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                                       MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
                                                           P O D Ž U P A N  
                                                                   
                                                 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 aktivnosti za otroke na območju MOL 
za leto 2009 (Uradni list RS, št. 94/08) naslednji 
 
 

S K L E P  
o sofinanciranju aktivnosti za otroke na območju MOL za leto 2009 

 
 
 
V zadevi Javnega razpisa za sofinanciranje aktivnosti za otroke na območju MOL za leto (Uradni list 
RS, št. 94/08) se: 
 

I. 
 
IZBERE naslednje aktivnosti:  
 
Sklop A: Prostočasne in preventivne aktivnosti 
 

Zap.št. Prejemnik Aktivnost 
Dodeljeno 

v letu 
2009 
(EUR) 

1. Atelje 2050 Delavnice na potepu 3.000,00 

2. CIZA, Zavod za razvoj podeželja Dogodivščine v 
objemu podeželja 4.092,00 

3. DRUŠTVO HIŠA OTROK IN UMETNOSTI MIŠ mala impro šola 
2009 2.040,00 

4. Društvo keramikov in lončarjev Ustvarjalne 
delavnice v glini 1.866,00 

5. Društvo ŠKUC Škucove packarije 5.100,00 
6. Društvo študentov medicine Slovenije Projekt Medimedo 480,00 
7. Društvo Taka Tuka Igra za življenje 2.159,40 

8. Društvo Taka Tuka 
Slovenske šege in 

običaji in prazniki za 
otroke 

1.890,00 

9. Društvo UNICEF Globalna ekonomija-
globalna solidarnost 4.720,20 

10. Društvo UNICEF Punčka iz cunj 4.141,00 
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11. Društvo UNICEF 

Preventivna  
aktivnost: Varne 

točke, vzpostavljanje 
varnega okolja in 
pomoč ogroženim 

otrokom in 
mladostnikom 

4.400,00 

12. Društvo UNICEF Spoznavanje otrok 
sveta 3.772,50 

13. Društvo UNICEF 
Povej! Spregovorimo 
o nasilju med otroki. 

Za varno šolo 
5.850,00 

14. Društvo za motopedagogiko in psihomotoriko 
Otroški 

motopedagoški 
tabori-Rog 2009 

2.614,50 

15. Društvo za spodbujanje ustvarjalnosti IZIDA Osnovnošolski 
karierni klubi 6.000,00 

16. Društvo za spodbujanje ustvarjalnosti IZIDA Kaj naj bom, ko bom 
velik? 5.000,00 

17. Društvo za spodbujanje ustvarjalnosti IZIDA 

Ustvarjalnost za 
celostni razvoj 
osnovnošolskih 

otrok 

3.000,00 

18. Društvo za spodbujanje ustvarjalnosti IZIDA 
Ustvarjalnost za 
celostni razvoj 

predšolskih otrok 
5.000,00 

19. Društvo za učno samo-pomoč in spodbujanje 
ustvarjalnosti Log-um eXchange-Ljubljana 1.915,80 

20. G-rega,zavod za rekreacijo, šport in prosti čas 

"Počitniški vrtiljak"-
15 športno-
animacijskih 

dogodkov za otroke 

820,00 

21. G-rega,zavod za rekreacijo, šport in prosti čas 
Žabji žur-športno 

zabavna prireditev 
za družine 

795,00 

22. G-rega,zavod za rekreacijo, šport in prosti čas 

"Poletna avantura"-
brezplačno plavalno 
opismenjevanje in 

športna animacija za 
otroke 

1.104,00 

23. Inštitut A.V.A.-akademija za vizualne umetnosti S skicirko po 
Ljubljani 3.000,00 

24. KK PIP 
Naš družinski 

prijatelj na štirih 
nogah 

3.000,00 

25. KUD SREDINA Plesne delavnice - 
historični plesi 2.060,25 

26. KUD SREDINA 
Otroške igralno-

ustvarjalne 
delavnice 

2.659,80 

27. Kulturno umetniško društvo Anarhiv 
Tematske 

delavnice:otrokom 
zeleno prihodnost! 

840,00 
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28. Mednarodni zavod Dharmaling, za multikulturno 
integracijo, medverski dialog in spodbujanje miru 

Samozavedanje in 
socialna integracija 3.978,00 

29. Mestna zveza prijateljev mladine Ljubljana 
Veseli december - 
pravljični možje za 

majhne želje ! 
5.000,00 

30. Mestna zveza prijateljev mladine Ljubljana Preživimo prosti čas 
skupaj 3.000,00 

31. Mestna zveza prijateljev mladine Ljubljana 
Druženje, 

ustvarjalnost, igra in 
vitalnost 

6.000,00 

32. Mestna zveza prijateljev mladine Ljubljana Bralna značka 8.000,00 
33. Mestna zveza prijateljev mladine Ljubljana Zeleni nahrbtnik 6.000,00 

34. Mestna zveza tabornikov Ujemi Ljubljano-foto 
orientacija 795,00 

35. Mestna zveza tabornikov 
Vesela srečanja 
medvedkov in 

čebelic 
680,00 

36. MISSS-Mladinsko informativno svetovalno 
središče Slovenije Mavrični čas 1.180,50 

37. Papilot, zavod za vzpodbujanje in razvijanje 
kvalitete življenje, Ljubljana "Mar mi je, zase" 1.447,80 

38. Papilot, zavod za vzpodbujanje in razvijanje 
kvalitete življenje, Ljubljana "Prosti čas je zakon" 1.911,26 

39. Planinsko društvo Viharnik Mladi Viharnik 1.683,51 

40. Potopisno društvo KAM PO SLOVENIJI 
Turistični podmladek 

in otroški spletni 
turistični portal 

2.880,00 

41. SEZAM-Združenje staršev in otrok Sezamov otroški 
boljši sejem 2.870,00 

42. SEZAM-Združenje staršev in otrok 

Ustvarjalne filmsko-
vzgojne delavnice za 
otroke in Sezamov 

kotiček 

1.800,00 

43. SEZAM-Združenje staršev in otrok Čolnarčkova pot 5.000,00 
44. SEZAM-Združenje staršev in otrok Ulica je naša 8.000,00 
45. Ustanova Hiše eksperimentov Skoviki znanosti 5.000,00 

