
in otroke - žrtve nasilja
Društvo Sožitje Ljubljana društvo za pomoč osebam z
motnjami v duševnem razvoju
Ljubljana
Društvo študentov invalidov
Slovenije
Društvo študentski kulturni
center ŠKUC
Društvo Vita za pomoč po
nezgodni poškodbi glave
Društvo vojnih invalidov
Ljubljana
Društvo za izobraževanje in
povezovanje otrok MOZAIK

Svetovalnica Altra

3

17.000,00

3

30.000,00

1

12.500,00

1

18.000,00

Dotik svetlobe

1

6.200,00

Program društva

1

4.400,00

Socialno vključevanje invalidov v
skupnost

1

4.400,00

Programi s področja socialnega varstva

1

4.400,00

Socialnovarstveni program

1

3.200,00

Svetovanje in samopomoč za
istospolno usmerjene

1

10.000,00

1

4.000,00

3

18.000,00

Projekt Mavrične počitnice 2009

1

3.000,00

Gorska roža in Murenčki

1

25.000,00

Svetovalnica za alkoholizem

3

16.000,00

3

15.000,00

3

30.000,00

Ohranjanje psihofizičnega zdravja
oseb z motnjami v duševnem razvoju
in njihovih družin

1

10.000,00

Osebna asistenca za študente invalide

3

13.500,00

Samosprejemanje v stiski

1

5.000,00

Dnevni center

1

13.500,00

Socialni program društva vojnih
invalidov Ljubljana

1

12.500,00

Pisane sanje

3

15.500,00

Učenje socialnih veščin s podpornimi
programi za mlade
Socialno varstveni program DCIV
Ljubljana
Usposabljanje za aktivno življenje in
delo in preprečevanje socialne
izključenosti gluhih, naglušnih in
gluhoslepih oseb

Možnosti zaposlovanja ljudi s
težavami v duševnem zdravju
Posebni socialni programi za gibalno
ovirane osebe

SOS telefon za ženske in otroke - žrtve
nasilja
Zatočišče za ženske in otroke - žrtve
nasilja
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32.

Društvo za izobraževanje in
povezovanje otrok MOZAIK

33.

Društvo za nenasilno
komunikacijo

34.

Društvo za nenasilno
komunikacijo

1

26.000,00

3

30.000,00

3

16.000,00

3

20.000,00

3

80.000,00

Distribucijski dnevni center Kralji
ulice

3

30.000,00

38.

Društvo za pomoč in
samopomoč brezdomcev
Kralji ulice

Individualizirana in celovita
nastanitvena podpora brezdomnim
ljudem (resettlement) v Ljubljani kot
prehod v samostojno bivanje

1

70.000,00

39.

Društvo za preventivno delo

Mladinske delavnice

3

18.000,00

Aktivacija starejših za zmanjševanje
medgeneracijskih razlik in vzdrževanje
intelektualnih sposobnosti

1

5.000,00

3

35.000,00

3

74.000,00

Zaupni telefon za klic v duševni stiski

3

9.000,00

Pomoč pri motnjah hranjenja

3

23.000,00

3

50.000,00

1

1.200,00

1

2.000,00

1

2.000,00

Mreža medgeneracijskih programov

3

21.000,00

Preventivni program za preprečevanje
depresije

1

5.000,00

1

4.000,00

1

18.000,00

35.
36.
37.

40.
41.
42.
43.

Društvo za nenasilno
komunikacijo
Društvo za nenasilno
komunikacijo
Društvo za pomoč in
samopomoč brezdomcev
Kralji ulice

Društvo za spodbujanje
starejših k ponovni vključitvi v
aktivno življenje - Društvo
SENIOR
Društvo za ustvarjanje in
kvaliteto življenja MUZA
Društvo za zmanjševanje
škode zaradi drog Stigma
Društvo zaupni telefon
Samarijan

44.

Društvo Ženska svetovalnica

45.

Društvo Ženska svetovalnica

46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

Frančiškanski družinski
inštitut
Frančiškanski družinski
inštitut
Gerontološko društvo
Slovenije
Inštitut Antona Trstenjaka za
gerontologijo in
medgeneracijsko sožitje
Inštitut za integrativno
psihoterapijo in svetovanje
Ljubljana

Z roko v roki - An va ando va
Individualno svetovalno in podporno
terapevtsko delo in telefonsko
informativno svetovalna pomoč za
osebe, ki imajo izkušnjo nasilja
Individualno svetovalno in terapevtsko
delo s povzročitelji nasilja in
telefonsko informativno svetovalna
pomoč
Trening socialnih veščin za moške, ki
povzročajo nasilje nad ženskami
Varna hiša 2 - za ženske in otroke
žrtve nasilja

Svetovalnica za motnje hranjenja
MUZA
Program zmanjševanja škode zaradi
drog

Psihosocialna pomoč ženskam, žrtvam
nasilja
Terapevtska pomoč družinam, kjer je
prisoten alkoholizem
Terapevtska pomoč povzročiteljem
nasilnih dejanj
Telefonsko svetovanje za reševanje
stisk starejših ljudi

Socialna rehabilitacija odvisnikov s
pomočjo konja
Prva socialna pomoč kasneje oslepelim
Medobčinsko društvo slepih in
slepim in slabovidnim osebam in
slabovidnih Ljubljana
njihovim svojcem
Konjeniško društvo SANTOS
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53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.

Mestna zveza prijateljev
mladine Ljubljana
Mestna zveza upokojencev
Ljubljana, OSZDU
Mestna zveza upokojencev
Ljubljana, OSZDU
Mestno društvo gluhih
Ljubljana
Območno združenje Rdečega
križa Ljubljana
Ozara Slovenija - Nacionalno
združenje za kakovost
življenja
PAPILOT, zavod za
vzpodbujanje in razvijanje
kvalitete življenja Ljubljana
SANA VITA zavod za
psihosocialno pomoč ljudem v
stiski
Slovenska filantropija Združenje za promocijo
prostovoljstva
Slovenska filantropija Združenje za promocijo
prostovoljstva
Slovenska filantropija Združenje za promocijo
prostovoljstva

Otroštvo in mladostništvo brez skrbi

1

20.000,00

3

151.000,00

1

29.000,00

1

18.000,00

Humanitarni center

1

44.000,00

Pisarna za informiranje in svetovanje
Ljubljana

3

24.000,00

Center za dnevno oskrbo starejših

1

25.700,00

Celostna psihosocialna pomoč
zasvojenim

3

15.000,00

Program pomoči za mladoletne
migrante in migrantke

1

14.000,00

Psihosocialna pomoč in pomoč pri
integraciji imigrantk in imigrantov

3

21.000,00

Širjenje in promocija prostovoljstva v
Ljubljani in okolici

3

15.000,00

Dnevni centri aktivnosti za starejše
(DCA)
Socialno-varstveni programi, ki
starejšim nudijo oporo za
samostojnejše in kvalitetnejše življenje
v domačem bivalnem okolju
Enakopravno vključevanje gluhih v
družbo

64.

Slovensko društvo Hospic

Hospic - spremljanje umirajočih
bolnikov

1

18.000,00

65.

Slovensko združenje za
zmanjševanje škodljivih
posledic drog - DrogArt

Zmanjševanje škodljivih posledic
plesnih drog - Pleši z glavo;)

3

6.000,00

66.

Šent - Slovensko združenje za
duševno zdravje

3

34.000,00

1

4.500,00

Pomoč zasvojencem in njihovim
svojcem

3

36.000,00

Neodvisno življenje hendikepiranih

3

30.000,00

Skupaj v skupnosti

3

18.000,00

67.
68.
69.
70.

Škofijska Karitas ljubljanske
nadškofije
UP, Društvo za pomoč
zasvojencem in njihovim
svojcem Slovenije
YHD - Društvo za teorijo in
kulturo hendikepa
ZAVOD MISSS, Mladinsko
informativno svetovalno
središče Slovenije

Program psihosocialne rehabilitacije
oseb s težavami v duševnem zdravju v
enoti Ljubljana
Spodbujanje strpnosti, sprejemanje
drugačnosti

71.

Zavod Pelikan-Karitas

Materinski dom

3

11.000,00

72.

Zavod Pelikan-Karitas

Program pomoči in celodnevnega
bivanja za zasvojene - Pelikan

3

18.000,00

73.

Zavod Salesianum za vzgojnoSkala - mladinska ulična vzgoja
izobraževalno, socialno,

3

20.000,00
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74.
75.
76.
77.
78.
79.

kulturno in versko dejavnost,
OE Skala
Zavod za varstvo in
rehabilitacijo po poškodbi
glave ZARJA
Združenje invalidov FORUM Slovenije

Psihosocialna rehabilitacija po
možganskih poškodbah

Veriga psihosocialne oskrbe in
druženja
Celostna pomoč in podpora
Združenje proti spolnemu
uporabnikom ob spolnih zlorabah,
zlorabljanju
drugih oblikah spolnega nasilja in
nasilja
Združenje staršev in otrok
Stalna podpora otrokom,
Sezam
mladostnikom in družinam v stiski
Združenje za psihosocialno
Pomoč družinam, ki se srečujejo z
pomoč in psihoterapijo Neptun alkoholizmom
Župnijska Karitas Ljubljana - Higienska oskrba in svetovanje za
Štepanja vas
brezdomce

3

18.000,00

1

5.000,00

3

13.000,00

1

11.000,00

1

5.000,00

1

10.000,00

B. VAROVANJE ZDRAVJA

Zap.
št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.

