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, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011),
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. 02498/09-24 z dne 29.09.2009 izdajam v zadevi Javnega razpisa za sofinanciranje programov in/ali
projektov v MOL v letu 2010 in/ali za leta od 2010 do 2012 s področja socialnega varstva (Uradni list
RS, št. 96/09) naslednji
SKLEP
o sofinanciranju programov in/ali projektov s področja socialnega varstva
V zadevi Javnega razpisa za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL v letu 2010 in/ali za
leta od 2010 do 2012 s področja socialnega varstva (Uradni list RS, št. 96/09) se:
I.
IZBERE naslednji program in/ali projekt:
Zap.
št.

PREJEMNIK

PROGRAM IN/ALI PROJEKT

obdobje
sofinanciranja
(v letih)

Osebna asistenca v okviru
YHD - Društvo za teorijo
Neodvisnega življenja
in kulturo hendikepa
hendikepiranih v Ljubljani

1.

3

dodeljeno v
letu 2010
(EUR)
52.500

II.
ZAVRNE naslednji program in/ali projekt:
Zap. št.
1.

PREDLAGATELJ

Društvo distrofikov Slovenije

PROGRAM IN/ALI PROJEKT

Osebna asistenca

III.
ZAVRŽE naslednjo vlogo:
Zap. št.
1.

PREDLAGATELJ

Društvo Vita za pomoč po nezgodni poškodbi glave

PROGRAM IN/ALI PROJEKT

***
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IV.
Pritožba ne zadrži podpisa pogodbe z izbranim vlagateljem.
Obrazložitev:
Mestna občina Ljubljana (v nadaljevanju: MOL) je v Uradnem listu RS, št. 96/09 objavila Javni
razpis za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL v letu 2010 in/ali za leta 2010 do 2012 s
področja socialnega varstva (v nadaljevanju: javni razpis).
Komisija za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL v letu 2010
s področja socialnega varstva (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, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011; 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 katerih je bila 1 vloga nepopolna. Vlagatelj, ki je poslal nepopolno vlogo, je bil v skladu z
224. členom Pravilnika pozvan k dopolnitvi vloge, ki je v postavljenem roku ni ustrezno dopolnil,
zato se vloga zavrže.
Iz navedenega tako sledi, da sta se v nadaljnji postopek ocenjevanja uvrstili 2 vlogi.
V nadaljevanju je komisija opravila strokovni pregled popolnih vlog ter ju ocenila na podlagi
ugotavljanja osnovnih in posebnih pogojev za kandidiranje na javnem razpisu iz II. in III. 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 sicer :
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. Program ima postavljene jasne, merljive in dosegljive cilje, ki so v skladu s predmetom
razpisa in izhajajo iz potreb uporabnikov/uporabnic (udeležencev/-k oz. članstva): 0 - 3
točke.
3. V za to predvideni tabeli prijavnega obrazca so jasno ter časovno ustrezno, v skladu z
vsebino in cilji programa, opredeljene vse aktivnosti programa: 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 pritožben postopek, s katerim so uporabniki/uporabnice
ustrezno seznanjeni: 0 - 3 točke.
8. Program ima glede na predstavljeno zasnovo programa ustrezno kadrovsko zasedbo, ki
omogoča izvedbo programa v skladu z zastavljenimi cilji: 0 - 3 točke.
9. Program ima izdelano realno, 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. Predviden je ustrezen način vrednotenja programa (evalvacija): 0 - 3 točke.
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B. Dodatna merila za programe, ki so kandidirali za sofinanciranje v obdobju od 2010 do 2012:
1. Program se izvaja redno in je z osnovno dejavnostjo uporabnicam in uporabnikom
dostopen vsaj 4-krat tedensko in vsaj 30 ur tedensko: 0 ali 2 točki.
2. Število ur vključenosti posameznega uporabnika/uporabnice v program v določenem
časovnem obdobju omogoča doseganje ciljev programa: 0 – 3 točke.
3. Reference vlagatelja pri izvajanju programa (program je bil v preteklosti že uspešno
izveden): 0 – 3 točke.
4. Program je bil v letih 2007 do 2009 že sofinanciran iz sredstev MOL za področje
socialnega varstva oz. varovanja zdravja: 0 ali 2 točki.
Komisija je za sofinanciranje v obdobju od 2010 do 2012 predlagala program, prijavljen za
sofinanciranje v obdobju od 2010 do 2012, ki je izpolnjeval vse pogoje za kandidiranje na tem
javnem razpisu, pri vsakem od skupnih meril (A./1. do A./11.) prejel vsaj 1 točko in skupaj več kot 25
točk, pri obeh dodatnih merilih B./1. in B./4. prejel po 2 točki in pri vsakem dodatnem merilu B./2. in
B./3. vsaj 1 točko ter pri skupnih in dodatnih merilih zbral več kot 30 točk od skupno 43 možnih.
Višina sredstev za sofinanciranje programa v letih 2011 in 2012 bo praviloma določena v višini
pogodbenega zneska za leto 2010, povišanega za indeks povprečne letne rasti cen in odvisna od
višine razpoložljivih sredstev v proračunu MOL za sofinanciranje programov v letih 2011 in 2012, od
ocene izvajanja programa v preteklem letu ter od načrta izvedbe programa za posamezno naslednje
leto.
Na podlagi ocene vlog je komisija pripravila predlog prejemnika sredstev ter predlog višine
odobrenih sredstev za leto 2010 in ga predložila podžupanu, ki je po pooblastilu župana Mestne
občine Ljubljana št. 024-98/09-24 z dne 29.09.2009 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 predlagatelja, kar glede na merila utemeljuje njegovo uvrstitev v
sofinanciranje:
Zap.
št.