46. Varna pot, Zavod za pomoč žrtvam prometnih 
nesreč, preventivo, vzgojo in izobraževanje 

Pedagoške 
preventivne 

delavnice za mlade 
5x STOP je COOL 

4.800,00 

47. Za in proti, zavod za kulturo dialoga "Z debato do mojih 
pravic " 1.200,00 

48. Zavod enostavno prijatelji (ZEP) Soustvarjamo 
nenasilno okolje 4.430,50 

49. Zavod enostavno prijatelji (ZEP) 

PIPOVE male in 
VELIKE 

ČAROVNIJE v 
centru Ljubljane 

3.000,00 

50. Zavod Salesianum, OE Skala Fešta na Fužinah 2.000,00 

51. Zavod za kiparstvo Narišimo slovenske 
pravljice 1.363,60 

52. Zavod za kiparstvo Slikam in oblikujem 
boljši svet 743,70 
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53. Zavod za kiparstvo Ljubljana-moje 
mesto 1.213,00 

54. Zavod za kiparstvo Snežna umetnost 741,00 
55. Združenje Cirkokrog Gremo v cirkus 3.250,00 

56. Znanstveno raziskovalni center slovenske 
akademije znanosti in umetnosti Frockarije 4.650,00 

57. Zveza prijateljev mladine Ljubljana-Šiška 

Veseli december 
(prireditev in 
obdaritev za 

predšolske otroke na 
območju Šiške) 

5.535,00 

58. Zveza prijateljev mladine Ljubljana-Šiška 

Veseli december 
(prireditev in 
obdaritev za 

predšolske otroke na 
območju Bežigrada) 

3.537,00 

59. Zveza prijateljev mladine Ljubljana-Šiška 

Veseli december 
(prireditev in 
obdaritev za 

predšolske otroke na 
območju Centra) 

3.537,00 

60. Zveza prijateljev mladine Moste - Polje 

Veseli december 
(prireditev in 
obdaritev za 

predšolske otroke na 
območju Most s 

širšo okolico) 

4.800,00 

61. Zveza prijateljev mladine Moste - Polje 

Nikoli sam - 
popoldanske 
kreativne in 
ustvarjalne 

delavnice za otroke 

5.000,00 

62. Zveza prijateljev mladine Ljubljana Vič-Rudnik 

Veseli december-
(prireditev in 

obdaritev 
predšolskih otrok v 

kraju bivanja na 
območju Viča) 

4.500,00 

63. YHD-Društvo za teorijo in kulturo hendikepa Bontonček 6.000,00 
 
 
 
Sklop B: Počitniško varstvo otrok in aktivnosti v času šolskih počitnic 
 

Zap. 
št. Prejemnik Aktivnost Program 

Dodeljeno 
v letu 
2009 
(EUR) 

1. Društvo Atelje 2050, Društvo za 
promocijo in razvoj vizualne kulture Zimska ustvarjalnica 

božično 
novoletni - 9 

urni 891,00 

2. Društvo Atelje 2050, Društvo za 
promocijo in razvoj vizualne kulture Spomladanska ustvarjalnica prvomajske - 9 

urni 909,00 

3. Društvo Atelje 2050, Društvo za 
promocijo in razvoj vizualne kulture Jesenska ustvarjalnica jesenske - 9 

urni 1.170,00 
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4. Društvo Atelje 2050, Društvo za 
promocijo in razvoj vizualne kulture Poletna ustvarjalnica poletne - 9 urni

3.726,00 

5. Društvo Atelje 2050, Društvo za 
promocijo in razvoj vizualne kulture Ustvarjalnost skozi pokrajine sveta zimske - 9 urni

1.215,00 

6. Društvo tabornikov Rod črnega 
mrava Zimska snežna avantura zimske 9 - urni 697,50 

7. Društvo za spodbujanje 
ustvarjalnosti IZIDA Vesele zimske počitnice zimske - 9 urni

603,00 

8. Društvo za spodbujanje 
ustvarjalnosti IZIDA Vesele jesenske počitnice jesenske - 9 

urni 603,00 

9. Društvo za spodbujanje 
ustvarjalnosti IZIDA 

Vesele poletne počitnice na Vojkovi 
ulici poletne - 9 urni 2.970,00 

10. Društvo za spodbujanje 
ustvarjalnosti IZIDA Vesele novoletne počitnice 

božično 
novoletne - 9 

urni 378,00 

11. Društvo za spodbujanje 
ustvarjalnosti IZIDA 

Program vesele poletne počitnice na 
Grablovičevi ulici poletne - 9 urni

3.240,00 

12. G-REGA, Zavod za rekreacijo, šport 
in prosti čas Počitnice v Laguni poletne 9 - urni

2.340,10 

13. Inštitut A.V.A.-Akademija za 
vizualne umetnosti Naredimo predstavo mali princ poletne 4 - urni

4.354,00 

14. Kulturno umetniško društvo sredina Počitniške umetniške delavnice za 
otroke zimske 4 - urni

1.725,48 

15. Kulturno umetniško društvo sredina Program počitniške umetniške 
delavnice za otroke 

božično 
novoletne 4 - 

urni 1.035,29 

16. Mestna zveza društev za tehnično 
kulturo Zimske zmajeve počitnice zimske 9 - urni

692,10 

17. Mestna zveza društev za tehnično 
kulturo Poletne zmajeve počitnice poletne - 9 urni

2.426,40 

18. Mestna zveza društev za tehnično 
kulturo Jesenske zmajeve počitnice jesenske - 9 

urni 692,10 
19. ŠD Mala šola juda Aktivne zimske počitnice 2009 zimske - 9 urni 884,92 
20. ŠD Mala šola juda Aktivne poletne počitnice 2009 poletne - 9 urni 3.628,35 
21. Športno društvo S-šport Oživimo igrišča poletne 9 - urni 3.417,40 