10.

PREJEMNIK

DIH - Društvo za integracijo
homoseksualnosti
Društvo kulturno,
informacijsko in svetovalno
središče LEGEBITRA
Društvo študentov medicine
Slovenije
Društvo študentov medicine
Slovenije
Društvo študentski kulturni
center ŠKUC
Društvo za preventivno delo
Naravni začetki, Združenje za
informiranje, svobodno izbiro
in podporo na področju
nosečnosti, poroda in
starševstva
Območno združenje Rdečega
križa Ljubljana
Slovenska filantropija,
Združenje za promocijo
prostovoljstva
Slovensko združenje za
preprečevanje samomora,
Enota: Center za psihološko
svetovanje - Posvet

PROGRAM
IN/ALI PROJEKT

obdobje
sofinanciranja
(v letih)

dodeljeno
v letu 2009
(EUR)

Pamet v roke, kondom na glavo

1

8.000,00

Svetovalno preventivni program
HIV/AIDS preventive

1

9.000,00

1. december - dan boja proti AIDS-u

1

2.500,00

Misli na srce

1

1.500,00

Samopomoč HIV+

1

4.000,00

Varovanje in promocija duševnega
zdravja hospitaliziranih otrok in
mladostnikov

1

8.000,00

CENTRIFUGA. Informativnosvetovalno središče za obporodno
obdobje

3

20.000,00

Samo eno življenje imaš

1

5.000,00

Vzgoja za zdravo spolnost

1

7.000,00

Svetovanje posameznikom in
družinam v stiski

3

104.000,00
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11.
12.
13.

14.

15.
16.
17.
18.

19.

20.
21.

Slovensko združenje za
zmanjševanje škodljivih
posledic drog - DrogArt
TAMAL-a, zavod za
izobraževanje, svetovanje in
socialno pomoč
TAMAL-a, zavod za
izobraževanje, svetovanje in
socialno pomoč

Zmanjševanje škodljivih posledic
alkohola med mladimi - Izberi sam

3

9.000,00

Mamafon in Tamalina nadomestna
babica III.

1

15.000,00

Dnevni podporni center mladim
materam

1

10.000,00

1

15.000,00

1

8.000,00

1

4.000,00

1

5.000,00

1

8.000,00

1

4.000,00

1

6.000,00

3

15.000,00

Mobilizacija lokalne skupnosti za bolj
Univerza v Ljubljani,
odgovorno rabo alkohola med
Fakulteta za družbene vede,
mladoletnimi "Happy juicy hour"/
Center za socialno psihologijo
"Vesela sočna ura"
Univerza v Ljubljani,
Presejanje za nasilje kot varovalni
Medicinska fakulteta, Katedra dejavnik zdravja otrok in mladostnikov
za družinsko medicino
v MOL
Higiena rok med učenci osnovnih šol
Univerza v Ljubljani, Visoka
in njihovimi učitelji v Mestni občini
šola za zdravstvo
Ljubljana (MOL)
Univerza v Ljubljani, Visoka
Hrup v vrtcih MOL in kako ga
šola za zdravstvo, Oddelek za
zmanjšati
babištvo
Ustanova: fundacija Z glavo
Prireditve Z glavo na zabavo 2009 v
na zabavo, spodbujanje
Ljubljani
zdravja polnega življenja
Varna pot, zavod za pomoč
žrtvam prometnih nesreč,
Pedagoške delavnice za mlade - 5x
preventivo, vzgojo in
STOP je COOL!
izobraževanje
DOBILI SMO DOJENČKA - lutkovni
Zavod za zdravstveno varstvo
film; Promocija zdravja na področju
Ljubljana
spolne vzgoje v ljubljanskih vrtcih
Osveščanje uporabnikov zdravstvenih
Zveza potrošnikov Slovenije
storitev o njihovih pravicah ter
individualno svetovanje
II.

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

PREDLAGATELJ

PROGRAM
IN/ALI PROJEKT

1.

Allegro, Saša Stojanković s.p.

Psihosocialna pomoč starejšim

2.

C.O.S.I.O. socialni servis d.o.o.

3.

Center za socialno delo Ljubljana - Moste Polje

Socialno varstveni programi za starejše
Terapija in svetovanje posameznikom, parom in
družinam v psihosocialni stiski

4.

Društvo - Žarek upanja - Pomoč pri odvisnostih
in zasvojenostih

Vzgoja in izkustveno učenje

5.

Društvo gluhih in naglušnih Ljubljana

Dnevni center za starejše gluhe, naglušne in
gluhoslepe
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6.

Društvo gluhih in naglušnih Ljubljana

7.

Društvo gluhih in naglušnih Ljubljana
Društvo Ključ - center za boj proti trgovini z
ljudmi
Društvo ledvičnih bolnikov Ljubljana
Društvo mladih dializnih in transplantiranih
bolnikov
Društvo Mostovi - Društvo za zdravje v
duševnem zdravju
Društvo Odsev se sliši

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Društvo Odsev se sliši
Društvo revmatikov Slovenije - Društvo za
osebe z ankilozirajočim spondilitisom in
revmatoidnim artritisom
Društvo Vita za pomoč po nezgodni poškodbi
glave
Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev
Kralji ulice
Društvo za pomoč ljudem v stiski Zaupni telefon
"ZA-TE"

18.

Društvo za pomoč osebam z govornimi
motnjami Vilko Mazi

19.

Frančiškanski družinski inštitut

20.

Frančiškanski družinski inštitut

21.

Frančiškanski družinski inštitut

22.

Humanitarno društvo NIKOLI SAM
NOVI PARADOKS, Slovensko društvo za
kakovost življenja
NOVI PARADOKS, Slovensko društvo za
kakovost življenja
Območno združenje Rdečega križa Ljubljana

23.
24.
25.
26.

Pomoč pri premagovanju komunikacijskih ovir za
gluhe, naglušne in gluhoslepe
Psihosocialna pomoč na domu - osebna asistenca
(Re)integracija žrtev trgovine z ljudmi in varovanje
njihovih interesov v sodnih postopkih
Tabor sonca in radosti
Nisi sam - stanovanjska skupnost
Inovativna delavnica o psihiatričnih zdravilih in
drogi
Igre na srečo v Ljubljani
Svetovalnica Odsev
Program rehabilitacije, ohranjanja psihofizičnega
zdravja, izobraževanja in svetovanja revmatikom in
njihovim svojcem
Stanovanjska skupnost
"Stare stvari v novem obtoku" - Humanitarna
posredovalnica rabljenih predmetov
Zaupni telefon "ZA-TE"
Pomoč osebam z govorno jezikovnimi motnjami s
poudarkom na jecljanju, za aktivno in uspešno
vključevanje v skupnost
Terapevtska pomoč družinam z otrokom s posebnimi
potrebami
Terapevtska pomoč pri čustevnem, fizičnem in
spolnem nasilju
Terapevtska pomoč ženskam - žrtvam spolnega
nasilja
Podkev
Dnevni center "Odprta hiša"
Mladinski center Novi paradoks
Postaja RK
Psihosocialna pomoč

28.

Območno združenje Rdečega križa Ljubljana
PAPILOT, zavod za vzpodbujanje in razvijanje
kvalitete življenja Ljubljana
Pogovorno združenje - Človeška toplina

29.

Slovensko društvo Hospic

30.

Škofijska Karitas ljubljanske nadškofije

Žalovanje po izgubi bližnje osebe
Pomoč ostarelim v bivalnem okolju in izposoja
ortopedskih pripomočkov

27.

31.
32.
33.

TIN Ljubljana, Zavod za svetovanje in
izobraževanje
TIN Ljubljana, Zavod za svetovanje in
izobraževanje
TIN Ljubljana, Zavod za svetovanje in
izobraževanje

Psihosocialna pomoč žrtvam kaznivih dejanj
Naredimo konec alkoholu!

Naprej zmorem sam/a
Socialno usposabljanje mladih
Učenje za življenje mladih v PUM-u
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34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Univerza v Ljubljani, Visoka šola za zdravstvo
Varna pot, zavod za pomoč žrtvam prometnih
nesreč, preventivo, vzgojo in izobraževanje
Zavod Emma, Center za pomoč žrtvam nasilja
ZAVOD MISSS, Mladinsko informativno
svetovalno središče Slovenije
Zavod sv. Ignacija za izobraževanje in
raziskovanje
Združenje multiple skleroze Slovenije ljubljanska podružnica
Združenje za psihosocialno pomoč in
psihoterapijo Neptun
Združenje za psihosocialno pomoč in
psihoterapijo Neptun

Identifikacija in odprava ovir v bivalnem okolju v
MOL
Psihosocialni delavnici "Skupaj v stiski"
Center za pomoč žrtvam nasilja
Psihosocialna pomoč otrokom in mladostnikom
priseljencev "POMP"
Skupine za samopomoč razvezanih in ovdovelih
staršev
Posebni socialni program ljubljanske podružnice
Pomoč družinam in posameznikom, ki imajo težave s
patološkim hazardiranjem
Pomoč družinam in posameznikom, ki se srečujejo s
problematiko drog

B. VAROVANJE ZDRAVJA
Zap.
št.

8.

