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MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
P O D Ž U P A N  
 
p.p. 25, 1001 Ljubljana 
 

 
Na podlagi prvega odstavka 226., 227. in 228. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 in 114/07 ZIPRS0809), smiselne uporabe določil 
Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 
105/06, 126/07), 91. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07- uradno 
prečiščeno besedilo) in po pooblastilu Župana Mestne občine Ljubljana št. 024-37/06-18 izdajam v 
zadevi Javnega razpisa za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL za leto 2008 in/ali za leta 
od 2008 do 2012 s področja socialno varstvo in varovanje zdravja – Ljubljana – Zdravo mesto 
(Uradni list RS, št. 122/07) naslednji 
 
 

S K L E P  
o sofinanciranju programov in/ali projektov s področja  

socialnega varstva in varovanja zdravja – Ljubljana – Zdravo mesto 
 
 
V zadevi Javnega razpisa za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL za leto 2008 in/ali za 
leta od 2008 do 2012 s področja socialno varstvo in varovanje zdravja – Ljubljana – Zdravo 
mesto (Uradni list RS, št. 122/07) 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 2008 

(EUR) 

1. Center za socialno delo Ljubljana -  
Šiška Materinski dom Ljubljana 1 37.000,00

2. Center za socialno delo Ljubljana -
Center Zavetišče za brezdomce 5 103.000,00

3. Društvo gluhoslepih Slovenije Dlan Dotik svetlobe 1 6.000,00

4. Društvo Ključ 
Oskrba žrtev trgovine z ljudmi - 
krizne namestitve in namestitve 
v varnem prostoru 

5 30.000,00

5. Društvo prostovoljcev Vincencijeve 
zveze dobrote 

Celostna pomoč brezdomcem za 
aktivno vključevanje v družbo 1 12.500,00

6. Društvo Skupina mladih za 
osebnostno rast in zdravo življenje Murenčki 1 11.000,00
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7. 
Društvo za izobraževanje in 
povezovanje otrok ali Društvo 
MOZAIK - Društvo otrok 

An va ando va - z roko v roki 1 23.000,00

8. 
Društvo za izobraževanje in 
povezovanje otrok ali Društvo 
MOZAIK - Društvo otrok 

Zrno znanja 1 6.000,00

9. Društvo za nenasilno komunikacijo Varna hiša za ženske in otroke 
žrtve nasilja 5 85.000,00

10. Društvo za pomoč in samopomoč 
brezdomcev Kralji ulice 

Distribucijski dnevni center 
Kralji ulice 1 25.000,00

11. Društvo za pomoč ljudem z 
depresijo in anksioznimi motnjami 

Psihoedukacija za učinkovitejše 
premagovanje duševnih težav in 
destigmatiziranje duševnih 
motenj 

1 5.000,00

12. Društvo za zmanjševanje škode 
zaradi drog Stigma 

Dnevni center za uživalke in 
uživalce prepovedanih drog 1 33.000,00

13. Društvo Ženska svetovalnica Krizni center za ženske in 
otroke, žrtve nasilja 5 76.000,00

14. 
Inštitut Antona Trstenjaka za 
gerontologijo in medgeneracijsko 
sožitje 

Preventiva pitja mladih 1 30.000,00

15. OZARA Slovenija, Nacionalno 
združenje za kakovost življenja 

Pisarna za informiranje in 
svetovanje Ljubljana 1 14.000,00

16. 
Papilot, zavod za vzpodbujanje in 
razvijanje kvalitete življenja 
Ljubljana 

Center za dnevno oskrbo 
starejših 1 25.000,00

17. Slovenska filantropija - Združenje 
za promocijo prostovoljstva 

Psihosocialna pomoč in pomoč 
pri integraciji imigrantk in 
imigrantov 

1 20.000,00

18. 
Zavod MISSS, Mladinsko 
informativno svetovalno središče 
Slovenije 

Psihosocialna pomoč otrokom in 
mladostnikom priseljencev 
"POMP" 

1 10.000,00
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B. VAROVANJE ZDRAVJA 
 

Zap. 
št. PREJEMNIK PROGRAM 

IN/ALI PROJEKT 

Obdobje 
sofinanciranja 

(v letih) 

Dodeljeno v 
letu 2008 

(EUR) 

1. DIH - Društvo za integracijo 
homoseksualnosti Pamet v roke, kondom na glavo! 1 8.000,00

2. Društvo kulturno, informacijsko in 
svetovalno središče LEGEBITRA 

Razvoj HIV/AIDS preventivnih 
strategij med MSM 1 9.000,00

3. Društvo študentov medicine 
Slovenije 

1. december - dan boja proti 
AIDS-u 1 3.000,00

4. Društvo za preventivno delo 
Varovanje in promocija zdravja 
hospitaliziranih otrok in 
mladostnikov 

1 8.000,00

5. Inštitut za varovanje zdravja 
Republike Slovenije 

Poučevanje otrok o pravilni 
uporabi zdravil v okviru 
vzgojno-izobraževalnih 
programov 

1 5.000,00

6. Inštitut za varovanje zdravja 
Republike Slovenije 

SoS - Spregovorimo o 
samomoru (v okviru širše 
zastavljenega projekta SoS - 
School of suicidiology) 

1 5.000,00

7. 

Slovensko združenje za 
preprečevanje samomora, Enota: 
Center za psihološko svetovanje - 
Posvet 

Svetovanje posameznikom in 
družinam v stiski 1 104.000,00

8. 
Slovensko Združenje za 
zmanjševanje škodljivih posledic 
drog - DrogArt 

Zmanjševanje škodljivih 
posledic alkohola med mladimi - 
Izberi sam 

1 7.000,00

9. Škofijska Karitas Ljubljanske 
nadškofije 

Higienska oskrba za osebe brez 
zdravstvenega zavarovanja, 
dopolnilna oskrba za diabetike 

1 7.800,00

10. 
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za 
družbene vede, Center za socialno 
psihologijo 

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

1 15.000,00

11. 
Univerza v Ljubljani, Medicinska 
fakulteta, Katedra za družinsko 
medicino 

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

1 8.000,00

12. 
Ustanova: Fundacija Z glavo na 
zabavo, spodbujanje zdravja 
polnega življenja 

Prireditve Z glavo na zabavo za 
ljubljanske osnovnošolce v letu 
2008 

1 8.000,00
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13. Zdravstveni dom Ljubljana Tekmovanje za čiste zobe ob 
zdravi prehrani 1 5.500,00

14. Združenje družinskih članov 
Štorklja - podružnica Ljubljana 

Celostni pristop k promociji 
zdrave prehrane in gibanja otrok 
od rojstva do šole 

1 6.000,00

15. Združenje Naravni začetki ProMama: Zagovorništvo žensk 
in družin v obporodnem obdobju 1 10.000,00

16. Združenje staršev in otrok Sezam Pravljica za otroke z levkemijo 1 2.800,00

17. Zveza potrošnikov Slovenije  

Osveščanje ter individualno 
svetovanje uporabnikom 
zdravstvenih storitev v zvezi z 
uveljavljanjem pravic v 
zdravstvenem sistemu 