22. Ustanova Hiša eksperimentov Znanstveni Krneki jesenske 4 - 
urni 2.450,00 

23. Zavod za kiparstvo Likovno-kreativne novoletne 
počitnice božično - 4 urni 817,20 

24. Zavod za kiparstvo Likovno-kreativne pomladne 
počitnice 

prvomajske - 4 
urni 817,20 

25. Zavod za kiparstvo Likovno-kreativne počitnice jesenske 4 - 
urni 885,60 

26. Zavod za kiparstvo Likovno-kreativne zimske počitnice zimske - 4 urne 885,60 
27. Združenje staršev in otrok SEZAM Počitnice v soseski Nove Poljane poletne - 4 urni 2.700,00 

 
 
Sklop C: Dopolnilne dejavnosti in vsebine s področja tehnike in eksperimentiranja 
 

Zap. 
št 

Prejemnik Dopolnilna dejavnost 
Dodeljeno 
v letu 2009 

(EUR) 

1. Društvo tabornikov Rod heroj Vitez Od tabornika do Einsteina 
2.275,00 
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2. Društvo za spodbujanje 
ustvarjalnosti IZIDA 

Promocija tehničnih poklicev in 
tehnična vzgoja v osnovni šoli 

21.000,00 

3. Mestna zveza za tehnično kulturo 
Ljubljana Od ideje do uporabnega izdelka 

30.000,00 

4. Ustanova Hiša eksperimentov Hiša eksperimentov-učenje skozi igro 
2009 

30.000,00 
 
 

II. 
 

ZAVRNE naslednje programe in/ali projekte:  
 
Sklop A: Prostočasne in preventivne aktivnosti 
 
Zap. 
št. PREDLAGATELJ AKTIVNOST 

1. DRUŠTVO BRALNA ZNAČKA 
SLOVENIJE-ZPMS Motivacijsko gradivo bralne značke 

2. DRUŠTVO SALEZIJANSKI MLADINSKI 
CENTER RAKOVNIK Zvončki 

3. DRUŠTVO SALEZIJANSKI MLADINSKI 
CENTER RAKOVNIK Modelarska delavnica 

4. DRUŠTVO SALEZIJANSKI MLADINSKI 
CENTER RAKOVNIK Pevski zbori 

5. DRUŠTVO ŠKUC Umetnost v bolnišnici-Drugi 

6. DRUŠTVO USTVARJALCEV SODOBNE 
SLOVENSKE KULTURE-DELAVNICA Koncertni cikel matinej za otroke-Festnice 

7. DRUŠTVO ZA OŽIVLJANJE ZGODBE 2 
KOLUTA Mali slon 

8. DRUŠTVO ZA OŽIVLJANJE ZGODBE 2 
KOLUTA Pisani Slon 

9. DRUŠTVO ZA OŽIVLJANJE ZGODBE 2 
KOLUTA Slonove delavnice na festivali Animateka 

10. 
DRUŠTVO ZA UČNO SAMO-POMOČ IN 

SPODBUJANJE USTVARJALNOSTI LOG-
UM 

eXchange-Ljubljana 

11. FORUM LJUBLJANA Orkester izvirnih inštrumentov 

12. KUD SREDINA Gibanje in slikanje 

13. KUD SREDINA Likovne delavnice skozi letne čase 

14. 
MANDINGA-DRUŠTVO ZA ŠIRJENJE 
BRAZILSKE KULTURE IN PLESNO 

BORILNE VEŠČINE CAPOEIRE 

Capoeira - umetnost komunikacije in igre med borbo, 
plesom in akrobacijo 

15. 
PAPILOT, ZAVOD ZA VZPODBUJANJE 

IN RAZVIJANJE KVALITETE 
ŽIVLJENJE, LJUBLJANA 

"Nasilje ni igra" 

16. ZAVOD ALEKSANDRA Odraščanje: Usoda ali izziv 

17. ZAVOD ENOSTAVNO PRIJATELJI (ZEP) Pipova čolnarna 
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Sklop B: Počitniško varstvo otrok in aktivnosti v času šolskih počitnic 
 
Zap. 
št. PREDLAGATELJ AKTIVNOST 

1. DRUŠTVO SALEZIJANSKI MLADINSKI 
CENTER RAKOVNIK Zimski oratorij 

2. DRUŠTVO SALEZIJANSKI MLADINSKI 
CENTER RAKOVNIK Poletni oratorij 

3. G-REGA, ZAVOD ZA REKREACIJO, 
ŠPORT IN PROSTI ČAS Počitnice pri žabici babici-Bohinj 

4. MEK DRUŠTVO MEDKULTURNE 
KOMUNIKACIJE 

S prstom po zemljevidu do Rusije, Moldavije, 
Ukrajine, Armenije in nazaj v Slovenijo 

5. ZAVOD SALESIANUM OE SKALA Zimski počitniški mozaik 

6. ZAVOD SALESIANUM OE SKALA Poletni počitniški mozaik 

7. ZAVOD SALESIANUM OE SKALA Jesenski počitniški mozaik 
 
 
Sklop C: Dopolnilne dejavnosti in vsebine s področja tehnike in eksperimentiranja 
 
Zap. 
št. PREDLAGATELJ DOPOLNILNA DEJAVNOST 

1. ŠPORTNO DRUŠTVO ŠMARTNO TACEN Eksperimentiranja s telesom in motoričnimi 
sposobnostmi 

 
 

III. 
ZAVRŽE naslednje vloge: 
 
Sklop A: Prostočasne in preventivne aktivnosti 
 
Zap. 
št. PREDLAGATELJ AKTIVNOST 

1. ZAVOD FEST Lunin festival – praznik otrok 
 
Sklop B: Počitniško varstvo otrok in aktivnosti v času šolskih počitnic 
 

Zap. 
št. PREDLAGATELJ AKTIVNOST 

1. MEK DRUŠTVO MEDKULTURNE 
KOMUNIKACIJE 

Rajanje po poteh Moldavije, Armenije, Rusije, 
Ukrajine in Slovenije 

2. ŠKL - 

3. ŠKL - 

4. ŠKL - 

5. ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE 
LJUBLJANA-ŠIŠKA Počitniško varstvo (Bežigrad) 
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6. ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE 
LJUBLJANA-ŠIŠKA Počitniško varstvo (Šiška) 

7. ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE 
LJUBLJANA-MOSTE-POLJE Počitniško varstvo (Moste) 

8. ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE 
LJUBLJANA CENTER Počitniško varstvo (Center in Vič) 

 
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. 94/08, objavila Javni 
razpis za sofinanciranje aktivnosti za otroke v MOL za leto 2009 (v nadaljevanju: javni razpis). 
 