Center za duhovno kulturo, Zavod za
izobraževanj.e, vzgojo, razvoj in kulturo
Center za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke
Boštjančič Draga, Ig
Društvo bolnikov z osteoporozo Ljubljana
Društvo Ključ - center za boj proti trgovini z
ljudmi
Društvo Mostovi - Društvo za zdravje v
duševnem zdravju
Društvo študentski kulturni center ŠKUC
Društvo VITA za pomoč po nezgodni poškodbi
glave
Društvo za mentalno zdravje

9.

Društvo za motopedagogiko in psihomotoriko

10.

Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev
Kralji ulice

11.

Gerontološko društvo Slovenije

12.

Inštitut za zakonsko in družinsko terapijo Logos
Vitae

1
2.
3.
4.
5.
6.
7.

13.

15.

Ljubljansko društvo za boj proti raku
Naravni začetki, Združenje za informiranje,
svobodno izbiro in podporo na področju
nosečnosti, poroda in starševstva
Območno združenje Rdečega križa Ljubljana

16.

Osnovna šola Bičevje

14.

PROGRAM
IN/ALI PROJEKT

PREDLAGATELJ

Zdravi odnosi - zdrava duševnost; osebno svetovanje
za posameznike, pare in družine v stiski
Samozagovorništvo in zagovorništvo za osebe z
motnjami v duševnem razvoju
Namesto da kadite…
Spolno odgovorno vedenje, spolne pravice in
seksualni poklici
Zagovorništvo
Geji v boju s HIV-om
Preprečevanje in zmanjševanje možganskih poškodb
v prometu
Skupine za samopomoč v Ljubljani
Psihosocialna pomoč družinam z otroci s posebnimi
potrebami - "Vzgoja za življenje"
Celovita podpora ohranjanju zdravja in spodbujanju
zdravega načina življenja brezdomnih
Preprečevanje poškodb in usposabljanje za prvo
pomoč med starejšimi
Razreševanje stisk v družinah, zaznamovanih s
travmo, zlorabo, zanemarjenostjo in nasiljem s
pomočjo relacijske družinske terapije
Cigareta moja prijateljica (NI)SI.
DOULA. Izobraževanje za zagovornice žensk v
obporodnem obdobju
Vzpodbujanje kulture vožnje in skrb za varno vožnjo
Mednarodni projekt FIT Slovenija; UČIMO SE ZA
ŽIVLJENJE
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22.

Slovenska filantropija, Združenje za promocijo
prostovoljstva
Slovensko društvo za celiakijo - podružnica
Ljubljana
Slovensko društvo za terapijo s pomočjo psov
Univerza v Ljubljani, Visoka šola za zdravstvo,
Oddelek za babištvo
Ustanova: fundacija Z glavo na zabavo,
spodbujanje zdravja polnega življenja
Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana

23.

Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana

24.

Zveza potrošnikov Slovenije

25.

Zveza prijateljev mladine Slovenije

17.
18.
19.
20.
21.

Ambulanta s posvetovalnico za osebe brez
zdravstvenega zavarovanja
Pomoč in dvigovanje kakovostne ravni življenja ljudi
s celiakijo
Terapija in aktivnosti s pomočjo psov
Zdrava ženska - zdrave družine prihodnosti
TV oddaje Z glavo na zabavo - Big Father 2009
Bolj zdravo jem, bolj zdrav(a) sem
Osveščanje o genetskih dejavnikih reproduktivnega
zdravja žensk v Mestni občini Ljubljana
Programi namenjeni ohranjanju in promociji zdravja
otrok, mladostnic in mladostnikov
Forum za pravice otroka v bolnišnici

III.
ZAVRŽE naslednje vloge:
A. SOCIALNO VARSTVO
Zap.
PREDLAGATELJ
št.
1. Center za socialno delo Ljubljana - Moste Polje
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Društvo invalidov Ljubljana - Šiška
Društvo Mostovi - Društvo za zdravje v
duševnem zdravju
Društvo Mostovi - Društvo za zdravje v
duševnem zdravju
Društvo Mostovi - Društvo za zdravje v
duševnem zdravju
Društvo Mostovi - Društvo za zdravje v
duševnem zdravju
Društvo prostovoljcev Vincencijeve zveze
dobrote
Društvo upokojencev Bežigrad
Društvo za cerebralno paralizo Ljubljana
Društvo za izobraževanje za tretje življenjsko
obdobje
Društvo za izobraževanje za tretje življenjsko
obdobje
Društvo za pomoč ljudem v stiski Nove
dimenzije
Društvo za razvijanje preventivnega in
prostovoljnega dela
Društvo za razvijanje preventivnega in
prostovoljnega dela
Mir sreče - Slovensko društvo za medsebojno

PROGRAM
IN/ALI PROJEKT

***
***
***
***
Priprave na individualne nastanitve in dnevni center
Sproščam se in sem ustvarjalen
Celostna pomoč brezdomcem za aktivno
vključevanje v družbo
***
***
Izobraževalno - samopomočne skupine starejših za
preprečevanje in zmanjšanje socialne izključenosti
Svetovalnica za dejavna poznejša leta
***
***
PROD - podpora razvoju prostovoljstva
***
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pomoč

17.

PAPILOT, zavod za vzpodbujanje in razvijanje
kvalitete življenja Ljubljana
Protagoras d.o.o.

18.

Protagoras d.o.o.

19.

Zveza društev upokojencev Slovenije

16.

20.

Osebna pomoč
***
***

***
Z znanjem do uspeha - Za varno in srečno otroštvo in
Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste Polje
mladost

B. VAROVANJE ZDRAVJA
Zap.
št.

PROGRAM
IN/ALI PROJEKT

PREDLAGATELJ

2.

Društvo Mostovi - Društvo za zdravje v
duševnem zdravju
Društvo UNICEF Slovenija

3.

Društvo UNICEF Slovenija

1.