1 13.000,00

 
 

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

IN/ALI PROJEKT 

1. Agencija za individualno načrtovanje, 
posredovanje in koordiniranje socialnih storitev Zagovorništvo Agencije IN 

2. Društvo gluhih in naglušnih Ljubljana Dnevni center za starejše gluhe,  naglušne in 
gluhoslepe osebe 

3. Društvo gluhih in naglušnih Ljubljana 
Svetovanje, pomoč in usposabljanje za aktivno 
življenje oseb s sočasno okvaro sluha in vida in 
preprečevanje njihove socialne izključenosti 

4. Društvo kulturno, informacijsko in svetovalno 
središče LEGEBITRA Svetovanje in samopomoč za istospolno usmerjene 

5. Društvo mladih Polje Sonce zate! 

6. Društvo ODNOS - društvo za razvoj in 
povezovanje družbenih ved in kultur  

Razvojni socialni program preprečevanja in 
odpravljanja socialnih in/ali duševnih stisk 
imigrantov in beguncev 

7. Društvo za izobraževanje za tretje življenjsko 
obdobje 

Dnevni center za starejše Univerze za tretje 
življenjsko obdobje 

8. Društvo za nenasilno komunikacijo Trening socialnih veščin za moške, ki povzročajo 
nasilje nad ženskami 

9. Društvo za pomoč ljudem z depresijo in 
anksioznimi motnjami Podpora uspešnemu razvoju in odraščanju otroka 



 5

10. Društvo za pomoč ljudem z depresijo in 
anksioznimi motnjami Šola pozitivne samopodobe 

11. Društvo za prostovoljno delo in psihosocialno 
pomoč Odmev Socioterapevtsko delo Društva Odmev 

12. Društvo za spodbujanje starejših k ponovni 
vključitvi v aktivno življenje - Društvo SENIOR

Aktivacija starejših za zmanjševanje 
medgeneracijskih razlik in vzdrževanje intelektualnih 
sposobnosti 

13. Društvo Žarek upanja - pomoč pri odvisnostih in 
zasvojenostih Vzgoja in izkustveno učenje 

14. Frančiškanski družinski inštitut Pomoč posameznikom s težavami v duševnem 
zdravju in njihovim družinam 

15. Frančiškanski družinski inštitut Terapevtska pomoč pri čustvenem, fizičnem in 
spolnem nasilju - pomoč povzročiteljem nasilja 

16. Humanitarno društvo NIKOLI SAM Podkev 

17. Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in 
medgeneracijsko sožitje 

Dnevni center za starejše - mreža medgeneracijskih 
programov 

18. Inštitut za mediacijo Concordia Socialni trening Albatros 

19. Mladinski informacijski center  
Psihoterapevtsko svetovanje in psihosocialna pomoč 
študentom in drugim mladim z resnejšimi težavami v 
odraščanju 

20. Novi Paradoks, Slovensko društvo za kakovost 
življenja Odprta hiša 

21. Pogovorno motivacijsko informativno združenje 
- Človeška toplina Mi mladi - Spoznajmo škodljivost alkohola 

22. Pravno-informacijski center nevladnih 
organizacij - PIC Zagovorništvo PICEK 

23. Slovenska filantropija - Združenje za promocijo 
prostovoljstva 

Pridobivanje, izobraževanje in usposabljanje 
prostovoljcev in svojcev, ki delajo z osebami 
obolelimi za demenco 

24. Škofijska Karitas Ljubljanske nadškofije Spodbujanje strpnosti, sprejemanje drugačnosti 

25. Združenje staršev in otrok SEZAM Enake možnosti za vse 

26. Združenje svetovalnih delavcev Slovenije Obnovitev vloge starševstva 
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B. VAROVANJE ZDRAVJA 
 

Zap. 
št. PREDLAGATELJ PROGRAM 

IN/ALI PROJEKT 

1. Aleksandra - Zavod za pomoč in svetovanje v 
družini  Strukturna analiza socialnega vedenja (SAV Model) 

2. Center za družinsko in zakonsko terapijo Stik Psihoterapevtska pomoč družinam, partnerjem in 
posameznikom v stiski 

3. Center za socialno delo Ljubljana - Moste 
Polje Program Korak 

4. Center za socialno delo Ljubljana - Moste 
Polje Svetovanje in družinska terapija za žrtve nasilja 

5. DIH - Društvo za integracijo homoseksualnosti Mavrična svetovalnica 

6. Društvo Astma in šport Akademija za preventivo astme: Astma Šola in 
Astma Vrtec 

7. Društvo bolnikov z osteoporozo Ljubljana Nikoli ni prezgodaj začeti 

8. Društvo distrofikov Slovenije Neodvisno življenje distrofikov 

9. Društvo gluhih in naglušnih Ljubljana Svetovanje in pomoč v stiski gluhemu, naglušnemu 
ali gluhoslepemu posamezniku in njegovi družini 

10. Društvo pljučnih in alergijskih bolnikov 
Slovenije 

Telefon ZDRAV DIH za svetovanje posameznikom 
in družinam s pljučnimi in alergijskimi bolniki 

11. Društvo pljučnih in alergijskih bolnikov 
Slovenije 

Delovanje komisije za otroško in mladinsko 
aktivnost Društva pljučnih in alergijskih bolnikov 
Slovenije 

12. Društvo prostovoljcev Vincencijeve zveze 
dobrote Celostna pomoč mladim iz nefunkcionalnih družin 

13. Društvo prostovoljcev Vincencijeve zveze 
dobrote 

Terapevtsko spremljanje posameznikov, parov in 
družin v stiski 

14. Društvo prostovoljcev Vincencijeve zveze 
dobrote 

Pomoč družinam: kakovosten zakon - odgovorno 
starševstvo 

15. 
Društvo Sožitje Ljubljana - društvo za pomoč 
osebam z motnjami v duševnem razvoju 
Ljubljana 

Ohranjanje psihofizičnega zdravja oseb z motnjami v 
duševnem razvoju 

16. Društvo Študentski kulturno umetniški center - 
ŠKUC Samopomoč HIV+ 

17. Društvo Študentski kulturno umetniški center - 
ŠKUC Stop AIDS 

18. Društvo za avtizem DAN Ljubljana Izvajanje projekta DAN za otroke z avtizmom iz 
Ljubljane in njene okolice 
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19. Društvo za motopedagogiko in psihomotoriko 
Psihomotorično svetovanje in izobraževanje staršev 
otrok s posebnimi potrebami - težavami v zgodnjem 
gibalnem razvoju 

20. Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev 
Kralji ulice 

Informiranje, svetovanje, usmerjanje, podpora, 
ozaveščanje in zagovorništvo za boljše vključevanje 
brezdomcev v Ljubljani v javno zdravstvo 