Komisija za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL v letu 2009 
s področja aktivnosti za otroke in dopolnilne dejavnosti za učence iz MOL za leto 2009 (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 127 vlog, od tega je bilo 6 nepopolnih, 8 vlog nepravilno opremljenih in 1 
vloga ni bila oddana na predpisanem obrazcu. Vlagatelji, ki so poslali nepopolne vloge, so bili v 
skladu s 224. členom Pravilnika pozvani k dopolnitvi vlog, ki so jih v postavljenem roku ustrezno 
dopolnili. 
 
Iz navedenega tako sledi, da se je v nadaljnji postopek ocenjevanja uvrstilo 119 vlog. 
 
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.  
 
Programi in/ali projekti so bili ocenjeni skladno z merili oz. kriteriji iz javnega razpisa,ki so bili  
objavljeni v razpisni dokumentaciji, in sicer : 
 
 
Sklop A: Prostočasne in preventivne aktivnosti 
 
 
  

Skupno št. zbranih točk glede na 
merila 

Odstotek sofinanciranja glede na 
pričakovano višino sredstev, ki jih 
vlagatelj v vlogi pričakuje s strani 
MOL  

0 - 46 0 
47 - 56 30 
57 - 62 50 
63 - 69 60 
70 - 75 80 
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Sklop B: Počitniško varstvo otrok in aktivnosti v času šolskih počitnic 
 

Skupno št. zbranih točk glede na 
merila 

Odstotek sofinanciranja glede na 
pričakovano višino sredstev, ki jih 
vlagatelj v vlogi pričakuje s strani 
MOL  

0 - 42 0 
43 - 60 70 
61 - 70 90 

 
 
Sklop C: Dopolnilne dejavnosti in vsebine s področja tehnike in eksperimentiranja 
 

Skupno št. zbranih točk glede na 
merila 

Odstotek sofinanciranja glede na 
pričakovano višino sredstev, ki jih 
vlagatelj v vlogi pričakuje s strani 
MOL  

0 - 44 0 
45 - 52 70 
53 - 60 100 

 
 
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: 
 
Sklop A: Prostočasne in preventivne aktivnosti 
 

Zap.št. PREJEMNIK Aktivnost 
Dodeljeno 

v letu 
2009 
(EUR) 

Skupno 
št. 

zbranih 
točk 

glede na 
merila 

Odstotek 
sof. glede 

na 
pričakovano 

višino 
sredstev 

1. Atelje 2050 Delavnice na potepu 3.000,00 56 30 

2. CIZA, Zavod za razvoj podeželja Dogodivščine v 
objemu podeželja 4.092,00 64 60 

3. DRUŠTVO HIŠA OTROK IN 
UMETNOSTI 

MIŠ mala impro šola 
2009 2.040,00 56 30 

4. Društvo keramikov in lončarjev Ustvarjalne 
delavnice v glini 1.866,00 54 30 

5. Društvo ŠKUC Škucove packarije 5.100,00 69 60 
6. Društvo študentov medicine Slovenije Projekt Medimedo 480,00 68 60 
7. Društvo Taka Tuka Igra za življenje 2.159,40 48 30 

8. Društvo Taka Tuka 
Slovenske šege in 

običaji in prazniki za 
otroke 

1.890,00 53 30 

9. Društvo UNICEF Globalna ekonomija-
globalna solidarnost 4.720,20 63 60 

10. Društvo UNICEF Punčka iz cunj 4.141,00 62 50 
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11. Društvo UNICEF 

Preventivna  
aktivnost: Varne 

točke, vzpostavljanje 
varnega okolja in 
pomoč ogroženim 

otrokom in 
mladostnikom 

4.400,00 60 50 

12. Društvo UNICEF Spoznavanje otrok 
sveta 3.772,50 61 50 

13. Društvo UNICEF 

Povej! 
Spregovorimo o 

nasilju med otroki. 
Za varno šolo 

5.850,00 64 60 

14. Društvo za motopedagogiko in 
psihomotoriko 

Otroški 
motopedagoški 
tabori-Rog 2009 

2.614,50 53 30 

15. Društvo za spodbujanje ustvarjalnosti 
IZIDA 

Osnovnošolski 
karierni klubi 6.000,00 69 60 

16. Društvo za spodbujanje ustvarjalnosti 
IZIDA 

Kaj naj bom, ko bom 
velik? 5.000,00 59 50 

17. Društvo za spodbujanje ustvarjalnosti 
IZIDA 

Ustvarjalnost za 
celostni razvoj 
osnovnošolskih 

otrok 

3.000,00 56 30 

18. Društvo za spodbujanje ustvarjalnosti 
IZIDA 

Ustvarjalnost za 
celostni razvoj 

predšolskih otrok 
5.000,00 62 50 

19. Društvo za učno samo-pomoč in 
spodbujanje ustvarjalnosti Log-um 

Učna pomoč v šolski 
točki 1.950,00 53 30 

20. G-rega,zavod za rekreacijo, šport in 
prosti čas 

"Počitniški vrtiljak"-
15 športno-
animacijskih 

dogodkov za otroke 

820,00 58 50 

21. G-rega,zavod za rekreacijo, šport in 
prosti čas 

Žabji žur-športno 
zabavna prireditev 

za družine 
795,00 60 50 

22. G-rega,zavod za rekreacijo, šport in 
prosti čas 

"Poletna avantura"-
brezplačno plavalno 
opismenjevanje in 

športna animacija za 
otroke 

1.104,00 65 60 

23. Inštitut A.V.A.-akademija za vizualne 
umetnosti Lj 

S skicirko po 
Ljubljani 3.000,00 55 30 

24. KK PIP 
Naš družinski 

prijatelj na štirih 
nogah 

3.000,00 53 30 

25. KUD SREDINA Plesne delavnice - 
historični plesi 2.060,25 57 50 

26. KUD SREDINA 
Otroške igralno-

ustvarjalne 
delavnice 

2.659,80 54 30 

27. Kulturno umetniško društvo Anarhiv 
Tematske 

delavnice:otrokom 
zeleno prihodnost! 