Pospeševanje stikov s širšim krogom javnosti
***
***

IV.
Pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranim vlagatelji.
Obrazložitev:
Mestna občina Ljubljana (v nadaljevanju: MOL) je v Uradnem listu RS, št. 94/08, objavila Javni
razpis za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL za leto 2009 in/ali za leta 2009 do 2011 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 189 vlog, od tega 140 vlog na področje socialno varstvo in 49 vlog na področje
varovanje zdravja. Od vseh prispelih vlog je bilo 42 vlog nepopolnih (od tega 32 na področju socialno
varstvo in 10 na področju varovanje zdravja), 10 vlog je bilo nepravilno opremljenih, 1 vloga pa ni
bila poslana v roku, določenem v VI. točki besedila razpisa (od teh 10 na področju socialno varstvo in
1 na področju varovanje zdravja). Vlagatelji, ki so poslali nepopolne vloge, so bili v skladu s 224.
členom Pravilnika pozvani k dopolnitvi vlog, od katerih 6 vlog vlagatelji niso dopolnili v predpisanem
roku, 6 dopolnitev vlog ni bilo poslano v roku in na način, določenem v pozivu k dopolnitvi vlog. 30
nepopolnih vlog, od tega 22 na področju socialno varstvo in 8 na področju varovanje zdravja, so
vlagatelji v postavljenem roku ustrezno dopolnili.
Iz navedenega tako sledi, da se je v nadaljnji postopek ocenjevanja uvrstilo 166 vlog (od teh 120 s
področja socialno varstvo in 46 s področja varovanje zdravja).
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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:
A. Skupna merila za enoletne in večletne programe:
1. Program je predstavljen kratko in jedrnato ter v skladu z zahtevami prijavnega obrazca: 0
- 3 točke.
2. V za to predvideni tabeli prijavnega obrazca so jasno predstavljene in časovno opredeljene
vse aktivnosti programa: 0 - 3 točke.
3. Program ima postavljene jasne cilje, ki so v skladu s predmetom razpisa, in izhajajo iz
potreb uporabnikov/uporabnic (udeležencev/-k oz. članstva): 0 - 3 točke.
4. Potencialni uporabniki/uporabnice programa so jasno opredeljeni in v skladu s predmetom
razpisa: 0 - 3 točke.
5. Program vključuje ustrezno število uporabnikov/uporabnic glede na predstavljeno
zasnovo programa: 0 - 3 točke.
6. Uporabniki/uporabnice imajo možnost aktivnega sodelovanja pri načrtovanju in izvedbi
programa: 0 - 3 točke.
7. V programu je predviden pritožbeni postopek, s katerim so uporabniki/uporabnice
ustrezno seznanjeni: 0 - 3 točke.
8. Program ima glede na predstavljeno zasnovo programa ustrezno kadrovsko zasedbo: 0 - 3
točke.
9. Program ima izdelano pregledno, uravnoteženo in jasno konstrukcijo prihodkov in
odhodkov (finančno konstrukcijo), ki je v skladu s predstavljeno zasnovo programa: 0 - 3
točke.
10. Za sofinanciranje programa so predvideni tudi drugi sofinancerji in/ali lastna sredstva: 0 3 točke.
11. Za izvedbo programa vlagatelj zagotavlja ustrezne prostorske pogoje v skladu z vsebino
programa: 0 - 3 točke.
12. Predviden je ustrezen način vrednotenja programa (evalvacija): 0 - 3 točke.
B. Dodatna merila za programe/projekte, ki so kandidirali za sofinanciranje v obdobju od 2009 do
2011:
1. Program se izvaja redno in je z osnovno dejavnostjo uporabnicam in uporabnikom
dostopen vsaj 4-krat tedensko oz. skupaj vsaj 30 ur tedensko: 0 ali 2 točki.
2. Izvajalci/izvajalke programa so strokovni delavci/delavke z družboslovno izobrazbo smeri
socialno delo, psihologija, pedagogika in njene specialne discipline, sociologija, medicina
in drugih ustreznih smeri: 0 – 3 točke.
3. Število ur vključenosti posameznega uporabnika/uporabnice v program v določenem
časovnem obdobju omogoča doseganje ciljev programa: 0 – 3 točke.
4. Reference vlagatelja pri izvajanju programa (program je bil v preteklosti že uspešno
izveden): 0 – 3 točke.
5. Program je bil v preteklih treh letih že sofinanciran iz sredstev MOL za področje
socialnega varstva oz. varovanja zdravja: 0 ali 2 točki.
Komisija je za sofinanciranje v letu 2009 predlagala programe in/ali projekte, ki so izpolnjevali vse
razpisne pogoje, pri vsakem od skupnih meril (A./1. do A./12.) prejeli vsaj 1 točko in pri skupnih
merilih (A./1. do A./12.) zbrali vsaj 25 točk od 36 možnih, za sofinanciranje v obdobju od 2009 do
2011 pa programe in/ali projekte, prijavljene za sofinanciranje v obdobju od 2009 do 2011, ki so
izpolnjevali vse razpisne pogoje, pri vsakem od skupnih in vsakem od dodatnih meril (A./1. do A./12.
in B./1. do B./5.) prejeli vsaj 1 točko in pri skupnih in dodatnih merilih zbrali vsaj 34 točk od skupno 49
možnih.
Projekti in/ali programi, prijavljeni za sofinanciranje v obdobju od 2009 do 2011, ki so pri katerem od
dodatnih meril (B./1. do B./5.) prejeli 0 točk ali pri skupnih in dodatnih merilih (A./1. do A./12. in B./1.
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do B./5.) prejeli skupno manj kot 34 točk so bili v nadaljevanju obravnavani kot projekti in/ali
programi, ki kandidirajo za sofinanciranje v letu 2009.
Višina sredstev za sofinanciranje projekta/programa v letih 2010 in 2011 bo predvidoma v višini
pogodbenega zneska za leto 2009, povišanega za indeks povprečne letne rasti cen odvisna pa bo tudi
od višine razpoložljivih sredstev v proračunu MOL za sofinanciranje projektov/programov na
predmetnem razpisnem področju v teh letih, od ocene izvajanja programa v preteklem letu ter od
načrta izvedbe programa za posamezno naslednje leto.
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

Center za socialno
Materinski dom Ljubljana
delo Ljubljana - Šiška
DIH - Društvo za
2. integracijo
Mavrična svetovalnica
homoseksualnosti
Dom starejših občanov
3.
Dnevni center - dnevno varstvo
Ljubljana Šiška
Prepoznavanje in zdravljenje
Društvo - Žarek
depresije in samomorilnega
vedenja ter učenje veščin
upanja - Pomoč pri
4.
odvisnostih in
reševanja problemov za osebe s
zasvojenostih
škodljivim pitjem alkohola in
njihove svojce
Društvo "Projekt
5.
Projekt Človek
Človek"
Društvo aktivnih in
6. zaposlenih invalidov
24 UR SKUPAJ
Slovenjie - DAZIS
Društvo ALTRA 7. Odbor za novosti v
Dnevni center Ljubljana
duševnem zdravju
ERNEST - Zavetišče za
Društvo ALTRA brezdomne uživalce prepovedanih
8. Odbor za novosti v
drog s terenskim delom, Dnevnim
duševnem zdravju
centrom ter osnovno reintegracijo
Društvo ALTRA 9. Odbor za novosti v
Svetovalnica Altra
duševnem zdravju
Društvo Center za
Učenje socialnih veščin s
10.
pomoč mladim
podpornimi programi za mlade
Društvo civilnih
Socialno varstveni program DCIV
11.
invalidov vojn
Ljubljana
1.

obdobje
sofinanciranja
(v letih)

dodeljeno skupno št.
v letu
zbranih
2009
točk glede
(EUR)
na merila

3

37.000,00

41

1

5.000,00

27

3

10.300,00

42

1

5.000,00

26

3

36.000,00

43,5

1

10.000,00

28,5

3

40.000,00

41,5

1

40.000,00

25,5

3

17.000,00

38

3

30.000,00

40

1

12.500,00

29,5
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Slovenije Ljubljana
Društvo gluhih in
12.
naglušnih Ljubljana
13.
14.
15.
16.
17.

18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

26.

27.
28.
29.

Društvo gluhoslepih
Slovenije Dlan
Društvo invalidov
Ljubljana - Bežigrad
Društvo invalidov
Ljubljana - Center
Društvo invalidov
Ljubljana - Moste
Polje
Društvo invalidov
Ljubljana - Vič
Rudnik
Društvo kulturno,
informacijsko in
svetovalno središče
LEGEBITRA
Društvo Mostovi Društvo za zdravje v
duševnem zdravju
Društvo paraplegikov
ljubljanske pokrajine
Društvo prijateljev
otrok Mavrica
Društvo Skupina
mladih za osebnostno
rast in zdravo življenje
Društvo SOCIALNI
FORUM za
zasvojenosti in omame
Društvo SOS telefon
za ženske in otroke žrtve nasilja
Društvo SOS telefon
za ženske in otroke žrtve nasilja
Društvo Sožitje
Ljubljana - društvo za
pomoč osebam z
motnjami v duševnem
razvoju Ljubljana
Društvo študentov
invalidov Slovenije
Društvo študentski
kulturni center ŠKUC
Društvo Vita za
pomoč po nezgodni
poškodbi glave

30. Društvo vojnih

Usposabljanje za aktivno življenje
in delo in preprečevanje socialne
izključenosti gluhih, naglušnih in
gluhoslepih oseb

1

18.000,00

26,5

Dotik svetlobe

1

6.200,00

26

Program društva

1

4.400,00

25

Socialno vključevanje invalidov v
skupnost

1

4.400,00

25

Programi s področja socialnega
varstva

1

4.400,00

25

Socialnovarstveni program

1

3.200,00

25

Svetovanje in samopomoč za
istospolno usmerjene

1

10.000,00

27,5

Možnosti zaposlovanja ljudi s
težavami v duševnem zdravju

1

4.000,00

25,5

Posebni socialni programi za
gibalno ovirane osebe

3

18.000,00

39

Projekt Mavrične počitnice 2009

1

3.000,00

26

Gorska roža in Murenčki

1

25.000,00

30,5

Svetovalnica za alkoholizem

3

16.000,00

38,5

SOS telefon za ženske in otroke žrtve nasilja

3

15.000,00

44

Zatočišče za ženske in otroke žrtve nasilja

3

30.000,00

43

Ohranjanje psihofizičnega zdravja
oseb z motnjami v duševnem
razvoju in njihovih družin

1

10.000,00

26,5

Osebna asistenca za študente
invalide

3

13.500,00

39

Samosprejemanje v stiski

1

5.000,00

31,5

Dnevni center

1

13.500,00

28

Socialni program društva vojnih

1

12.500,00

25
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invalidov Ljubljana
Društvo za
izobraževanje in
31.
povezovanje otrok
MOZAIK
Društvo za
izobraževanje in
32.
povezovanje otrok
MOZAIK
33.

Društvo za nenasilno
komunikacijo

34.

Društvo za nenasilno
komunikacijo

35.

Društvo za nenasilno
komunikacijo

36.
37.

38.
39.

40.