21. Društvo za pospeševanje veselja do življenja 
za bolne in trpeče ljudi - Rdeči noski 

Program Rdečih noskov v pediatrični bolnišnici 
Ljubljana 

22. Društvo za preventivno delo Razvoj odgovorne spolnosti pri mladih 

23. Društvo za urejeno življenje Abstinent Po korakih do urejenega življenja 

24. Društvo Žarek upanja - pomoč pri odvisnostih 
in zasvojenostih Mir v družini 

25. Frančiškanski družinski inštitut Obravnava posameznikov in družin v stiski 

26. Gerontološko društvo Slovenije Telefonsko svetovanje starejšim ljudem in njihovim 
svojcem 

27. Inštitut za zakonsko in družinsko terapijo 
Logos vitae 

Odpravljanje posledic travm, zlorab in nasilja s 
pomočjo relacijske - družinske terapije 

28. Invalidsko društvo ILCO Ljubljana Delovanje oseb s stomo 

29. Ljubljansko društvo za boj proti raku Ozaveščanje o škodljivosti kajenja in posledicah 
kajenja 

30. Ljubljansko društvo za boj proti raku Predavanja in delavnice o samopregledovanju dojk in 
mod 

31. Mladinski informacijski center  Osebna in spletna svetovalnica 

32. Območno združenje Rdečega križa Ljubljana Samo eno življenje imaš 

33. Območno združenje Rdečega križa Ljubljana Mladinski tabor prostovoljstva - PHV (Promocija 
humanih vrednot) 

34. Osnovna šola Bičevje Mednarodni projekt FIT Slovenija, "Svet gibanja, 
svet veselja" 

35. Osnovna šola Toneta Čufarja Mednarodni projekt FIT Slovenija 

36. Osnovna šola Vič Mednarodni projekt FIT Slovenija 

37. Osnovna šola Vodmat Ljubljana Mednarodni projekt FIT Slovenija, "Svet gibanja, 
svet veselja" 

38. SiNAPSA, Slovensko društvo za nevroznanost Razgibajmo možgane 

39. Slovenska filantropija - Združenje za 
promocijo prostovoljstva Vzgoja za zdravo spolnost 
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40. Spominčica - Slovensko združenje za pomoč 
pri demenci 

Pomoč, izobraževanje in podpora svojcem oseb z 
demenco 

41. TAMAL-a, Zavod za izobraževanje, 
svetovanje in socialno pomoč MAMAFON in Tamalina nadomestna babica II 

42. 
Trepetlika, društvo bolnikov s 
parkinsonizmom in drugimi ekstrapiramidnimi 
motnjami 

Vklop - program za svetovanje posameznikom in 
družinam 

43. Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, 
Katedra za družinsko medicino Sporočilo v steklenici 4 

44. Ustanova: Fundacija Z glavo na zabavo, 
spodbujanje zdravja polnega življenja TV oddaje Z glavo na zabavo / Pomlad 2008 

45. Zavod iskreni.net: zavod za kulturo življenja Spolnost kot podaritev 

46. Zavod varna pot Pedagoške delavnice za srednje šole in zadnjo triado 
osnovnih šol "5x STOP je COOL!" 

47. Zavod varna pot 
Psihosocialne delavnice za pomoč poškodovanim v 
prometnih nesrečah ter njihovim bližnjim - 'Skupaj v 
stiski' 

48. Zavod varna pot Psihosocialne delavnice za pomoč svojcem umrlih v 
prometni nesreči - 'Skupaj v stiski' 

49. Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana Srečanja gluhih otrok s polževim vsadkom in 
njihovih staršev 

50. Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana Genetski dejavniki reproduktivnega zdravja žensk in 
osveščanje 

51. Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana "Malica NJAMI!" - nadaljevanje projekta "Zdravo jej 
in se gibaj" za ljubljanske mladostnike 

52. Združenje družinskih članov Štorklja - 
podružnica Ljubljana 

Spremljevalke skozi obporodni proces - Svetovalni 
program vzpodbujanja procesov varovanja in 
krepitve psihofizičnega zdravja nosečnic, otrok in 
celotne družine 

53. Zveza prijateljev mladine Slovenije Forum za pravice otroka v bolnišnici 

54. Zveza prijateljev mladine Slovenije E-TOM 

 
 

III. 
 
ZAVRŽE naslednje vloge: 
 
A. SOCIALNO VARSTVO 
 
Zap. 
št. PREDLAGATELJ PROGRAM 

IN/ALI PROJEKT 

1. Dom starejših občanov Šiška  
*** 
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B. VAROVANJE ZDRAVJA 
 
Zap. 
št. PREDLAGATELJ PROGRAM 

IN/ALI PROJEKT 

1. Društvo motorističnih aktivistov Slovenije - 
Maksi Varno z motociklom 

2. 
Društvo revmatikov Slovenije - Društvo za 
osebe z ankilozirajočim spondilitisom in 
revmatoidnim artritisom 

Program svetovanja in izobraževanja revmatikov in 
njihovih družin 

3. Društvo UNICEF Slovenija *** 

4. Konjeniško društvo Santos Rehabilitacija invalidov s pomočjo konja 

5. Osnovna šola Trnovo **** 

6. Zavod Sv. Ignacija **** 

7. Združenje družinskih članov Štorklja - 
podružnica Ljubljana **** 

8. Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste Polje **** 

9. Žensko združenje ZemZem **** 

 
IV. 

 
Pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranim vlagatelji. 
 
 

O b r a z l o ž i t e v : 
 
Mestna občina Ljubljana (v nadaljevanju: MOL) je v Uradnem listu RS, št. 122/07, objavila Javni 
razpis za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL za leto 2008 in/ali za leta 2008 do 2012 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 2008 
in/ali za leta 2008 do 2012 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 in 114/07 ZIPRS0809; v nadaljevanju: 
pravilnik) izvedla odpiranje prejetih vlog in skladno z 223. členom istega pravilnika vodila zapisnik o 
odpiranju. Na javni razpis je prispelo 125 vlog, od tega je bilo 25 nepopolnih. Zavrže se sedem vlog, 
ker niso bile poslane v roku in/ali na način, določen v VII. točki besedila javnega razpisa. Vlagatelji, 
ki so poslali nepopolne vloge, so bili v skladu z 224. členom pravilnika pozvani k dopolnitvi vlog. 
Predlagatelji treh vlog niso dopolnili v predpisanem roku in/ali na način, določen v pozivu k 
dopolnitvi vloge, zato so bile vloge zavržene. 
 
Iz navedenega tako sledi, da se je v nadaljnji postopek ocenjevanja uvrstilo 115 vlog. 
 
Komisija je popolne vloge ocenila na podlagi ugotavljanja izpolnjevanja pogojev za kandidiranje na 
javnem razpisu ter izpolnjevanja meril, določenih v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji. 
 
Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu, ki so jih morali izpolnjevati vlagatelji vlog, so bili 
navedeni v II. točki, splošna merila za izbor projektov in/ali programov pa v IV. točki besedila javnega 
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razpisa. Natančnejši opis posebnih pogojev ter meril za izbor programov in za dodelitev sredstev v letu 
2008 in/ali za leta od 2008 do 2012 je bil v skladu z besedilom javnega razpisa naveden v razpisni 
dokumentaciji.  
 
