MESTNA OBČINA LJUBLJANA
PODŽUPAN
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: socialno
varstvo – Ljubljana – Zdravo mesto (Uradni list RS, št. 45/08) naslednji

SKLEP
o sofinanciranju programov in/ali projektov s področja
socialnega varstva – Ljubljana – Zdravo mesto
V zadevi Javnega razpisa za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL za leto 2008: socialno
varstvo – Ljubljana – Zdravo mesto (Uradni list RS, št. 45/08) se:
I.
IZBERE naslednje programe in/ali projekte:
Zap.
št.

PREJEMNIK

PROGRAM/ PROJEKT

DODELJENO V
LETU 2008 (EUR)

1.

Društvo študentski kulturni center –
Samopomoč HIV+
Društvo ŠKUC

2.

Društvo za nenasilno komunikacijo

Trening socialnih veščin za
moške, ki povzročajo nasilje nad
ženskami

16.000

3.

Društvo za nenasilno komunikacijo

Varna hiša 2 - za ženske in
otroke žrtve nasilja

55.000

4.

Društvo za pomoč in samopomoč
brezdomcev Kralji ulice

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

33.000

5.

Frančiškanski družinski inštitut

Terapevtska pomoč
povzročiteljem nasilnih dejanj

2.000

4.000
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II.
ZAVRNE naslednje programe in/ali projekte:
Zap.
št.

PREDLAGATELJ

PROGRAM/ PROJEKT

1.

Društvo kulturno, informacijsko in svetovalno
središče LEGEBITRA

Strokovni posvet o HIV/AIDS preventivi ter
SPO med MSM

2.

Društvo študentski kulturni center – Društvo
ŠKUC

STOP AIDS

3.

Društvo življenje brez nasilja in krivic za
podporo žrtvam nasilnih dejanj

Varna hiša

4.

PAPILOT, zavod za razvijanje in vzpodbujanje
kvalitete življenja

EGOtrim

III.
Pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranim vlagatelji.
Obrazložitev:
Mestna občina Ljubljana (v nadaljevanju: MOL) je v Uradnem listu RS, št. 45/08), objavila Javni
razpis za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL za leto 2008: socialno varstvo –
Ljubljana – Zdravo mesto (v nadaljevanju: javni razpis).
Komisija za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje programov in/ali projektov v Mestni občini
Ljubljana v letu 2008 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 9 vlog, od teh je bila 1 nepopolna. Vlagatelj, ki je poslal nepopolno vlogo,
je bil v skladu z 224. členom pravilnika pozvan k dopolnitvi vloge in jo v roku dopolnil.
Iz navedenega tako sledi, da se je v nadaljnji postopek ocenjevanja uvrstilo 9 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 besedila javnega razpisa, merila za izbor programov in dodelitev sredstev v letu
2008 za področje socialno varstvo – Ljubljana – zdravo mesto pa so bila v skladu z IV. točko besedila
javnega razpisa navedena v razpisni dokumentaciji.
Komisija je pripravila predlog sprejetih programov in/ali projektov v sofinanciranje, ter predlog višine
odobrenih sredstev za leto 2008 na podlagi ocene vlog, v skladu z razpisnimi merili, ter na osnovi
razpoložljivih sredstev. V sofinanciranje je komisija predlagala programe in/ali projekte, ki so
izpolnjevali vse razpisne pogoje za programe s posameznega razpisnega področja, pri vsakem od
razpisnih meril prejeli vsaj 1 točko in pri razpisnih merilih skupaj zbrali vsaj 30 točk.
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Ker je seštevek pričakovanih sredstev za sofinanciranje iz strani MOL presegal razpoložljiva sredstva,
je komisija v skladu z merili za izbor programov za dodelitev sredstev v letu 2008 za področje
socialno varstvo – Ljubljana – zdravo mesto, predlagala sofinanciranje programov, ki so dosegli višje
število točk na določenem razpisnem področju.
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:
1. Projekt/Program Strokovni posvet o HIV/AIDS preventivi ter SPO med MSM 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.
2. Projekt/Program STOP AIDS predlagatelja Društvo študentski kulturni center – Društvo
ŠKUC se ne sprejme v sofinanciranje, ker pri ocenjevanju ni prejel zadostnega števila točk za
sprejetje v sofinanciranje.
3. Projekt/Program Varna hiša predlagatelja Društvo življenje brez nasilja in krivic za
podporo žrtvam nasilnih dejanj se ne sprejme v sofinanciranje, ker je pri ocenjevanju
dosegel manjše število točk v primerjavi z drugim prijavljenim programom na istem
razpisnem področju.
4. Projekt/Program EGOtrim predlagatelja PAPILOT, zavod za razvijanje in vzpodbujanje
kvalitete življenja se ne sprejme v sofinanciranje, ker je pri razpisnem merilu št. 6 dobil 0
točk.
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 –
Ljubljana – Zdravo mesto«, p.p. 25, 1001 Ljubljana.
Številka: 430-283/08-7
Datum: 19.6.2008
PODŽUPAN
Jani MÖDERNDORFER
Vročiti:
- vlagatelji (s povratnico)
- Oddelek za zdravje in socialno varstvo (s povratnico)
- arhiv
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