41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

Društvo za nenasilno
komunikacijo
Društvo za pomoč in
samopomoč
brezdomcev Kralji
ulice
Društvo za pomoč in
samopomoč
brezdomcev Kralji
ulice
Društvo za
preventivno delo
Društvo za
spodbujanje starejših k
ponovni vključitvi v
aktivno življenje Društvo SENIOR
Društvo za ustvarjanje
in kvaliteto življenja
MUZA
Društvo za
zmanjševanje škode
zaradi drog Stigma
Društvo zaupni telefon
Samarijan
Društvo Ženska
svetovalnica
Društvo Ženska
svetovalnica
Frančiškanski
družinski inštitut
Frančiškanski
družinski inštitut

invalidov Ljubljana
Pisane sanje

3

15.500,00

40

Z roko v roki - An va ando va

1

26.000,00

27,5

3

30.000,00

41,5

3

16.000,00

43

3

20.000,00

43

3

80.000,00

42

Distribucijski dnevni center Kralji
ulice

3

30.000,00

44,5

Individualizirana in celovita
nastanitvena podpora brezdomnim
ljudem (resettlement) v Ljubljani
kot prehod v samostojno bivanje

1

70.000,00

28,5

Mladinske delavnice

3

18.000,00

40

Aktivacija starejših za
zmanjševanje medgeneracijskih
razlik in vzdrževanje
intelektualnih sposobnosti

1

5.000,00

31

Svetovalnica za motnje hranjenja
MUZA

3

35.000,00

40

Program zmanjševanja škode
zaradi drog

3

74.000,00

46,5

Zaupni telefon za klic v duševni
stiski

3

9.000,00

36

Pomoč pri motnjah hranjenja

3

23.000,00

40

3

50.000,00

39

1

1.200,00

30,5

1

2.000,00

28

Individualno svetovalno in
podporno terapevtsko delo in
telefonsko informativno
svetovalna pomoč za osebe, ki
imajo izkušnjo nasilja
Individualno svetovalno in
terapevtsko delo s povzročitelji
nasilja in telefonsko informativno
svetovalna pomoč
Trening socialnih veščin za
moške, ki povzročajo nasilje nad
ženskami
Varna hiša 2 - za ženske in otroke
žrtve nasilja

Psihosocialna pomoč ženskam,
žrtvam nasilja
Terapevtska pomoč družinam, kjer
je prisoten alkoholizem
Terapevtska pomoč
povzročiteljem nasilnih dejanj

14/25

Telefonsko svetovanje za
reševanje stisk starejših ljudi

1

2.000,00

25

Mreža medgeneracijskih
programov

3

21.000,00

38,5

Preventivni program za
preprečevanje depresije

1

5.000,00

30

1

4.000,00

27,5

1

18.000,00

25

Otroštvo in mladostništvo brez
skrbi

1

20.000,00

25

Dnevni centri aktivnosti za
starejše (DCA)

3

151.000,00

39,5

Mestna zveza
55. upokojencev
Ljubljana, OSZDU

1

29.000,00

25

56.

1

18.000,00

25,5

1

44.000,00

25

3

24.000,00

42,5

1

25.700,00

25,5

3

15.000,00

39,5

1

14.000,00

29

3

21.000,00

42

3

15.000,00

37

1

18.000,00

27

48.

49.

50.
51.
52.
53.
54.

57.
58.

59.

60.

61.

62.

63.

Gerontološko društvo
Slovenije
Inštitut Antona
Trstenjaka za
gerontologijo in
medgeneracijsko
sožitje
Inštitut za integrativno
psihoterapijo in
svetovanje Ljubljana
Konjeniško društvo
SANTOS
Medobčinsko društvo
slepih in slabovidnih
Ljubljana
Mestna zveza
prijateljev mladine
Ljubljana
Mestna zveza
upokojencev
Ljubljana, OSZDU

Socialna rehabilitacija odvisnikov
s pomočjo konja
Prva socialna pomoč kasneje
oslepelim slepim in slabovidnim
osebam in njihovim svojcem

Socialno-varstveni programi, ki
starejšim nudijo oporo za
samostojnejše in kvalitetnejše
življenje v domačem bivalnem
okolju
Mestno društvo gluhih Enakopravno vključevanje gluhih
Ljubljana
v družbo
Območno združenje
Rdečega križa
Humanitarni center
Ljubljana
Ozara Slovenija Pisarna za informiranje in
Nacionalno združenje
svetovanje Ljubljana
za kakovost življenja
PAPILOT, zavod za
vzpodbujanje in
Center za dnevno oskrbo starejših
razvijanje kvalitete
življenja Ljubljana
SANA VITA zavod za
Celostna psihosocialna pomoč
psihosocialno pomoč
zasvojenim
ljudem v stiski
Slovenska filantropija
- Združenje za
Program pomoči za mladoletne
promocijo
migrante in migrantke
prostovoljstva
Slovenska filantropija
- Združenje za
Psihosocialna pomoč in pomoč pri
promocijo
integraciji imigrantk in imigrantov
prostovoljstva
Slovenska filantropija
Širjenje in promocija
- Združenje za
prostovoljstva v Ljubljani in
promocijo
okolici
prostovoljstva

64. Slovensko društvo

Hospic - spremljanje umirajočih
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Hospic
Slovensko združenje
za zmanjševanje
65.
škodljivih posledic
drog - DrogArt
Šent - Slovensko
66. združenje za duševno
zdravje
Škofijska Karitas
ljubljanske nadškofije
UP, Društvo za pomoč
zasvojencem in
68.
njihovim svojcem
Slovenije
YHD - Društvo za
69. teorijo in kulturo
hendikepa
ZAVOD MISSS,
Mladinsko
70. informativno
svetovalno središče
Slovenije
67.

bolnikov
Zmanjševanje škodljivih posledic
plesnih drog - Pleši z glavo;)

3

6.000,00

43,5

3

34.000,00

41,5

1

4.500,00

27

Pomoč zasvojencem in njihovim
svojcem

3

36.000,00

41,5

Neodvisno življenje
hendikepiranih

3

30.000,00

43

Skupaj v skupnosti

3

18.000,00

45,5

3

11.000,00

42,5

Program pomoči in celodnevnega
bivanja za zasvojene - Pelikan

3

18.000,00

41

Skala - mladinska ulična vzgoja

3

20.000,00

40,5

Psihosocialna rehabilitacija po
možganskih poškodbah

3

18.000,00

36

1

5.000,00

26

3

13.000,00

38,5

1

11.000,00

25

1

5.000,00

27

1

10.000,00

25,5

Program psihosocialne
rehabilitacije oseb s težavami v
duševnem zdravju v enoti
Ljubljana
Spodbujanje strpnosti,
sprejemanje drugačnosti

71. Zavod Pelikan-Karitas Materinski dom
72. Zavod Pelikan-Karitas
Zavod Salesianum za
vzgojnoizobraževalno,
73.
socialno, kulturno in
versko dejavnost, OE
Skala
Zavod za varstvo in
rehabilitacijo po
74.
poškodbi glave
ZARJA
Združenje invalidov 75.
FORUM Slovenije

Veriga psihosocialne oskrbe in
druženja
Celostna pomoč in podpora
Združenje proti
uporabnikom ob spolnih zlorabah,
76.
spolnemu zlorabljanju drugih oblikah spolnega nasilja in
nasilja
Združenje staršev in
Stalna podpora otrokom,
77.
otrok Sezam
mladostnikom in družinam v stiski
Združenje za
psihosocialno pomoč Pomoč družinam, ki se srečujejo z
78.
in psihoterapijo
alkoholizmom
Neptun
Župnijska Karitas
Higienska oskrba in svetovanje za
79. Ljubljana - Štepanja
brezdomce
vas

16/25

B. VAROVANJE ZDRAVJA

Zap.
št.

1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

PREJEMNIK

DIH - Društvo za
integracijo
homoseksualnosti
Društvo kulturno,
informacijsko in
svetovalno središče
LEGEBITRA
Društvo študentov
medicine Slovenije
Društvo študentov
medicine Slovenije
Društvo študentski
kulturni center ŠKUC
Društvo za
preventivno delo
Naravni začetki,
Združenje za
informiranje,
svobodno izbiro in
podporo na področju
nosečnosti, poroda in
starševstva
Območno združenje
Rdečega križa
Ljubljana
Slovenska filantropija,
Združenje za
promocijo
prostovoljstva
Slovensko združenje
za preprečevanje
samomora, Enota:
Center za psihološko
svetovanje - Posvet
Slovensko združenje
za zmanjševanje
škodljivih posledic
drog - DrogArt
TAMAL-a, zavod za
izobraževanje,
svetovanje in socialno
pomoč
TAMAL-a, zavod za
izobraževanje,
svetovanje in socialno
pomoč

PROGRAM
IN/ALI PROJEKT

obdobje
dodeljeno
sofinanciranja v letu 2009
(v letih)
(EUR)

skupno št.
zbranih
točk glede
na merila

Pamet v roke, kondom na glavo

1

8.000,00

28,5

Svetovalno preventivni program
HIV/AIDS preventive

1

9.000,00

28,5

1. december - dan boja proti
AIDS-u

1

2.500,00

29

Misli na srce

1

1.500,00

27

Samopomoč HIV+

1

4.000,00

29,5

Varovanje in promocija
duševnega zdravja hospitaliziranih
otrok in mladostnikov

1

8.000,00

25

CENTRIFUGA. Informativnosvetovalno središče za obporodno
obdobje

3

20.000,00

41,5

Samo eno življenje imaš

1

5.000,00

27,5

Vzgoja za zdravo spolnost

1

7.000,00

26,5

Svetovanje posameznikom in
družinam v stiski

3

104.000,00

Zmanjševanje škodljivih posledic
alkohola med mladimi - Izberi
sam

3

9.000,00

42,5

Mamafon in Tamalina
nadomestna babica III.

1

15.000,00

30,5

Dnevni podporni center mladim
materam

1

10.000,00

29,5
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42

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Univerza v Ljubljani,
Fakulteta za družbene
vede, Center za
socialno psihologijo
Univerza v Ljubljani,
Medicinska fakulteta,
Katedra za družinsko
medicino
Univerza v Ljubljani,
Visoka šola za
zdravstvo
Univerza v Ljubljani,
Visoka šola za
zdravstvo, Oddelek za
babištvo
Ustanova: fundacija Z
glavo na zabavo,
spodbujanje zdravja
polnega življenja
Varna pot, zavod za
pomoč žrtvam
prometnih nesreč,
preventivo, vzgojo in
izobraževanje

20.