Programe in/ali projekte, prijavljene za sofinanciranje v letih od 2008 do 2012, ki niso izpolnjevali 
katerega od posebnih meril za programe, ki kandidirajo za obdobje 2008 – 2012 iz razpisne 
dokumentacije, je komisija v nadaljnjem postopku ocenjevanja obravnavala kot programe in/ali 
projekte, ki kandidirajo za sofinanciranje v letu 2008. 
 
Komisija je pripravila predlog sprejetih programov in/ali projektov v sofinanciranje, ter predlog višine 
odobrenih sredstev za leto 2008 na podlagi ocene vlog, razpoložljivih sredstev ter ob upoštevanju 
doseženega števila točk na posameznem razpisnem področju. V sofinanciranje je komisija predlagala 
programe in/ali projekte, ki so pri vsakem skupnem merilu posebnih pogojev in meril za izbor 
programov in za dodelitev sredstev v letu 2008 in/ali za leta od 2008 do 2012 za področje socialnega 
varstva in varovanja zdravja Ljubljana - zdravo mesto (v nadaljevanju: pogojev in meril) dosegli 
najmanj eno točko in so na posameznem razpisnem področju skupaj dosegli najmanj določeno število 
točk, kot sledi:  
 
A. SOCIALNO VARSTVO 
 
1.1. Socialno varstveni programi z možnostjo namestitve za ženske in otroke, ki doživljajo nasilje: 49 
točk; 
1.2. Socialno varstveni programi z možnostjo namestitve za žrtve trgovine z ljudmi: 51,5 točk; 
1.3. Materinski domovi: 31 točk; 
1.4. Dnevni centri za uživalke in uživalce prepovedanih drog: 32 točk; 
1.5. Socialno varstveni programi za mlade, ki se srečujejo s škodljivo rabo alkohola: 26,5 točk; 
1.6. Dnevni centri za starejše: 27,5 točk; 
1.7.  Socialno varstveni programi za brezdomke in brezdomce: 

1.7.1. Zavetišča za brezdomke in brezdomce: 47,5 točk; 
1.7.2. Dnevni centri za brezdomke in brezdomce: 29,5 točk; 

1.8. Socialno varstveni programi za Romkinje in Rome: 28 točk; 
1.9. Socialno varstveni programi za begunke in begunce ter imigrantke in imigrante: 25 točk; 
1.11. Socialno varstveni programi za ljudi s sočasno okvaro sluha in vida: 27 točk; 
1.12. Socialno varstveni programi namenjeni ljudem s težavami v duševnem zdravju: 30 točk. 
 
Na razpisnem področju 1.10. Socialno varstveni programi za povzročitelje nasilja komisija ni 
predlagala v sofinanciranje nobenega od programov in/ali projektov predlagateljev, ker ti ne 
izpolnjujejo osnovnih ali posebnih pogojev in/ali ne ustrezajo razpisnim merilom v zadostni meri. 
 
B. VAROVANJE ZDRAVJA  
 
Na razpisnih področjih od 2.1. do 2.6. je komisija v sofinanciranje predlagala programe in/ali projekte, 
ki so dosegli 29,5 točk ali več. 
 
 
Predlog sprejetih programov in/ali projektov v sofinanciranje s področja socialnega varstva in 
varovanja zdravja - Ljubljana - Zdravo mesto, ter predlog višine odobrenih sredstev za leto 2008 je 
komisija predložila podžupanu, ki je po pooblastilu župana Mestne občine Ljubljana št. 024-37/06-18 
pristojen za sprejetje odločitve o dodelitvi sredstev. Na podlagi predloga komisije je odločeno, kot 
izhaja iz I. točke izreka tega sklepa. 
 
Na podlagi presoje popolnih vlog je bilo ugotovljeno, da programi in/ali projekti iz II. točke izreka 
tega sklepa ne izpolnjujejo osnovnih ali posebnih pogojev, ne ustrezajo razpisnim merilom v zadostni 
meri in/ali pri ocenjevanju niso prejeli zadostnega števila točk za sprejetje v sofinanciranje na 
prijavljenem razpisnem področju. 
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Na podlagi predloga in ugotovitev komisije se programi in/ali projekti iz II. točke izreka tega sklepa 
ne sprejmejo v sofinanciranje in sicer z naslednjimi obrazložitvami: 
 
A. SOCIALNO VARSTVO 
 

1. Projekt/Program Zagovorništvo Agencije IN predlagatelja Agencija za individualno 
načrtovanje, posredovanje in koordiniranje socialnih storitev se ne sprejme v 
sofinanciranje, ker pri ocenjevanju ni prejel zadostnega števila točk za sprejetje v 
sofinanciranje na prijavljenem razpisnem področju 1.12. Socialno varstveni programi 
namenjeni ljudem s težavami v duševnem zdravju. 

2. Projekt/Program Dnevni center za starejše gluhe,  naglušne in gluhoslepe osebe predlagatelja 
Društvo gluhih in naglušnih Ljubljana se ne sprejme v sofinanciranje, ker pri ocenjevanju 
ni prejel zadostnega števila točk za sprejetje v sofinanciranje na prijavljenem razpisnem 
področju 1.6. Dnevni centri za starejše. 

3. Projekt/Program Svetovanje, pomoč in usposabljanje za aktivno življenje oseb s sočasno 
okvaro sluha in vida in preprečevanje njihove socialne izključenosti predlagatelja Društvo 
gluhih in naglušnih Ljubljana se ne sprejme v sofinanciranje, ker pri ocenjevanju ni prejel 
zadostnega števila točk za sprejetje v sofinanciranje na prijavljenem razpisnem področju 1.11. 
Socialno varstveni programi za ljudi s sočasno okvaro sluha in vida. 

4. Projekt/Program Svetovanje in samopomoč za istospolno usmerjene predlagatelja Društvo 
kulturno, informacijsko in svetovalno središče LEGEBITRA se ne sprejme v 
sofinanciranje, ker pri ocenjevanju ni prejel zadostnega števila točk za sprejetje v 
sofinanciranje na prijavljenem razpisnem področju 1.12. Socialno varstveni programi 
namenjeni ljudem s težavami v duševnem zdravju. 

5. Projekt/Program Sonce zate! predlagatelja Društvo mladih Polje se ne sprejme v 
sofinanciranje, ker je pri skupnem merilu pogojev in meril št. 4 dobil 0 točk. 

6. Projekt/Program Razvojni socialni program preprečevanja in odpravljanja socialnih in/ali 
duševnih stisk imigrantov in beguncev predlagatelja Društvo ODNOS - društvo za razvoj in 
povezovanje družbenih ved in kultur se ne sprejme v sofinanciranje, ker pri ocenjevanju ni 
prejel zadostnega števila točk za sprejetje v sofinanciranje na prijavljenem razpisnem področju 
1.9. Socialno varstveni programi za begunke in begunce ter imigrantke in imigrante. 