840,00 52 30 
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28. 
Mednarodni zavod Dharmaling, za 
multikulturno integracijo, medverski 

dialog in spodbujanje miru 

Samozavedanje in 
socialna integracija 3.978,00 61 50 

29. Mestna zveza prijateljev mladine 
Ljubljana 

Veseli december - 
pravljični možje za 

majhne želje ! 
5.000,00 60 50 

30. Mestna zveza prijateljev mladine 
Ljubljana 

Preživimo prosti čas 
skupaj 3.000,00 54 30 

31. Mestna zveza prijateljev mladine 
Ljubljana 

Druženje, 
ustvarjalnost, igra in 

vitalnost 
6.000,00 68 70 

32. Mestna zveza prijateljev mladine 
Ljubljana Bralna značka 8.000,00 71 80 

33. Mestna zveza prijateljev mladine 
Ljubljana Zeleni nahrbtnik 6.000,00 68 70 

34. Mestna zveza tabornikov Ujemi Ljubljano-foto 
orientacija 795,00 62 50 

35. Mestna zveza tabornikov 
Vesela srečanja 
medvedkov in 

čebelic 
680,00 59 50 

36. MISSS-Mladinsko informativno 
svetovalno središče Slovenije Mavrični čas 1.180,50 53 30 

37. Papilot, zavod za vzpodbujanje in 
razvijanje kvalitete življenje, Ljubljana "Mar mi je, zase" 1.447,80 50 30 

38. Papilot, zavod za vzpodbujanje in 
razvijanje kvalitete življenje, Ljubljana "Prosti čas je zakon" 1.911,26 49 30 

39. Planinsko društvo Viharnik Mladi Viharnik 1.683,51 55 30 

40. Potopisno društvo KAM PO SLOVENIJI
Turistični podmladek 

in otroški spletni 
turistični portal 

2.880,00 64 60 

41. SEZAM-Združenje staršev in otrok Sezamov otroški 
boljši sejem 2.870,00 57 50 

42. SEZAM-Združenje staršev in otrok 

Ustvarjalne filmsko-
vzgojne delavnice 

za otroke in 
Sezamov kotiček 

1.800,00 56 30 

43. SEZAM-Združenje staršev in otrok Čolnarčkova pot 5.000,00 61 50 
44. SEZAM-Združenje staršev in otrok Ulica je naša 8.000,00 71 80 
45. Ustanova Hiše eksperimentov Skoviki znanosti 5.000,00 60 50 

46. 
Varna pot, Zavod za pomoč žrtvam 

prometnih nesreč, preventivo, vzgojo in 
izobraževanje 

Pedagoške 
preventivne 

delavnice za mlade 
5x STOP je COOL 

4.800,00 58 50 

47. Za in proti, zavod za kulturo dialoga "Z debato do mojih 
pravic " 1.200,00 54 30 

48. Zavod enostavno prijatelji (ZEP) Soustvarjamo 
nenasilno okolje 4.430,50 58 50 

49. Zavod enostavno prijatelji (ZEP) 

PIPOVE male in 
VELIKE 

ČAROVNIJE v 
centru Ljubljane 

3.000,00 55 30 

50. Zavod Salesianum, OE Skala Fešta na Fužinah 2.000,00 57 50 

51. Zavod za kiparstvo Narišimo slovenske 
pravljice 1.363,60 63 60 
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52. Zavod za kiparstvo Slikam in oblikujem 
boljši svet 743,70 55 30 

53. Zavod za kiparstvo Ljubljana-moje 
mesto 1.213,00 58 50 

54. Zavod za kiparstvo Snežna umetnost 741,00 57 50 
55. Združenje Cirkokrog Gremo v cirkus 3.250,00 57 50 

56. 
Znanstveno raziskovalni center 
slovenske akademije znanosti in 

umetnosti 
Frockarije 4.650,00 61 50 

57. Zveza prijateljev mladine Ljubljana-
Šiška 

Veseli december 
(prireditev in 
obdaritev za 

predšolske otroke 
na območju Šiške) 

5.535,00 63 60 

58. Zveza prijateljev mladine Ljubljana-
Šiška 

Veseli december 
(prireditev in 
obdaritev za 

predšolske otroke 
na območju 
Bežigrada) 

3.537,00 66 60 

59. Zveza prijateljev mladine Ljubljana-
Šiška 

Veseli december 
(prireditev in 
obdaritev za 

predšolske otroke 
na območju Centra) 

3.537,00 65 60 

60. Zveza prijateljev mladine Moste - Polje 

Veseli december 
(prireditev in 
obdaritev za 

predšolske otroke 
na območju Most s 

širšo okolico) 

4.800,00 71 80 

61. Zveza prijateljev mladine Moste - Polje 

Nikoli sam - 
popoldanske 
kreativne in 
ustvarjalne 

delavnice za otroke 

5.000,00 61 50 

62. Zveza prijateljev mladine Ljubljana Vič-
Rudnik 

Veseli december-
(prireditev in 

odaritev predšolskih 
otrok v kraju bivanja 

na območju Viča) 

4.500,00 69 70 

63. YHD-Društvo za teorijo in kulturo 
hendikepa Bontonček 6.000,00 65 70 

 
 
Sklop B: Počitniško varstvo otrok in aktivnosti v času šolskih počitnic 
 

Zap. 
št. Prejemnik Aktivnost 

Dodeljeno v 
letu 2009 
(EUR) 