Zavod za zdravstveno
varstvo Ljubljana

21.

Zveza potrošnikov
Slovenije

Mobilizacija lokalne skupnosti za
bolj odgovorno rabo alkohola med
mladoletnimi "Happy juicy hour"/
"Vesela sočna ura"

1

15.000,00

26

Presejanje za nasilje kot varovalni
dejavnik zdravja otrok in
mladostnikov v MOL

1

8.000,00

26,5

Higiena rok med učenci osnovnih
šol in njihovimi učitelji v Mestni
občini Ljubljana (MOL)

1

4.000,00

27

Hrup v vrtcih MOL in kako ga
zmanjšati

1

5.000,00

29,5

Prireditve Z glavo na zabavo 2009
v Ljubljani

1

8.000,00

26

Pedagoške delavnice za mlade 5x STOP je COOL!

1

4.000,00

25,5

1

6.000,00

25

3

15.000,00

38

DOBILI SMO DOJENČKA lutkovni film; Promocija zdravja
na področju spolne vzgoje v
ljubljanskih vrtcih
Osveščanje uporabnikov
zdravstvenih storitev o njihovih
pravicah ter individualno
svetovanje

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 in/ali ne
ustrezajo razpisnim merilom v zadostni meri oziroma je v sklopu tega ocenjeno, da program in/ali
projekt ni kakovosten, realen oziroma za MOL dovolj aktualen.
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.

1.

PREDLAGATELJ

Allegro, Saša
Stojanković s.p.

PROGRAM
IN/ALI PROJEKT

Psihosocialna pomoč starejšim

Št.
točk
oz.
ocena

Obrazložitev

*

Vlagatelj ne izpolnjuje pogojev za
kandidiranje na javnem razpisu iz II.
točke besedila javnega razpisa
(vlagatelj ni pravna oseba s statusom
društva, zasebnega zavoda, ustanove
ali javnega zavoda).
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C.O.S.I.O. socialni
servis d.o.o.

Socialno varstveni programi za
starejše

*

Vlagatelj ne izpolnjuje pogojev za
kandidiranje na javnem razpisu iz II.
točke besedila javnega razpisa
(vlagatelj ni pravna oseba s statusom
društva, zasebnega zavoda, ustanove
ali javnega zavoda).

Center za socialno
delo Ljubljana - Moste
Polje
Društvo - Žarek
upanja - Pomoč pri
odvisnostih in
zasvojenostih

Terapija in svetovanje
posameznikom, parom in
družinam v psihosocialni stiski

0

Predlagani projekt/program je pri
skupnem merilu A./8. prejel 0 točk.

Vzgoja in izkustveno učenje

24

Predlagani projekt/program je prejel
skupno manj kot 25 točk, kar ne
zadošča za uvrstitev v sofinanciranje.

5.

Društvo gluhih in
naglušnih Ljubljana

Dnevni center za starejše gluhe,
naglušne in gluhoslepe

6.

Društvo gluhih in
naglušnih Ljubljana

2.

3.

4.

7.
8.
9.

10.

11.

Pomoč pri premagovanju
komunikacijskih ovir za gluhe,
naglušne in gluhoslepe
Društvo gluhih in
Psihosocialna pomoč na domu naglušnih Ljubljana
osebna asistenca
Društvo Ključ - center (Re)integracija žrtev trgovine z
za boj proti trgovini z ljudmi in varovanje njihovih
ljudmi
interesov v sodnih postopkih
Društvo ledvičnih
bolnikov Ljubljana
Društvo mladih
dializnih in
transplantiranih
bolnikov
Društvo Mostovi Društvo za zdravje v
duševnem zdravju

0

Inovativna delavnica o
psihiatričnih zdravilih in drogi

20

Društvo Odsev se sliši Svetovalnica Odsev

16.

22

Nisi sam - stanovanjska
skupnost

13.

15.

0

24

Društvo Odsev se sliši Igre na srečo v Ljubljani

14.

22,5

Tabor sonca in radosti

12.

Društvo revmatikov
Slovenije - Društvo za
osebe z
ankilozirajočim
spondilitisom in
revmatoidnim
artritisom
Društvo Vita za
pomoč po nezgodni
poškodbi glave
Društvo za pomoč in
samopomoč
brezdomcev Kralji
ulice

0

22,5
24

Predlagani projekt/program je pri
skupnih merilih A./2. in A./8. prejel
0 točk.
Predlagani projekt/program je prejel
skupno manj kot 25 točk, kar ne
zadošča za uvrstitev v sofinanciranje.
Predlagani projekt/program je pri
skupnem merilu A./8. prejel 0 točk.
Predlagani projekt/program je prejel
skupno manj kot 25 točk, kar ne
zadošča za uvrstitev v sofinanciranje.
Predlagani projekt/program je prejel
skupno manj kot 25 točk, kar ne
zadošča za uvrstitev v sofinanciranje.
Predlagani projekt/program je pri
skupnem merilu A./2. prejel 0 točk.
Predlagani projekt/program je prejel
skupno manj kot 25 točk, kar ne
zadošča za uvrstitev v sofinanciranje.
Predlagani projekt/program je prejel
skupno manj kot 25 točk, kar ne
zadošča za uvrstitev v sofinanciranje.
Predlagani projekt/program je prejel
skupno manj kot 25 točk, kar ne
zadošča za uvrstitev v sofinanciranje.

Program rehabilitacije,
ohranjanja psihofizičnega
zdravja, izobraževanja in
svetovanja revmatikom in
njihovim svojcem

0

Predlagani projekt/program je pri
skupnem merilu A./9. prejel 0 točk.

Stanovanjska skupnost

0

Predlagani projekt/program je pri
skupnem merilu A./2. prejel 0 točk.

*

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

"Stare stvari v novem obtoku" Humanitarna posredovalnica
rabljenih predmetov
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skladu s predmetom razpisa).
17.

18.

19.
20.

Društvo za pomoč
ljudem v stiski Zaupni Zaupni telefon "ZA-TE"
telefon "ZA-TE"
Pomoč osebam z govorno
Društvo za pomoč
jezikovnimi motnjami s
osebam z govornimi
poudarkom na jecljanju, za
motnjami Vilko Mazi aktivno in uspešno vključevanje
v skupnost
Frančiškanski
Terapevtska pomoč družinam z
družinski inštitut
otrokom s posebnimi potrebami
Terapevtska pomoč pri
Frančiškanski
čustvenem, fizičnem in spolnem
družinski inštitut
nasilju

19,5

0

Predlagani projekt/program je pri
skupnih merilih A./7. in A./9. prejel
0 točk.

0

Predlagani projekt/program je pri
skupnem merilu A./4. prejel 0 točk.

0

Predlagani projekt/program je pri
skupnem merilu A./9. prejel 0 točk.

21.

Frančiškanski
družinski inštitut

Terapevtska pomoč ženskam žrtvam spolnega nasilja

22

22.

Humanitarno društvo
NIKOLI SAM

Podkev

22

Dnevni center "Odprta hiša"

24

Mladinski center Novi paradoks

0

Postaja RK

20

Psihosocialna pomoč

23

Psihosocialna pomoč žrtvam
kaznivih dejanj

0

23.
24.
25.
26.

27.

NOVI PARADOKS,
Slovensko društvo za
kakovost življenja
NOVI PARADOKS,
Slovensko društvo za
kakovost življenja
Območno združenje
Rdečega križa
Ljubljana
Območno združenje
Rdečega križa
Ljubljana
PAPILOT, zavod za
vzpodbujanje in
razvijanje kvalitete
življenja Ljubljana

28.

Pogovorno združenje Naredimo konec alkoholu!
Človeška toplina

29.

Slovensko društvo
Hospic

Žalovanje po izgubi bližnje
osebe

24

30.

Škofijska Karitas
ljubljanske nadškofije

Pomoč ostarelim v bivalnem
okolju in izposoja ortopedskih
pripomočkov

0

Naprej zmorem sam/a

0

Socialno usposabljanje mladih

24

31.
32.
33.

TIN Ljubljana, Zavod
za svetovanje in
izobraževanje
TIN Ljubljana, Zavod
za svetovanje in
izobraževanje
TIN Ljubljana, Zavod
za svetovanje in
izobraževanje

Učenje za življenje mladih v
PUM-u

Predlagani projekt/program je prejel
skupno manj kot 25 točk, kar ne
zadošča za uvrstitev v sofinanciranje.