7. Projekt/Program Dnevni center za starejše Univerze za tretje življenjsko obdobje predlagatelja 
Društvo za izobraževanje za tretje življenjsko obdobje se ne sprejme v sofinanciranje, ker  
vsebina prijavljenega programa ni v skladu s predmetom razpisa. 

8. Projekt/Program Trening socialnih veščin za moške, ki povzročajo nasilje nad ženskami 
predlagatelja Društvo za nenasilno komunikacijo se ne sprejme v sofinanciranje, ker je pri 
skupnem merilu pogojev in meril št. 5 dobil 0 točk. 

9. Projekt/Program Podpora uspešnemu razvoju in odraščanju otroka predlagatelja Društvo za 
pomoč ljudem z depresijo in anksioznimi motnjami se ne sprejme v sofinanciranje, ker je 
pri skupnem merilu pogojev in meril št. 10 dobil 0 točk. 

10. Projekt/Program Šola pozitivne samopodobe predlagatelja Društvo za pomoč ljudem z 
depresijo in anksioznimi motnjami se ne sprejme v sofinanciranje, ker pri ocenjevanju ni 
prejel zadostnega števila točk za sprejetje v sofinanciranje na prijavljenem razpisnem področju 
1.12. Socialno varstveni programi namenjeni ljudem s težavami v duševnem zdravju. 

11. Projekt/Program Socioterapevtsko delo Društva Odmev predlagatelja Društvo za 
prostovoljno delo in psihosocialno pomoč Odmev se ne sprejme v sofinanciranje, ker pri 
ocenjevanju ni prejel zadostnega števila točk za sprejetje v sofinanciranje na prijavljenem 
razpisnem področju 1.12. Socialno varstveni programi namenjeni ljudem s težavami v 
duševnem zdravju. 

12. Projekt/Program Aktivacija starejših za zmanjševanje medgeneracijskih razlik in vzdrževanje 
intelektualnih sposobnosti predlagatelja Društvo za spodbujanje starejših k ponovni 
vključitvi v aktivno življenje - Društvo SENIOR se ne sprejme v sofinanciranje, ker pri 
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ocenjevanju ni prejel zadostnega števila točk za sprejetje v sofinanciranje na prijavljenem 
razpisnem področju 1.6. Dnevni centri za starejše. 

13. Projekt/Program Vzgoja in izkustveno učenje predlagatelja Društvo Žarek upanja - pomoč 
pri odvisnostih in zasvojenostih se ne sprejme v sofinanciranje, ker je pri skupnem merilu 
pogojev in meril št. 4 dobil 0 točk. 

14. Projekt/Program Pomoč posameznikom s težavami v duševnem zdravju in njihovim družinam 
predlagatelja Frančiščanski družinski inštitut se ne sprejme v sofinanciranje, ker pri 
ocenjevanju ni prejel zadostnega števila točk za sprejetje v sofinanciranje na prijavljenem 
razpisnem področju 1.12. Socialno varstveni programi namenjeni ljudem s težavami v 
duševnem zdravju. 

15. Projekt/Program Terapevtska pomoč pri čustvenem, fizičnem in spolnem nasilju - pomoč 
povzročiteljem nasilja predlagatelja Frančiščanski družinski inštitut se ne sprejme v 
sofinanciranje, ker je pri skupnem merilu pogojev in meril št. 10 dobil 0 točk. 

16. Projekt/Program Podkev predlagatelja Humanitarno društvo NIKOLI SAM se ne sprejme v 
sofinanciranje, ker vsebina prijavljenega programa ni v skladu s predmetom razpisa. 

17. Projekt/Program Dnevni center za starejše - mreža medgeneracijskih programov predlagatelja 
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje se ne sprejme v 
sofinanciranje, ker pri ocenjevanju ni prejel zadostnega števila točk za sprejetje v 
sofinanciranje na prijavljenem razpisnem področju 1.6. Dnevni centri za starejše. 

18. Projekt/Program Socialni trening Albatros predlagatelja Inštitut za mediacijo Concordia se 
ne sprejme v sofinanciranje, ker vsebina prijavljenega programa ni v skladu s predmetom 
razpisa, vlagatelj v preteklih 3 letih ni redno izpolnjeval pogodbenih obveznosti do MOL in je 
pri skupnem merilu pogojev in meril št. 4 dobil 0 točk. 

19. Projekt/Program Psihoterapevtsko svetovanje in psihosocialna pomoč študentom in drugim 
mladim z resnejšimi težavami v odraščanju predlagatelja Mladinski informacijski center se 
ne sprejme v sofinanciranje, ker pri ocenjevanju ni prejel zadostnega števila točk za sprejetje v 
sofinanciranje na prijavljenem razpisnem področju 1.12. Socialno varstveni programi 
namenjeni ljudem s težavami v duševnem zdravju. 

20. Projekt/Program Odprta hiša predlagatelja Novi Paradoks, Slovensko društvo za kakovost 
življenja se ne sprejme v sofinanciranje, ker je pri skupnem merilu pogojev in meril št. 5 dobil 
0 točk. 

21. Projekt/Program Mi mladi - Spoznajmo škodljivost alkohola predlagatelja Pogovorno 
motivacijsko informativno združenje - Človeška toplina se ne sprejme v sofinanciranje, ker 
je pri skupnih merilih pogojev in meril št. 5 in št. 8 dobil 0 točk. 

22. Projekt/Program Zagovorništvo PICEK predlagatelja Pravno-informacijski center 
nevladnih organizacij - PIC se ne sprejme v sofinanciranje, ker pri ocenjevanju ni prejel 
zadostnega števila točk za sprejetje v sofinanciranje na prijavljenem razpisnem področju 1.12. 
Socialno varstveni programi namenjeni ljudem s težavami v duševnem zdravju. 

23. Projekt/Program Pridobivanje, izobraževanje in usposabljanje prostovoljcev in svojcev, ki 
delajo z osebami obolelimi za demenco predlagatelja Slovenska filantropija - Združenje za 
promocijo prostovoljstva se ne sprejme v sofinanciranje, ker pri ocenjevanju ni prejel 
zadostnega števila točk za sprejetje v sofinanciranje na prijavljenem razpisnem področju 1.12. 
Socialno varstveni programi namenjeni ljudem s težavami v duševnem zdravju. 

24. Projekt/Program Spodbujanje strpnosti, sprejemanje drugačnosti predlagatelja Škofijska 
Karitas Ljubljanske nadškofije se ne sprejme v sofinanciranje, ker je pri skupnem merilu 
pogojev in meril št. 10 dobil 0 točk. 

25. Projekt/Program Enake možnosti za vse predlagatelja Združenje staršev in otrok SEZAM se 
ne sprejme v sofinanciranje, ker pri ocenjevanju ni prejel zadostnega števila točk za sprejetje v 
sofinanciranje na prijavljenem razpisnem področju 1.9. Socialno varstveni programi za 
begunke in begunce ter imigrantke in imigrante. 

