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 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 projektov v MOL za leto 2008 s področja preprečevanja
zasvojenosti (Uradni list RS, št. 38/08) naslednji
SKLEP
o sofinanciranju projektov s področja
PREPREČEVANJA ZASVOJENOSTI
V zadevi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov v MOL za leto 2008 s področja (preprečevanja
zasvojenosti (Uradni list RS, št. 38/08) se:
I.
IZBERE naslednje projekte:
Iz sklopa C: IZOBRAŽEVANJE PEDAGOŠKIH DELAVCEV
Zap.
št.

Prejemnik

Projekt

1.

ALEKSANDRA-ZAVOD ZA POMOČ IN
SVETOVANJE DRUŽINI, CESTA NA
OBRIJE 31, 1000 LJUBLJANA

2.

INŠTITUT ZA RAZVIJANJE OSEBNE
KAKOVOSTI, DUNAJSKA 51, 1000
LJUBLJANA

3.

DRUŠTVO PROJEKT ČLOVEK

STRUKTURNA ANALIZA
SOCIALNEGA VEDENJA (SASV
MODEL)
RAZVIJANJE POZITIVNEGA
SAMOVREDNOTENJA
PEDAGOŠKIH DELAVCEV NA
OSNOVNIH ŠOLAH
IZOBRAŽEVANJE ZA UČITELJE
MOL ZA PREPREČEVANJE
ZLORAB DROG

Obdobje
sofinanc.
(v letih)
1

1

1

Dodeljeno v
letu 2008
(EUR)
2.205,00

6.250,00

2.520,00

II.
Pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranim vlagatelji.
Obrazložitev:
Mestna občina Ljubljana ( v nadaljevanju: MOL) je v Uradnem listu RS, št. 38/08, objavila Javni
razpis za sofinanciranje projektov v MOL za leto 2008 s področja preprečevanja zasvojenosti (v
nadaljevanju: javni razpis).
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Komisija za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL v letu 2008
s področja preprečevanja zasvojenosti (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 so prispele 3 vloge, od tega sta bili 2 nepopolni.
Vlagatelja, ki sta poslala nepopolne vloge, sta bila v skladu s 224. členom Pravilnika pozvana k
dopolnitvi vlog in sta jih tudi v roku dopolnila.
Iz navedenega tako sledi, da so se v nadaljnji postopek ocenjevanja uvrstile 3 vloge.
V nadaljevanju je komisija opravila strokovni pregled popolnih vlog ter jih ocenila na podlagi
ugotavljanja osnovnih in posebnih pogojev za kandidiranje na razpisu ter izpolnjevanja meril oziroma
kriterijev, določenih v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji.
Projekti so bili ocenjeni skladno z Merili oz. kriteriji iz javnega razpisa, ki so bili objavljeni v
razpisni dokumentaciji in ki določajo, da je pogoj sofinanciranja minimalno število točk (20) in da
bo višina sofinanciranja odvisna od prejetih točk in števila vlagateljev. Višino sofinanciranja smo
določili skladno z načinom sofinanciranja, kot je razvidno iz Prijavnega obrazca, ki določa točno
višino prispevka glede na obseg prijavljenega projekta.
Na podlagi ocene vlog je komisija pripravila predlog prejemnikov sredstev ter predlog višine
odobrenih sredstev za leto 2008 in ga 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, in sicer z navedbo zbranih točk
za vsakega predlagatelja posebej, kar glede na merila utemeljuje njegovo uvrstitev v sofinanciranje:
Za Sklop C : IZOBRAŽEVANJE PEDAGOŠKIH DELAVCEV
Za sofinanciranje je bilo potrebno pridobiti vsaj 20 točk.
Zap.
št.

Prejemnik

Projekt

1.

ALEKSANDRA-ZAVOD ZA POMOČ IN
SVETOVANJE DRUŽINI, CESTA NA
OBRIJE 31, 1000 LJUBLJANA

2.

INŠTITUT ZA RAZVIJANJE OSEBNE
KAKOVOSTI, DUNAJSKA 51, 1000
LJUBLJANA

3.

DRUŠTVO PROJEKT ČLOVEK

STRUKTURNA ANALIZA
SOCIALNEGA VEDENJA (SASV
MODEL)
RAZVIJANJE POZITIVNEGA
SAMOVREDNOTENJA
PEDAGOŠKIH DELAVCEV NA
OSNOVNIH ŠOLAH
IZOBRAŽEVANJE ZA
UČITELJE MOL ZA
PREPREČEVANJE ZLORAB
DROG

Skupno št.
zbranih
točk

Priznana
vrednost
projekta

29

5.040,00

32

16.600,00

26

4.720,00

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. 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 II. 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 programa priloži temu
sklepu.
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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 preprečevanje
zasvojenosti), p.p. 25, 1001 Ljubljana.
Številka: 430-713/2007-42
Datum: 3.6.2008
PODŽUPAN
Jani MÖDERNDORFER
Vročiti:
- vlagatelji (s povratnico)
- OPVIŠ – Urad za preprečevanje zasvojenosti
- arhiv
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