Skupno št. 
zbranih 
točk glede 
na merila 

Odstotek sof. 
glede na 
pričakovano 
višino 
sredstev 

1. 
Društvo Atelje 2050, Društvo 

za promocijo in razvoj vizualne 
kulture 

Zimska ustvarjalnica 
891,00 

63 90 
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2. 
Društvo Atelje 2050, Društvo 

za promocijo in razvoj vizualne 
kulture 

Spomladanska 
ustvarjalnica 

909,00 
65 90 

3. 
Društvo Atelje 2050, Društvo 

za promocijo in razvoj vizualne 
kulture 

Jesenska ustvarjalnica
1.170,00 

64 90 

4. 
Društvo Atelje 2050, Društvo 

za promocijo in razvoj vizualne 
kulture 

Poletna ustvarjalnica 
3.726,00 

63 90 

5. 
Društvo Atelje 2050, Društvo 

za promocijo in razvoj vizualne 
kulture 

Ustvarjalnost skozi 
pokrajine sveta 

1.215,00 
62 90 

6. Društvo tabornikov Rod 
črnega mrava 

Zimska snežna 
avantura 697,50 62 90 

7. Društvo za spodbujanje 
ustvarjalnosti IZIDA 

Vesele zimske 
počitnice 603,00 

64 90 

8. Društvo za spodbujanje 
ustvarjalnosti IZIDA 

Vesele jesenske 
počitnice 603,00 

63 90 

9. Društvo za spodbujanje 
ustvarjalnosti IZIDA 

Vesele poletne 
počitnice na Vojkovi 

ulici 2.970,00 
62 90 

10. Društvo za spodbujanje 
ustvarjalnosti IZIDA 

Vesele novoletne 
počitnice 378,00 

63 90 

11. Društvo za spodbujanje 
ustvarjalnosti IZIDA 

Program vesele 
poletne počitnice na 

Grablovičevi ulici 3.240,00 
64 90 

12. G-REGA, Zavod za rekreacijo, 
šport in prosti čas Počitnice v Laguni 

2.340,10 
58 70 

13. Inštitut A.V.A.-Akademija za 
vizualne umetnosti 

Naredimo predstavo 
mali princ 4.354,00 

60 70 

14. Kulturno umetniško društvo 
sredina 

Počitniške umetniške 
delavnice za otroke 1.725,48 

64 90 

15. Kulturno umetniško društvo 
sredina 

Program počitniške 
umetniške delavnice za 

otroke 1.035,29 
62 90 

16. Mestna zveza društev za 
tehnično kulturo 

Zimske zmajeve 
počitnice 692,10 

62 90 

17. Mestna zveza društev za 
tehnično kulturo 

Poletne zmajeve 
počitnice 2.426,40 

62 90 

18. Mestna zveza društev za 
tehnično kulturo 

jesenske zmajeve 
počitnice 692,10 

63 90 

19. ŠD Mala šola juda Aktivne zimske 
počitnice 2009 884,92 

63 90 

20. ŠD Mala šola juda Aktivne poletne 
počitnice 2009 3.628,35 

63 90 

21. Športno društvo S-šport Oživimo igrišča 3.417,40 60 70 
22. Ustanova Hiša eksperimentov Znanstveni Krneki 2.450,00 60 70 

23. Zavod za kiparstvo Likovno-kreativne 
novoletne počitnice 817,20 

65 90 

24. Zavod za kiparstvo Likovno-kreativne 
pomladne počitnice 817,20 65 90 

25. Zavod za kiparstvo Likovno-kreativne 
počitnice 885,60 65 90 
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26. Zavod za kiparstvo Likovno-kreativne 
zimske počitnice 885,60 64 90 

27. 
Združenje staršev in otrok 

SEZAM 
Počitnice v soseski 

Nove Poljane 2.700,00 
69 90 

 
Sklop C: Dopolnilne dejavnosti in vsebine s področja tehnike in eksperimentiranja 
 

Zap.št. Prejemnik Dopolnilna 
dejavnost 

Dodeljeno v 
letu 2009 

(EUR) 

Skupno št. 
zbranih točk 
glede na 
merila  

Odstotek sof. 
glede na 

pričakonano 
višino 

sredstev 

1. Društvo tabornikov 
Rod heroj Vitez 

Od tabornika do 
Einsteina 2.275,00 52 70 

2. 
Društvo za 

spodbujanje 
ustvarjalnosti IZIDA 

Promocija tehničnih 
poklicev in tehnična 
vzgoja v osnovni šoli

21.000,00 52 70 

3. 
Mestna zveza za 
tehnično kulturo 

Ljubljana 

Od ideje do 
uporabnega izdelka 

30.000,00 53 100 

4. Ustanova Hiša 
eksperimentov 

Hiša eksperimentov-
učenje skozi igro 

2009 30.000,00 54 100 
 
 
Na podlagi presoje popolnih vlog je bilo ugotovljeno, da programi in/ali projekti iz II. točke izreka ne 
izpolnjujejo splošnih in posebnih pogojev in/ali ne ustrezajo razpisnim merilom in kriterijem v 
zadostni meri.  
 
Na podlagi predloga in ugotovitev komisije se projekti in/ali programi iz II. točke izreka ne sprejmejo 
v sofinanciranje in sicer z naslednjimi ugotovitvami: 
 
Sklop A: Prostočasne in preventivne aktivnosti 
 
Zap. 
št. PREDLAGATELJ AKTIVNOST Št. 

točk Obrazložitev 

1. 
Društvo Bralna 

značka Slovenije-
ZPMS 

Motivacijsko 
gradivo bralne 

značke 
0 

Vloga ne izpolnjuje posebnega pogoja, 
vsebina vloge ni v skladu s predmetom 

razpisa-vlagatelj ne prijavlja prostočasnih 
aktivnosti 

2. 
Društvo Salezijanski 

mladinski center 
Rakovnik 

Zvončki 0 
Vlagatelj ne dosega z merili postavljenega 
pogoja, saj ni pridobil najmanj 5 točk pod 

merilom št. 6  

3. 
Društvo Salezijanski 

mladinski center 
Rakovnik 

Modelarska 
delavnica 0 Vlagatelj se ni opredelil pod merilom št. 3 

in ni pridobil najmanj 5 točk  

4. 
Društvo Salezijanski 

mladinski center 
Rakovnik 

Pevski zbori 0 
Vlagatelj ne dosega z merili postavljenega 
pogoja, saj ni pridobil najmanj 5 točk pod 

merilom št. 6  

5. Društvo ŠKUC Umetnost v 
bolnišnici-Drugi 0 

Vlagatelj ne dosega z merili postavljenega 
pogoja, saj ni pridobil najmanj 5 točk pod 

merilom št. 6  
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   6. 
Društvo ustvarjalcev 
sodobne slovenske 
kulture-delavnica 