26. Projekt/Program Obnovitev vloge starševstva predlagatelja Združenje svetovalnih delavcev 
Slovenije se ne sprejme v sofinanciranje, ker pri ocenjevanju ni prejel zadostnega števila točk 
za sprejetje v sofinanciranje na prijavljenem razpisnem področju 1.12. Socialno varstveni 
programi namenjeni ljudem s težavami v duševnem zdravju. 
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B. VAROVANJE ZDRAVJA 
 

1. Projekt/Program Strukturna analiza socialnega vedenja (SAV Model) predlagatelja 
Aleksandra - Zavod za pomoč in svetovanje v družini se ne sprejme v sofinanciranje, ker 
pri ocenjevanju ni prejel zadostnega števila točk za sprejetje v sofinanciranje na prijavljenem 
razpisnem področju. 

2. Projekt/Program Program Korak predlagatelja Center za socialno delo Ljubljana – Moste 
Polje se ne sprejme v sofinanciranje, ker je pri skupnem merilu pogojev in meril št. 10 dobil 0 
točk. 

3. Projekt/Program Svetovanje in družinska terapija za žrtve nasilja predlagatelja Center za 
socialno delo Ljubljana - Moste Polje se ne sprejme v sofinanciranje, ker je pri skupnem 
merilu pogojev in meril št. 4 dobil 0 točk. 

4. Projekt/Program Psihoterapevtska pomoč družinam, partnerjem in posameznikom v stiski 
predlagatelja Center za družinsko in zakonsko terapijo Stik se ne sprejme v sofinanciranje, 
ker pri ocenjevanju ni prejel zadostnega števila točk za sprejetje v sofinanciranje na 
prijavljenem razpisnem področju. 

5. Projekt/Program Mavrična svetovalnica predlagatelja DIH - Društvo za integracijo 
homoseksualnosti se ne sprejme v sofinanciranje, ker je pri skupnem merilu pogojev in meril 
št. 8 dobil 0 točk. 

6. Projekt/Program Nikoli ni prezgodaj začeti predlagatelja Društvo bolnikov z osteoporozo 
Ljubljana se ne sprejme v sofinanciranje, ker pri ocenjevanju ni prejel zadostnega števila točk 
za sprejetje v sofinanciranje na prijavljenem razpisnem področju. 

7. Projekt/Program Akademija za preventivo astme: Astma Šola in Astma Vrtec predlagatelja 
Društvo Astma in šport se ne sprejme v sofinanciranje, ker pri ocenjevanju ni prejel 
zadostnega števila točk za sprejetje v sofinanciranje na prijavljenem razpisnem področju. 

8. Projekt/Program Neodvisno življenje distrofikov predlagatelja Društvo distrofikov Slovenije 
se ne sprejme v sofinanciranje, ker je pri skupnih merilih pogojev in meril št. 3 in št. 4 dobil 0 
točk. 

9. Projekt/Program Svetovanje in pomoč v stiski gluhemu, naglušnemu ali gluhoslepemu 
posamezniku in njegovi družini predlagatelja Društvo gluhih in naglušnih Ljubljana se ne 
sprejme v sofinanciranje, ker je pri skupnih merilih pogojev in meril št. 4 in št. 10 dobil 0 
točk. 

10. Projekt/Program Telefon ZDRAV DIH  za svetovanje posameznikom in družinam s pljučnimi 
in alergijskimi bolniki predlagatelja Društvo pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije se 
ne sprejme v sofinanciranje, ker je pri skupnem merilu pogojev in meril št. 10 dobil 0 točk. 

11. Projekt/Program Delovanje komisije za otroško in mladinsko aktivnost Društva pljučnih in 
alergijskih bolnikov Slovenije predlagatelja Društvo pljučnih in alergijskih bolnikov 
Slovenije se ne sprejme v sofinanciranje, ker pri ocenjevanju ni prejel zadostnega števila točk 
za sprejetje v sofinanciranje na prijavljenem razpisnem področju. 

12. Projekt/Program Celostna pomoč mladim iz nefunkcionalnih družin predlagatelja Društvo 
prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote se ne sprejme v sofinanciranje, ker je pri skupnem 
merilu pogojev in meril št. 10 dobil 0 točk. 

13. Projekt/Program Terapevtsko spremljanje posameznikov, parov in družin v stiski predlagatelja 
Društvo prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote se ne sprejme v sofinanciranje, ker pri 
ocenjevanju ni prejel zadostnega števila točk za sprejetje v sofinanciranje na prijavljenem 
razpisnem področju. 

14. Projekt/Program Pomoč družinam: kakovosten zakon - odgovorno starševstvo predlagatelja 
Društvo prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote se ne sprejme v sofinanciranje, ker pri 
ocenjevanju ni prejel zadostnega števila točk za sprejetje v sofinanciranje na prijavljenem 
razpisnem področju. 

15. Projekt/Program Ohranjanje psihofizičnega zdravja oseb z motnjami v duševnem razvoju 
predlagatelja Društvo Sožitje Ljubljana - društvo za pomoč osebam z motnjami v 
duševnem razvoju Ljubljana se ne sprejme v sofinanciranje, ker pri ocenjevanju ni prejel 
zadostnega števila točk za sprejetje v sofinanciranje na prijavljenem razpisnem področju. 
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16. Projekt/Program Samopomoč HIV+ predlagatelja Društvo Študentski kulturno umetniški 
center - ŠKUC se ne sprejme v sofinanciranje, ker pri ocenjevanju ni prejel zadostnega števila 
točk za sprejetje v sofinanciranje na prijavljenem razpisnem področju. 

17. Projekt/Program STOP AIDS predlagatelja Društvo Študentski kulturno umetniški center - 
ŠKUC se ne sprejme v sofinanciranje, ker pri ocenjevanju ni prejel zadostnega števila točk za 
sprejetje v sofinanciranje na prijavljenem razpisnem področju. 

18. Projekt/Program Izvajanje projekta DAN za otroke z avtizmom iz Ljubljane in njene okolice 
predlagatelja Društvo za avtizem DAN Ljubljana se ne sprejme v sofinanciranje, ker pri 
ocenjevanju ni prejel zadostnega števila točk za sprejetje v sofinanciranje na prijavljenem 
razpisnem področju. 

19. Projekt/Program Psihomotorično svetovanje in izobraževanje staršev otrok s posebnimi 
potrebami - težavami v zgodnjem gibalnem razvoju predlagatelja Društvo za 
motopedagogiko in psihomotoriko se ne sprejme v sofinanciranje, ker je pri skupnem merilu 
pogojev in meril št. 8 dobil 0 točk. 

20. Projekt/Program Informiranje, svetovanje, usmerjanje, podpora, ozaveščanje in zagovorništvo 
za boljše vključevanje brezdomcev v Ljubljani v javno zdravstvo predlagatelja Društvo za 
pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice se ne sprejme v sofinanciranje, ker pri 
ocenjevanju ni prejel zadostnega števila točk za sprejetje v sofinanciranje na prijavljenem 
razpisnem področju. 