21,5

23,5

Predlagani projekt/program je prejel
skupno manj kot 25 točk, kar ne
zadošča za uvrstitev v sofinanciranje.
Predlagani projekt/program je prejel
skupno manj kot 25 točk, kar ne
zadošča za uvrstitev v sofinanciranje.
Predlagani projekt/program je prejel
skupno manj kot 25 točk, kar ne
zadošča za uvrstitev v sofinanciranje.
Predlagani projekt/program je pri
skupnem merilu A./9. prejel 0 točk.
Predlagani projekt/program je prejel
skupno manj kot 25 točk, kar ne
zadošča za uvrstitev v sofinanciranje.
Predlagani projekt/program je prejel
skupno manj kot 25 točk, kar ne
zadošča za uvrstitev v sofinanciranje.
Predlagani projekt/program je pri
skupnem merilu A./5. prejel 0 točk.
Predlagani projekt/program je prejel
skupno manj kot 25 točk, kar ne
zadošča za uvrstitev v sofinanciranje.
Predlagani projekt/program je prejel
skupno manj kot 25 točk, kar ne
zadošča za uvrstitev v sofinanciranje.
Predlagani projekt/program je pri
skupnem merilu A./9. prejel 0 točk.
Predlagani projekt/program je pri
skupnih merilih A./5. in A./12. prejel
0 točk.
Predlagani projekt/program je prejel
skupno manj kot 25 točk, kar ne
zadošča za uvrstitev v sofinanciranje.
Predlagani projekt/program je prejel
skupno manj kot 25 točk, kar ne
zadošča za uvrstitev v sofinanciranje.
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34.

35.

36.

37.

38.
39.

40.

41.

Univerza v Ljubljani,
Visoka šola za
zdravstvo
Varna pot, zavod za
pomoč žrtvam
prometnih nesreč,
preventivo, vzgojo in
izobraževanje
Zavod Emma, Center
za pomoč žrtvam
nasilja
ZAVOD MISSS,
Mladinsko
informativno
svetovalno središče
Slovenije
Zavod sv. Ignacija za
izobraževanje in
raziskovanje
Združenje multiple
skleroze Slovenije ljubljanska podružnica
Združenje za
psihosocialno pomoč
in psihoterapijo
Neptun
Združenje za
psihosocialno pomoč
in psihoterapijo
Neptun

Identifikacija in odprava ovir v
bivalnem okolju v MOL

*

Vlagatelj ne izpolnjuje pogojev za
kandidiranje na javnem razpisu iz II.
točke besedila javnega razpisa
(vlagatelj s statusom javnega zavoda
je kandidiral na razpisno področje, ki
ni bilo predvideno za javne zavode).

Psihosocialni delavnici "Skupaj
v stiski"

22

Predlagani projekt/program je prejel
skupno manj kot 25 točk, kar ne
zadošča za uvrstitev v sofinanciranje.

Center za pomoč žrtvam nasilja

24

Predlagani projekt/program je prejel
skupno manj kot 25 točk, kar ne
zadošča za uvrstitev v sofinanciranje.

Psihosocialna pomoč otrokom in
mladostnikom priseljencev
"POMP"

23,5

Predlagani projekt/program je prejel
skupno manj kot 25 točk, kar ne
zadošča za uvrstitev v sofinanciranje.

22,5

Predlagani projekt/program je prejel
skupno manj kot 25 točk, kar ne
zadošča za uvrstitev v sofinanciranje.

Skupine za samopomoč
razvezanih in ovdovelih staršev
Posebni socialni program
ljubljanske podružnice

0

Predlagani projekt/program je pri
skupnem merilu A./9. prejel 0 točk.

Pomoč družinam in
posameznikom, ki imajo težave
s patološkim hazardiranjem

24

Predlagani projekt/program je prejel
skupno manj kot 25 točk, kar ne
zadošča za uvrstitev v sofinanciranje.

Pomoč družinam in
posameznikom, ki se srečujejo s
problematiko drog

23

Predlagani projekt/program je prejel
skupno manj kot 25 točk, kar ne
zadošča za uvrstitev v sofinanciranje.

PROGRAM
IN/ALI PROJEKT

Št.
točk
oz.
ocena

Obrazložitev

Zdravi odnosi - zdrava
duševnost; osebno svetovanje za
posameznike, pare in družine v
stiski

0

Predlagani projekt/program je pri
skupnih merilih A./3. in A./9. prejel 0
točk.

Samozagovorništvo in
zagovorništvo za osebe z
motnjami v duševnem razvoju

0

Predlagani projekt/program je pri
skupnem merilu A./3. prejel 0 točk.

B. VAROVANJE ZDRAVJA

Zap.
št.

1

2.

PREDLAGATELJ

Center za duhovno
kulturo, Zavod za
izobraževanje, vzgojo,
razvoj in kulturo
Center za
usposabljanje, delo in
varstvo Dolfke
Boštjančič Draga, Ig

3.

Društvo bolnikov z
Namesto da kadite…
osteoporozo Ljubljana

4.

Društvo Ključ - center Spolno odgovorno vedenje,
za boj proti trgovini z spolne pravice in seksualni

24,5
21

Predlagani projekt/program je prejel
skupno manj kot 25 točk, kar ne
zadošča za uvrstitev v sofinanciranje.
Predlagani projekt/program je prejel
skupno manj kot 25 točk, kar ne
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ljudmi
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.
19.

Društvo Mostovi Društvo za zdravje v
duševnem zdravju
Društvo študentski
kulturni center ŠKUC
Društvo VITA za
pomoč po nezgodni
poškodbi glave

poklici

zadošča za uvrstitev v sofinanciranje.

Zagovorništvo

0

Geji v boju s HIV-om

0

Preprečevanje in zmanjševanje
možganskih poškodb v prometu

21,5

Društvo za mentalno
zdravje

Skupine za samopomoč v
Ljubljani

18

Društvo za
motopedagogiko in
psihomotoriko
Društvo za pomoč in
samopomoč
brezdomcev Kralji
ulice

Psihosocialna pomoč družinam z
otroci s posebnimi potrebami "Vzgoja za življenje"

24

Celovita podpora ohranjanju
zdravja in spodbujanju zdravega
načina življenja brezdomnih

Preprečevanje poškodb in
usposabljanje za prvo pomoč
med starejšimi
Razreševanje stisk v družinah,
Inštitut za zakonsko in zaznamovanih s travmo, zlorabo,
družinsko terapijo
zanemarjenostjo in nasiljem s
pomočjo relacijske družinske
Logos Vitae
terapije
Gerontološko društvo
Slovenije

Ljubljansko društvo za
Cigareta moja prijateljica (NI)SI.
boj proti raku
Naravni začetki,
Združenje za
informiranje,
svobodno izbiro in
podporo na področju
nosečnosti, poroda in
starševstva
Območno združenje
Rdečega križa
Ljubljana
Osnovna šola Bičevje
Slovenska filantropija,
Združenje za
promocijo
prostovoljstva
Slovensko društvo za
celiakijo - podružnica
Ljubljana
Slovensko društvo za
terapijo s pomočjo
psov

DOULA. Izobraževanje za
zagovornice žensk v
obporodnem obdobju

Vzpodbujanje kulture vožnje in
skrb za varno vožnjo

Predlagani projekt/program je pri
skupnem merilu A./9. prejel 0 točk.
Predlagani projekt/program je pri
skupnem merilu A./9. prejel 0 točk.
Predlagani projekt/program je prejel
skupno manj kot 25 točk, kar ne
zadošča za uvrstitev v sofinanciranje.
Predlagani projekt/program je prejel
skupno manj kot 25 točk, kar ne
zadošča za uvrstitev v sofinanciranje.
Predlagani projekt/program je prejel
skupno manj kot 25 točk, kar ne
zadošča za uvrstitev v sofinanciranje.

24,5

Predlagani projekt/program je prejel
skupno manj kot 25 točk, kar ne
zadošča za uvrstitev v sofinanciranje.

0

Predlagani projekt/program je pri
skupnih merilih A./3. in A./4. prejel 0
točk.

21

Predlagani projekt/program je prejel
skupno manj kot 25 točk, kar ne
zadošča za uvrstitev v sofinanciranje.

23,5

Predlagani projekt/program je prejel
skupno manj kot 25 točk, kar ne
zadošča za uvrstitev v sofinanciranje.

24

Predlagani projekt/program je prejel
skupno manj kot 25 točk, kar ne
zadošča za uvrstitev v sofinanciranje.

18,5

Predlagani projekt/program je prejel
skupno manj kot 25 točk, kar ne
zadošča za uvrstitev v sofinanciranje.
Predlagani projekt/program je pri
skupnih merilih A./3. in A./9. prejel 0
točk.

Mednarodni projekt FIT
Slovenija; UČIMO SE ZA
ŽIVLJENJE

0

Ambulanta s posvetovalnico za
osebe brez zdravstvenega
zavarovanja

0

Predlagani projekt/program je pri
skupnem merilu A./9. prejel 0 točk.

Pomoč in dvigovanje
kakovostne ravni življenja ljudi
s celiakijo

0

Predlagani projekt/program je pri
skupnem merilu A./9. prejel 0 točk.

Terapija in aktivnosti s pomočjo
psov

0

Predlagani projekt/program je pri
skupnih merilih A./7. in A./9. prejel 0
točk.
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20.

21.

Univerza v Ljubljani,
Visoka šola za
zdravstvo, Oddelek za
babištvo
Ustanova: fundacija Z
glavo na zabavo,
spodbujanje zdravja
polnega življenja

22.

Zavod za zdravstveno
varstvo Ljubljana

23.