1.

PREJEMNIK

YHD - Društvo za
teorijo in kulturo
hendikepa

PROGRAM
IN/ALI PROJEKT

obdobje
sofinanciranja
(v letih)

Osebna asistenca v okviru
Neodvisnega življenja
hendikepiranih v
Ljubljani

3

dodeljeno skupno št.
zbranih
v letu
točk glede
2010
na merila
(EUR)
52.500

41

Na podlagi presoje popolnih vlog je bilo ugotovljeno, da program iz II. točke izreka ne izpolnjuje
osnovnega pogoja za kandidiranje na javnem razpisu. Na podlagi predloga in ugotovitev komisije se
program iz II. točke izreka ne sprejme v sofinanciranje in sicer z naslednjo ugotovitvijo:
Zap.
št.

1.

PREDLAGATELJ

Društvo distrofikov
Slovenije

PROGRAM
IN/ALI PROJEKT

Osebna asistenca

Št.
točk

Obrazložitev

***

Vlagatelj ne izpolnjuje pogojev za
kandidiranje na javnem razpisu iz II.
točke besedila javnega razpisa (z
istim programom kandidira na
drugo razpisno področje MOL za
leto 2010 in/ali 2010 do 2012).
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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. Vloga, ki v roku za dopolnitev ni bila ustrezno dopolnjena, se ni uvrstila v nadaljnji postopek
strokovne presoje. Skladno z navedenim je na podlagi predloga komisije odločeno, da se vloga iz III.
točke izreka tega sklepa zavrže in sicer z naslednjimi ugotovitvami:
Vloga predlagatelja Društvo Vita za pomoč po nezgodni poškodbi glave (št. vloge s-02) se zavrže,
ker ni popolna in kljub pozivu za dopolnitev ni bila dopolnjena.
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 pogodbe z izbranim
vlagateljem, 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«, p.p. 25, 1001 Ljubljana.
Številka: 430-1785/2009-5
Datum: 27.1.2010
PODŽUPAN
Jani MÖDERNDORFER

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