21. Projekt/Program Program Rdečih noskov v pediatrični bolnišnici Ljubljana predlagatelja 
Društvo za pospeševanje veselja do življenja za bolne in trpeče ljudi - Rdeči noski se ne 
sprejme v sofinanciranje, ker pri ocenjevanju ni prejel zadostnega števila točk za sprejetje v 
sofinanciranje na prijavljenem razpisnem področju. 

22. Projekt/Program Razvoj odgovorne spolnosti pri mladih predlagatelja Društvo za 
preventivno delo se ne sprejme v sofinanciranje, pri ocenjevanju ni prejel zadostnega števila 
točk za sprejetje v sofinanciranje na prijavljenem razpisnem področju. 

23. Projekt/Program Po korakih do urejenega življenja predlagatelja Društvo za urejeno 
življenje Abstinent se ne sprejme v sofinanciranje, ker pri ocenjevanju ni prejel zadostnega 
števila točk za sprejetje v sofinanciranje na prijavljenem razpisnem področju. 

24. Projekt/Program Mir v družini predlagatelja Društvo Žarek upanja - pomoč pri odvisnostih 
in zasvojenostih se ne sprejme v sofinanciranje, ker pri ocenjevanju ni prejel zadostnega 
števila točk za sprejetje v sofinanciranje na prijavljenem razpisnem področju. 

25. Projekt/Program Obravnava posameznikov in družin v stiski predlagatelja Frančiškanski 
družinski inštitut se ne sprejme v sofinanciranje, ker pri ocenjevanju ni prejel zadostnega 
števila točk za sprejetje v sofinanciranje na prijavljenem razpisnem področju. 

26. Projekt/Program Telefonsko svetovanje starejšim ljudem in njihovim svojcem predlagatelja 
Gerontološko društvo Slovenije se ne sprejme v sofinanciranje, ker je pri skupnem merilu 
pogojev in meril št. 5 dobil 0 točk. 

27. Projekt/Program Odpravljanje posledic travm, zlorab in nasilja s pomočjo relacijske - 
družinske terapije predlagatelja Inštitut za zakonsko in družinsko terapijo Logos vitae se 
ne sprejme v sofinanciranje, ker je pri skupnih merilih pogojev in meril št. 5 in št. 8 dobil 0 
točk. 

28. Projekt/Program Delovanje oseb s stomo predlagatelja Invalidsko društvo ILCO Ljubljana 
se ne sprejme v sofinanciranje, ker pri ocenjevanju ni prejel zadostnega števila točk za 
sprejetje v sofinanciranje na prijavljenem razpisnem področju. 

29. Projekt/Program Ozaveščanje o škodljivosti kajenja in posledicah kajenja predlagatelja 
Ljubljansko društvo za boj proti raku se ne sprejme v sofinanciranje, ker pri ocenjevanju ni 
prejel zadostnega števila točk za sprejetje v sofinanciranje na prijavljenem razpisnem 
področju. 

30. Projekt/Program Predavanja in delavnice o samopregledovanju dojk in mod predlagatelja 
Ljubljansko društvo za boj proti raku se ne sprejme v sofinanciranje, ker pri ocenjevanju ni 
prejel zadostnega števila točk za sprejetje v sofinanciranje na prijavljenem razpisnem 
področju. 
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31. Projekt/Program Osebna in spletna svetovalnica predlagatelja Mladinski informacijski 
center se ne sprejme v sofinanciranje, ker je pri skupnih merilih pogojev in meril št. 4 in št. 5 
dobil 0 točk. 

32. Projekt/Program Mladinski tabor prostovoljstva - PHV (Promocija humanih vrednot) 
predlagatelja Območno združenje Rdečega križa Ljubljana se ne sprejme v sofinanciranje, 
ker pri ocenjevanju ni prejel zadostnega števila točk za sprejetje v sofinanciranje na 
prijavljenem razpisnem področju. 

33. Projekt/Program Samo eno življenje imaš predlagatelja Območno združenje Rdečega križa 
Ljubljana se ne sprejme v sofinanciranje, ker pri ocenjevanju ni prejel zadostnega števila točk 
za sprejetje v sofinanciranje na prijavljenem razpisnem področju. 

34. Projekt/Program Mednarodni projekt FIT Slovenija, "Svet gibanja, svet veselja" predlagatelja 
Osnovna šola Bičevje se ne sprejme v sofinanciranje, ker je pri skupnem merilu pogojev in 
meril št. 11 dobil 0 točk. 

35. Projekt/Program Mednarodni projekt FIT Slovenija predlagatelja Osnovna šola Toneta 
Čufarja se ne sprejme v sofinanciranje, ker je pri skupnem merilu pogojev in meril št. 11 
dobil 0 točk. 

36. Projekt/Program Mednarodni projekt FIT Slovenija predlagatelja Osnovna šola Vič se ne 
sprejme v sofinanciranje, ker je pri skupnem merilu pogojev in meril št. 11 dobil 0 točk. 

37. Projekt/Program Mednarodni projekt FIT Slovenija, "Svet gibanja, svet veselja" predlagatelja 
Osnovna šola Vodmat Ljubljana se ne sprejme v sofinanciranje, ker je pri skupnem merilu 
pogojev in meril št. 11 dobil 0 točk. 

38. Projekt/Program Razgibajmo možgane predlagatelja SiNAPSA, Slovensko društvo za 
nevroznanost se ne sprejme v sofinanciranje, ker pri ocenjevanju ni prejel zadostnega števila 
točk za sprejetje v sofinanciranje na prijavljenem razpisnem področju. 

39. Projekt/Program Vzgoja za zdravo spolnost predlagatelja Slovenska filantropija - Združenje 
za promocijo prostovoljstva se ne sprejme v sofinanciranje, ker je pri skupnih merilih 
pogojev in meril št. 5 in št. 10 dobil 0 točk. 

40. Projekt/Program Pomoč, izobraževanje in podpora svojcem oseb z demenco predlagatelja 
Spominčica - Slovensko združenje za pomoč pri demenci se ne sprejme v sofinanciranje, 
ker je pri skupnem merilu pogojev in meril št. 8 dobil 0 točk. 

41. Projekt/Program MAMAFON in Tamalina nadomestna babica II predlagatelja TAMAL-a, 
Zavod za izobraževanje, svetovanje in socialno pomoč se ne sprejme v sofinanciranje, ker 
pri ocenjevanju ni prejel zadostnega števila točk za sprejetje v sofinanciranje na prijavljenem 
razpisnem področju. 

42. Projekt/Program Vklop - program za svetovanje posameznikom in družinam predlagatelja 
Trepetlika, društvo bolnikov s parkinsonizmom in drugimi ekstrapiramidnimi motnjami 
se ne sprejme v sofinanciranje, ker pri ocenjevanju ni prejel zadostnega števila točk za 
sprejetje v sofinanciranje na prijavljenem razpisnem področju. 