Zavod za zdravstveno
varstvo Ljubljana

24.

Zveza potrošnikov
Slovenije

25.

Zveza prijateljev
mladine Slovenije

Zdrava ženska - zdrave družine
prihodnosti

24

Predlagani projekt/program je prejel
skupno manj kot 25 točk, kar ne
zadošča za uvrstitev v sofinanciranje.

TV oddaje Z glavo na zabavo Big Father 2009

0

Predlagani projekt/program je pri
skupnem merilu A./9. prejel 0 točk

Bolj zdravo jem, bolj zdrav(a)
sem
Osveščanje o genetskih
dejavnikih reproduktivnega
zdravja žensk v Mestni občini
Ljubljana
Programi namenjeni ohranjanju
in promociji zdravja otrok,
mladostnic in mladostnikov
Forum za pravice otroka v
bolnišnici

24,5

Predlagani projekt/program je prejel
skupno manj kot 25 točk, kar ne
zadošča za uvrstitev v sofinanciranje.

24,5

Predlagani projekt/program je prejel
skupno manj kot 25 točk, kar ne
zadošča za uvrstitev v sofinanciranje.

24
24

Predlagani projekt/program je prejel
skupno manj kot 25 točk, kar ne
zadošča za uvrstitev v sofinanciranje.
Predlagani projekt/program je prejel
skupno manj kot 25 točk, kar ne
zadošča za uvrstitev v sofinanciranje.

Pravilnik v 221. členu določa, da mora biti vloga dostavljena do roka, ki je določen v objavi javnega
razpisa ter predložena v zapečatenem ovitku, ki mora biti označen z »Ne odpiraj – vloga« in z navedbo
javnega razpisa, na katerega se nanaša. V besedilu javnega razpisa je bilo navedeno, da se vloge
pošiljajo izključno po pošti kot priporočene pošiljke, in sicer do določenega roka na naveden naslov.
Vloge, ki niso bile podane na predpisanem obrazcu in/ali niso bile poslane v roku oz. na predpisan
način in vloge, ki tudi v roku za dopolnitev niso bile ustrezno dopolnjene, se niso uvrstile v nadaljnji
postopek strokovne presoje. Skladno z navedenim je na podlagi predloga komisije odločeno, da se
vloge iz III. točke izreka tega sklepa zavržejo in sicer z naslednjimi ugotovitvami:
A. SOCIALNO VARSTVO
1. Vloga predlagatelja Center za socialno delo Ljubljana - Moste Polje (št. vloge s-141/09) se
zavrže, ker vloga ni bila poslana v roku, določenem v VI. točki besedila javnega razpisa.
2. Vloga predlagatelja Društvo invalidov Ljubljana – Šiška (št. vloge s-001/09) se zavrže, ker
dopolnitev vloge ni bila poslana na način, določen v VI. točki besedila javnega razpisa in v
pozivu k dopolnitvi vloge (napačen naslov za pošiljanje).
3. Vloga predlagatelja Društvo Mostovi - Društvo za zdravje v duševnem zdravju (št. vloge
s-086/09) se zavrže, ker ni popolna in kljub pozivu za dopolnitev ni bila dopolnjena.
4. Vloga predlagatelja Društvo Mostovi - Društvo za zdravje v duševnem zdravju (št. vloge
s-118/09) se zavrže, ker ni popolna in kljub pozivu za dopolnitev ni bila dopolnjena.
5. Vloga predlagatelja Društvo Mostovi - Društvo za zdravje v duševnem zdravju (št. vloge
s-117/09) se zavrže, ker ni popolna in kljub pozivu za dopolnitev ni bila dopolnjena.
6. Vloga predlagatelja Društvo Mostovi - Društvo za zdravje v duševnem zdravju (št. vloge
s-116/09) se zavrže, ker ni popolna in kljub pozivu za dopolnitev ni bila dopolnjena.
7. Vloga predlagatelja Društvo prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote (št. vloge s-056/09)
se zavrže, ker ni popolna in kljub pozivu za dopolnitev ni bila dopolnjena.
8. Vloga predlagatelja Društvo upokojencev Bežigrad (št. vloge s-138/09) se zavrže, ker vloga
ni bila poslana na način, določen v VI. točki besedila javnega razpisa (brez navedbe ustrezne
oznake o neodpiranju in številke razpisnega področja na ovojnici).
9. Vloga predlagatelja Društvo za cerebralno paralizo Ljubljana (št. vloge s-136/09) se
zavrže, ker vloga ni bila poslana na način, določen v VI. točki besedila javnega razpisa (brez
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10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.

20.

navedbe ustrezne oznake o neodpiranju, naziva razpisnega področja in številke razpisnega
področja na ovojnici).
Vloga predlagatelja Društvo za izobraževanje za tretje življenjsko obdobje (št. vloge s085/09) se zavrže, ker dopolnitev vloge ni bila poslana na način, določen v VI. točki besedila
javnega razpisa in v pozivu k dopolnitvi vloge (dve dopolnitvi poslani v eni ovojnici).
Vloga predlagatelja Društvo za izobraževanje za tretje življenjsko obdobje (št. vloge s069/09) se zavrže, ker dopolnitev vloge ni bila poslana na način, določen v VI. točki besedila
javnega razpisa in v pozivu k dopolnitvi vloge (dve dopolnitvi poslani v eni ovojnici).
Vloga predlagatelja Društvo za pomoč ljudem v stiski Nove dimenzije (št. vloge s-140/09)
se zavrže, ker vloga ni bila poslana na način, določen v VI. točki besedila javnega razpisa
(brez navedbe ustrezne oznake o neodpiranju, naziva razpisnega področja in številke
razpisnega področja na ovojnici ter napačen naslov za pošiljanje).
Vloga predlagatelja Društvo za razvijanje preventivnega in prostovoljnega dela (št. vloge
s-096/09) se zavrže, ker vloga ni bile poslana na način, določen v VI. točki besedila javnega
razpisa (napačen naslov za pošiljanje).
Vloga predlagatelja Društvo za razvijanje preventivnega in prostovoljnega dela (št. vloge
s-103/09) se zavrže, ker vloga ni bila dopolnjena v roku za dopolnitev, določenem v VII. točki
besedila javnega razpisa in v pozivu k dopolnitvi vloge.
Vloga predlagatelja Mir sreče - Slovensko društvo za medsebojno pomoč (št. vloge s082/09) se zavrže, ker vloga ni bila poslana na način, določen v VI. točki besedila javnega
razpisa (dve prijavi poslani v eni ovojnici).
Vloga predlagatelja PAPILOT, zavod za vzpodbujanje in razvijanje kvalitete življenja
Ljubljana (št. vloge s-139/09) se zavrže, ker dopolnitev vloge ni bila poslana na način,
določen v VI. točki besedila javnega razpisa in v pozivu k dopolnitvi vloge (neustrezna
številka razpisnega področja na ovojnici).
Vloga predlagatelja Protagoras d.o.o. (št. vloge s-137/09) se zavrže, ker vloga ni bila poslana
na način, določen v VI. točki besedila javnega razpisa (brez navedbe ustrezne oznake o
neodpiranju in številke razpisnega področja na ovojnici).
Vloga predlagatelja Protagoras d.o.o. (št. vloge s-142/09) se zavrže, ker vloga ni bila poslana
na način, določen v VI. točki besedila javnega razpisa (brez navedbe ustrezne oznake o
neodpiranju in številke razpisnega področja na ovojnici).
Vloga predlagatelja Zveza društev upokojencev Slovenije (št. vloge s-143/09) se zavrže, ker
vloga ni bila poslana na način, določen v VI. točki besedila javnega razpisa (brez navedbe
ustrezne oznake o neodpiranju, naziva razpisnega področja in številke razpisnega področja na
ovojnici).
Vloga predlagatelja Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste Polje (št. vloge s-115/09)
se zavrže, ker vloga ni bila poslana na način, določen v VI. točki besedila javnega razpisa
(neustrezna številka razpisnega področja na ovojnici).

B. VAROVANJE ZDRAVJA
1. Vloga predlagatelja Društvo Mostovi - Društvo za zdravje v duševnem zdravju (št. vloge z017/09) se zavrže, ker ni popolna in kljub pozivu za dopolnitev ni bila dopolnjena.
2. Vloga predlagatelja Društvo UNICEF Slovenija (št. vloge z-013/09) se zavrže, ker dopolnitev
vloge ni bila poslana na način, določen v VI. točki besedila javnega razpisa in v pozivu k
dopolnitvi (neustrezna številka razpisnega področja na ovojnici).
3. Vloga predlagatelja Društvo UNICEF Slovenija (št. vloge z-049/09) se zavrže, ker ni bila
poslana na način, določen v VI. točki besedila razpisa (neustrezna številka razpisnega področja na
ovojnici).
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., II. in III. točke izreka tega sklepa. S tem
je sklep utemeljen.
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V skladu z 231. členom pravilnika vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji,
zato je odločeno kot izhaja iz IV. 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: 430-526/2008-13
Datum:
PODŽUPAN
Jani MÖDERNDORFER
Vročiti:
- vlagatelji (s povratnico)
- Oddelek za zdravje in socialno varstvo MOL (s povratnico)
- arhiv
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