Koncertni cikel 
matinej za otroke-

Festnice 
0 

Vlagatelj ne dosega z merili postavljenega 
pogoja, saj ni pridobil najmanj 3 točk pod 

merilom št. 9 

7. 
Društvo za 

oživljanje zgodbe 2 
koluta 

Mali slon 0 
Vlagatelj ne dosega z merili postavljenega 
pogoja, saj ni pridobil najmanj 5 točk pod 

merilom št. 6 

8. 
Društvo za 

oživljanje zgodbe 2 
koluta 

Pisani slon 0 Vlagatelj ne izpolnjuje posebnega pogoja, 
da deluje le na lokalni ravni 

9. 
Društvo za 

oživljanje zgodbe 2 
koluta 

Slonove delavnice 
na festivalu  
Animateka 

0 Vlagatelj ne izpolnjuje posebnega pogoja, 
da deluje le na lokalni ravni 

10. 

Društvo za učno 
samo-pomoč in 

spodbujanje 
ustvarjalnosti Log-

um 

eXchange-
Ljubljana 0 

Vsebina ni v skladu s povzetkom vsebine 
aktivnosti, s cilji aktivnosti ter z namenom 

razpisa, ki je v aktivnostih učencev 

11. Forum Ljubljana Orkester izvirnih 
inštrumentov 0 

Vlagatelj ne dosega z merili postavljenega 
pogoja, saj ni pridobil najmanj 5 točk pod 

merilom št. 6 

12. KUD SREDINA Gibanje in slikanje 0 

Vlagatelj ne dosega z merili postavljenega 
pogoja, saj ni pridobil 3 točk pod merilom 
št. 12, na podlagi priloženega prospekta je 

razvidno, da aktivnosti niso brezplačne 
 

13. KUD SREDINA Likovne delavnice 
skozi letne čase 0 

Vlagatelj ne dosega z merili postavljenega 
pogoja, saj ni pridobil 3 točk pod merilom 
št. 12, na podlagi priloženega prospekta je 

razvidno, da aktivnosti niso brezplačne 
 

14. 

MANDINGA-
društvo za širjenje 
brazilske kulture in 

plesno borilne 
veščine capoeire 

Capoeira - umetnost 
komunikacije in 
igre med borbo, 

plesom in 
akrobacijo 

0 
Vlagatelj ne dosega z merili postavljenega 
pogoja, saj ni pridobil najmanj 5 točk pod 

merilom št. 6 

15. 

Papilot, zavod za 
vzpodbujanje in 

razvijanje kvalitete 
življenje, Ljubljana 

"Nasilje ni igra" 0 
Vloga ne izpolnjuje posebnega pogoja, saj 

zaprošena vrednost presega 80% deleža 
celotne vrednosti aktivnosti 

16. Zavod Aleksandra Odraščanje: Usoda 
ali izziv 45 

Vloga ne dosega z merili postavljenega 
pogoja, saj ni pridobila najmanj 47 skupnih 

točk v okviru meril 

17. Zavod enostavno 
prijatelji (ZEP) Pipova čolnarna 0 

Vlagatelj ne dosega z merili postavljenega 
pogoja, saj ni pridobil najmanj 3 točk pod 

merilom št. 9 
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Sklop B: Počitniško varstvo otrok in aktivnosti v času šolskih počitnic 
 
Zap. 
št. PREDLAGATELJ AKTIVNOST Št. 

točk Obrazložitev 

1. 
Društvo salezijanski 

mladinski center 
Rakovnik 

Zimski oratorij 58 

Vloga dosega z merili postavljeni pogoj o 
pridobitvi 43 skupnih točk, vendar ne 

dosega zadostno število točk za 
sofinanciranje, navedenih v deveti alineji 
posebnih pogojev Sklopa B, ki določa,  da 

se izbere 7 oz. 10 vlog glede na število 
doseženih točk. 

2. 
Društvo salezijanski 

mladinski center 
Rakovnik 

Poletni oratorij 58 

Vloga dosega z merili postavljeni pogoj o 
pridobitvi 43 skupnih točk, vendar ne 

dosega zadostno število točk za 
sofinanciranje, navedenih v deveti alineji 
posebnih pogojev Sklopa B, ki določa,  da 

se izbere 7 oz. 10 vlog glede na število 
doseženih točk. 

3. 
G-REGA, Zavod za 
rekreacijo, šport in 

prosti čas 

Počitnice pri žabici 
babici-Bohinj 56 

Vloga dosega z merili postavljeni pogoj o 
pridobitvi 43 skupnih točk, vendar ne 

dosega zadostno število točk za 
sofinanciranje, navedenih v deveti alineji 
posebnih pogojev Sklopa B, ki določa,  da 

se izbere 7 oz. 10 vlog glede na število 
doseženih točk. 

4. 
MEK Društvo 
medkulturne 
komunikacije 

S prstom po 
zemljevidu do 

Rusije, Moldavije, 
Ukrajine, Armenije 
in nazaj v Slovenijo

59 

Vloga dosega z merili postavljeni pogoj o 
pridobitvi 43 skupnih točk, vendar ne 

dosega zadostno število točk za 
sofinanciranje, navedenih v deveti alineji 
posebnih pogojev Sklopa B, ki določa,  da 

se izbere 7 oz. 10 vlog glede na število 
doseženih točk. 

5. Zavod salesianum 
OE Skala 

Zimski počitniški 
mozaik 49 

Vloga dosega z merili postavljeni pogoj o 
pridobitvi 43 skupnih točk, vendar ne 

dosega zadostno število točk za 
sofinanciranje, navedenih v deveti alineji 
posebnih pogojev Sklopa B, ki določa,  da 

se izbere 7 oz. 10 vlog glede na število 
doseženih točk. 