43. Projekt/Program Sporočilo v steklenici 4 predlagatelja Univerza v Ljubljani, Medicinska 
fakulteta, Katedra za družinsko medicino se ne sprejme v sofinanciranje, ker pri 
ocenjevanju ni prejel zadostnega števila točk za sprejetje v sofinanciranje na prijavljenem 
razpisnem področju. 

44. Projekt/Program TV oddaje Z glavo na zabavo / Pomlad 2008 predlagatelja Ustanova: 
Fundacija Z glavo na zabavo, spodbujanje zdravja polnega življenja se ne sprejme v 
sofinanciranje, ker pri ocenjevanju ni prejel zadostnega števila točk za sprejetje v 
sofinanciranje na prijavljenem razpisnem področju. 

45. Projekt/Program Spolnost kot podaritev predlagatelja Zavod iskreni.net: zavod za kulturo 
življenja se ne sprejme v sofinanciranje, ker pri ocenjevanju ni prejel zadostnega števila točk 
za sprejetje v sofinanciranje na prijavljenem razpisnem področju. 

46. Projekt/Program Pedagoške delavnice za srednje šole in zadnjo triado osnovnih šol "5x STOP 
je COOL!" predlagatelja Zavod varna pot se ne sprejme v sofinanciranje, ker pri ocenjevanju 
ni prejel zadostnega števila točk za sprejetje v sofinanciranje na prijavljenem razpisnem 
področju. 

47. Projekt/Program Psihosocialne delavnice za pomoč poškodovanim v prometnih nesrečah ter 
njihovim bližnjim - 'Skupaj v stiski' predlagatelja Zavod varna pot se ne sprejme v 
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sofinanciranje, ker pri ocenjevanju ni prejel zadostnega števila točk za sprejetje v 
sofinanciranje na prijavljenem razpisnem področju. 

48. Projekt/Program Psihosocialne delavnice za pomoč svojcem umrlih v prometni nesreči - 
'Skupaj v stiski' predlagatelja Zavod varna pot se ne sprejme v sofinanciranje, ker pri 
ocenjevanju ni prejel zadostnega števila točk za sprejetje v sofinanciranje na prijavljenem 
razpisnem področju. 

49. Projekt/Program Srečanja gluhih otrok s polževim vsadkom in njihovih staršev predlagatelja 
Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana se ne sprejme v sofinanciranje, ker je pri skupnem 
merilu pogojev in meril št. 6 dobil 0 točk. 

50. Projekt/Program Genetski dejavniki reproduktivnega zdravja žensk in osveščanje predlagatelja 
Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana se ne sprejme v sofinanciranje, ker pri ocenjevanju 
ni prejel zadostnega števila točk za sprejetje v sofinanciranje na prijavljenem razpisnem 
področju. 

51. Projekt/Program "Malica NJAMI!" - nadaljevanje projekta "Zdravo jej in se gibaj" za 
ljubljanske mladostnike predlagatelja Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana se ne 
sprejme v sofinanciranje, ker pri ocenjevanju ni prejel zadostnega števila točk za sprejetje v 
sofinanciranje na prijavljenem razpisnem področju. 

52. Projekt/Program Spremljevalke skozi obporodni proces - Svetovalni program vzpodbujanja 
procesov varovanja in krepitve psihofizičnega zdravja nosečnic, otrok in celotne družine 
predlagatelja Združenje družinskih članov Štorklja - podružnica Ljubljana se ne sprejme 
v sofinanciranje, ker pri ocenjevanju ni prejel zadostnega števila točk za sprejetje v 
sofinanciranje na prijavljenem razpisnem področju. 

53. Projekt/Program Forum za pravice otroka v bolnišnici predlagatelja Zveza prijateljev 
mladine Slovenije se ne sprejme v sofinanciranje, ker pri ocenjevanju ni prejel zadostnega 
števila točk za sprejetje v sofinanciranje na prijavljenem razpisnem področju. 

54. Projekt/Program E-TOM predlagatelja Zveza prijateljev mladine Slovenije se ne sprejme v 
sofinanciranje, ker pri ocenjevanju ni prejel zadostnega števila točk za sprejetje v 
sofinanciranje na prijavljenem razpisnem področju. 

 
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 Dom starejših občanov Šiška se zavrže, ker ni bila poslana na način, 
določen v drugem odstavku VII. točke besedila javnega razpisa. Na ovojnici ni bila naveden 
naziv in naslov vlagatelja. 

 
B. VAROVANJE ZDRAVJA 
 

1. Vloga predlagatelja Društvo motorističnih aktivistov Slovenije - Maksi se zavrže, ker 
dopolnitev vloge ni bila poslana na način, določen v prvem odstavku VII. točke besedila 
javnega razpisa. Na ovojnici dopolnitve vloge ni bil naveden pravilen naslov prejemnika. 

2. Vloga predlagatelja Društvo revmatikov Slovenije - Društvo za osebe z ankilozirajočim 
spondilitisom in revmatoidnim artritisom se zavrže, ker dopolnitev vloge ni bila poslana na 
način, določen v v prvem odstavku VII. točke besedila javnega razpisa. Na ovojnici 
dopolnitve vloge ni bil naveden pravilen naslov prejemnika. 
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3. Vloga predlagatelja Društvo UNICEF Slovenija se zavrže, ker ni bila poslana v roku, 
določenem v prvem odstavku VII. točke besedila javnega razpisa. Vloga je bila poslana po 
predpisanem roku. 

4. Vloga predlagatelja Konjeniško društvo Santos se zavrže, ker ni bila dopolnjena v 
predpisanem roku, določenem v pozivu k dopolnitvi vloge. Dopolnitev vloge ni bila prejeta. 

5. Vloga predlagatelja Osnovna šola Trnovo se zavrže, ker ni bila poslana na način, določen v 
prvem in tretjem odstavku VII. točke besedila javnega razpisa. Na ovojnici ni bil naveden 
pravilen naslov prejemnika in ustrezne oznake. 

6. Vloga predlagatelja Zavod Sv. Ignacija se zavrže, ker ni bila poslana na način, določen v 
tretjem odstavku VII. točke besedila javnega razpisa. Oznaka razpisnega področja na ovojnici 
ni bila pravilna. 

7. Vloga predlagatelja Združenje družinskih članov Štorklja - podružnica Ljubljana se 
zavrže, ker ni bila poslana na način, določen v tretjem odstavku VII. točke besedila javnega 
razpisa. Oznaka razpisnega področja na ovojnici ni bila pravilna. 

8. Vloga predlagatelja Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste Polje se zavrže, ker ni bila 
poslana na način, določen v tretjem odstavku VII. točke besedila javnega razpisa. Oznaka 
razpisnega področja na ovojnici ni bila pravilna. 

9. Vloga predlagatelja Žensko združenje ZemZem se zavrže, ker ni bila poslana na način, 
določen v tretjem odstavku VII. točke besedila javnega razpisa. Oznaka razpisnega področja 
na ovojnici ni bila pravilna.   

 
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. 
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 in/ali 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: 430-747/2007-6 
Datum: 11.3.2008 
 

P O D Ž U P A N 
 

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