6. Zavod salesianum 
OE Skala 

Poletni počitniški 
mozaik 52 

Vloga dosega z merili postavljeni pogoj o 
pridobitvi 43 skupnih točk, vendar ne 

dosega zadostno število točk za 
sofinanciranje, navedenih v deveti alineji 
posebnih pogojev Sklopa B, ki določa,  da 

se izbere 7 oz. 10 vlog glede na število 
doseženih točk. 

7. Zavod salesianum 
OE Skala 

Jesenski počitniški 
mozaik 57 

Vloga dosega z merili postavljeni pogoj o 
pridobitvi 43 skupnih točk, vendar ne 

dosega zadostno število točk za 
sofinanciranje, navedenih v deveti alineji 
posebnih pogojev Sklopa B, ki določa,  da 

se izbere 7 oz. 10 vlog glede na število 
doseženih točk. 
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Sklop C: Dopolnilne dejavnosti in vsebine s področja tehnike in eksperimentiranja 
 
Zap. 
št. PREDLAGATELJ DOPOLNILNA 

DEJAVNOST 
Št. 

točk Obrazložitev 

1. Športno društvo 
Šmartno Tacen 

Eksperimentiranja s 
telesom in 

motoričnimi 
sposobnostmi 

42 
Vlagatelj ne dosega z merili postavljenega 
pogoja, saj vloga ni pridobila najmanj 45 

skupnih točk v okviru meril 

 
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: 
 
Sklop A: Prostočasne in preventivne aktivnosti 
 
1. Vloga predlagatelja Zavod FEST, Lunin festival-praznik otrok, se zavrže, ker vloga ni bila poslana 
na pravilnem predpisanem obrazcu MOL, ki je predpisan za razpisno področje. 
 
Sklop B: Počitniško varstvo otrok in aktivnosti v času šolskih počitnic 
 
1. Vloga predlagatelja MEK Društvo medkulturne komunikacije, Rajanje po poteh Moldavije, 
Armenije, Rusije, Ukrajine in Slovenije, se zavrže, ker vloga ni bila poslana na način, ki je določen v 
točki VII razpisne dokumentacije, katera določa, da mora biti vsaka posamezna vloga poslana v zaprti 
ovojnici in z obvezno navedbo razpisnega področja na prednji strani ovojnice, ter da v primeru da 
vlagatelj pošilja več vlog, mora biti vsaka vloga poslana v posebni kuverti z ustreznimi oznakami JR 
2009:«Ne odpiraj-AKTIVNOSTI ZA OTROKE«. 
2.   Vloga predlagatelja ŠKL se zavrže, ker je bila vloga poslana z neustrezno oznako razpisnega 
področja na prednji strani ovojnice. 
3.   Vloga predlagatelja ŠKL se zavrže, ker je bila vloga poslana z neustrezno oznako razpisnega 
področja na prednji strani ovojnice. 
4.   Vloga predlagatelja ŠKL se zavrže, ker je bila vloga poslana z neustrezno oznako razpisnega 
področja na prednji strani ovojnice. 
5.    Vloga predlagatelja Zveza prijateljev mladine Ljubljana – Šiška, Počitniško varstvo (Bežigrad), se 
zavrže, ker vloga  ni bila poslana na način, ki je določen v točki VII razpisne dokumentacije, katera 
določa, da mora biti vsaka posamezna vloga poslana v zaprti ovojnici in z obvezno navedbo 
razpisnega področja na prednji strani ovojnice, ter da v primeru da vlagatelj pošilja več vlog, mora biti 
vsaka vloga poslana v posebni kuverti z ustreznimi oznakami JR 2009:«Ne odpiraj-AKTIVNOSTI ZA 
OTROKE«. 
6.    Vloga predlagatelja Zveza prijateljev mladine Ljubljana Šiška, Počitniško varstvo (Šiška), se 
zavrže, ker vloga  ni bila poslana na način, ki je določen v točki VII razpisne dokumentacije, katera 
določa, da mora biti vsaka posamezna vloga poslana v zaprti ovojnici in z obvezno navedbo 
razpisnega področja na prednji strani ovojnice, ter da v primeru da vlagatelj pošilja več vlog, mora biti 
vsaka vloga poslana v posebni kuverti z ustreznimi oznakami JR 2009:«Ne odpiraj-AKTIVNOSTI ZA 
OTROKE«. 
7.    Vloga predlagatelja Zveza prijateljev mladine Ljubljana – Moste Polje, Počitniško varstvo 
(Moste), se zavrže, ker vloga  ni bila poslana na način, ki je določen v točki VII razpisne 
dokumentacije, katera določa, da mora biti vsaka posamezna vloga poslana v zaprti ovojnici in z 
obvezno navedbo razpisnega področja na prednji strani ovojnice, ter da v primeru da vlagatelj pošilja 
več vlog, mora biti vsaka vloga poslana v posebni kuverti z ustreznimi oznakami JR 2009:«Ne 
odpiraj-AKTIVNOSTI ZA OTROKE«. 
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8.    Vloga predlagatelja Zveza prijateljev mladine Ljubljana – Center, Počitniško varstvo (Center in 
Vič) se zavrže, ker vloga  ni bila poslana na način, ki je določen v točki VII razpisne dokumentacije, 
katera določa, da mora biti vsaka posamezna vloga poslana v zaprti ovojnici in z obvezno navedbo 
razpisnega področja na prednji strani ovojnice, ter da v primeru da vlagatelj pošilja več vlog, mora biti 
vsaka vloga poslana v posebni kuverti z ustreznimi oznakami JR 2009:«Ne odpiraj-AKTIVNOSTI ZA 
OTROKE«. 
 
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/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 aktivnosti za 
otroke«, p.p. 25, 1001 Ljubljana.  
 
 
Številka: 430-890/2008-1 
Datum: 15.12.2008 
 

P O D Ž U P A N 
 

 Jani MÖDERNDORFER 
 
Vročiti: 
- vlagatelji (s povratnico)  
- Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje (s povratnico) 
- arhiv 
 


