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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 programov in/ali projektov v MOL za 
leto 2009 in/ali za leta od 2009 do 2011 s področja Mladinske aktivnosti (Uradni list RS, št. 94/08) 
naslednji 
 
 
 

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

Mladinske aktivnosti     
 
 
V zadevi Javnega razpisa za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL za leto 2009 in/ali za 
leta od 2009 do 2011 s področja Mladinske aktivnosti   (Uradni list RS, št. 94/08) se: 
 
 

I. 
 
 
IZBERE naslednje programe in/ali projekte:  
 
Sklop A: Lokalne mladinske aktivnosti  
 

Zap. št. PREJEMNIK PROGRAM 
IN/ALI PROJEKT 

obdobje 
sofinanciranja 

(v letih) 

dodeljeno v letu 
2009 

(EUR) 

1.  
DIH – Društvo za 
integracijo 
homoseksualnosti 

Parada ponosa  1 2880 € 

2.  Dijaški dom Ivana 
Cankarja  Kreatorij DIC 1 3250 € 

3.  Društvo Center za 
pomoč mladim Mladi mladim 1 3145 € 

4.  

Društvo za človekove 
pravice in človeku 
prijazne dejavnosti 
Humanitas 

Mladi- aktivisti za 
družbene spremembe 1 3250 € 

5.  

Društvo kulturno, 
informacijsko in 
svetovalno središče 
Legebitra 

Izobraževalni program 
Legebitra 1 5200 € 
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6.  

Društvo kulturno, 
informacijsko in 
svetovalno središče 
Legebitra 

Ustavimo homofobijo! 1 3250 € 

7.  
Društvo maketarjev in 
igralcev namiznih 
strateških iger 

Barve, čopič in tvoja 
ustvarjalnost 2009 1 788 € 

8.  
Društvo MEPI – 
mednarodno priznanje 
za mlade 

Vesele urice – izziv 
prostovoljstva 1 1800 € 

9.  
Društvo MEPI – 
mednarodno priznanje 
za mlade 

Program MEPI – 
zagotavljanje kontinuitete, 
dvig prepoznavnosti in 
povečanje in povečanje 
udeležbe v programu 

3 5250 € 

10.  Društvo mladih 
geografov Slovenije 

Mladinski geografsko 
raziskovalni tabor, Tržič 
2009 

1 1150 € 

11.  Društvo Mladinski ceh  KARIER TEATER 1 1500 € 

12.  Društvo Študentski 
kulturni center ŠKUC 

Lezbična (GLBT) 
knjižnica in arhiv 1 1650 € 

13.  Društvo Študentski 
kulturni center ŠKUC DIALOGI 1 3048 € 

14.  Društvo Študentski 
kulturni center ŠKUC Info ŠKUC 1 3250 € 

15.  Društvo študentov 
medicine Slovenije 

Projekt »Za življenje » 
Ljubljana  1 1340 € 

16.  Društvo tabornikov Rod 
Bičkova skala Spust po Ljubljanici 2009 1 900 € 

17.  Društvo Tabornikov 
Rod Heroj Vitez  Tabornik za vedno 1 1400€ 

18.  Društvo tabornikov Rod 
Samorastniki  

Taborništvo – pot do 
znanja! 1 750 € 

19.  Društvo tabornikov Rod 
Samorastniki  

Samostojni x odgovorni= 
Samorastniki2! 1 1040 € 

20.  Društvo za doživljajsko 
pedagogiko Slovenije 

Socialni treningi za 
stanovanjske skupine  1 1344 € 

21.  
Društvo za 
motopedagogiko in 
psihomotoriko 

Mladi pomagajo otrokom 
– neformalno 
usposabljanje za 
prostovoljno delo 

1 3230 € 

22.  Društvo za nenasilno 
komunikacijo 

Individualno delo z 
mladimi, ki povzročajo 
nasilje 

1 3250 € 

23.  Društvo za nenasilno 
komunikacijo 

Zmorem drugače – vodena 
skupina za mlade fante, ki 
se vedejo nasilno 

3 3250 € 

24.  
Društvo za sodobne 
umetnosti Aggressive 
Theatre 

Inovativna umetnost za 
mlade 1 2913 € 

25.  Inštitut za Afriške 
študije 

Afrika v Ljubljani – 
natečaj za mlade 1 1800 € 

26.  Inštitut za Afriške Ljubljana-multikulturna 1 3042 € 
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študije  prestolnica 

27.  KUD LJUD Ustvari svoj interaktivni 
lik!  1 3225 € 

28.  Kulturno društvo 
Gmajna Inkubator socialnih pravic 1 2940 € 

29.  Kulturno ekološko 
društvo Smetumet Smetumet dejavnice 1 1150 € 

30.  Kulturno umetniško 
društvo Anarhiv Pokvarimo predsodke! 1 1684 € 

31.  Kulturno umetniško 
društvo Mreža MetaTISK 1 3250 € 

32.  Kulturno umetniško 
društvo Pozitiv BITI 3 5200 € 

33.  
Mestna zveza 
prijateljev mladine 
Ljubljana 

Mladi za mlade 1 3250 € 

34.  Mestna zveza 
tabornikov Ljubljana  

V mestu in naravi 
skačemo po travi – 
Taborniški feštival 

1 2150 € 

35.  Mirovni inštitut Delavsko-punkerska 
univerza 3 2800 € 

36.  Mirovni inštitut 
Neformalno izobraževanje 
Delavsko-punkerske 
univerze 

1 1361 € 

37.  Mladi forum Socialnih 
demokratov Ljubljana Mladi na trgu dela 1 835 € 

38.  Mladinski klub Jarše Jarški festivali 1 3250 € 

39.  Mladinski klub Jarše Program Mladinskega 
kluba Jarše 1 3250 € 

40.  
Mladinsko 
informacijski center 
MIC 

»Podjetno prostovoljstvo – 
usposabljanje za boljše 
prostovoljstvo« 

1 1300 € 

41.  

Pravno informacijski 
center nevladnih 
organizacij – PIC, 
Ljubljana 

PIC za mlade 1 2778 € 

42.  
Slovenska filantropija, 
združenje za promocijo 
prostovoljstva 

Enaki v različnosti – Živa 
knjižnica 1 5200 € 

43.  
Slovensko združenje za 
cirkuško pedagogiko - 
Cirkokrog 

Cirkus v mestu 1 3205 € 

44.  
Slovensko združenje za 
zmanjševanje škodljivih 
posledic drog - Drogart 

DrogArt Info točka  1 3250 € 

45.  
Socialna akademija – 
zavod za izobraževanje, 
raziskovanje in kulturo 

Slišim – ne razumem – 
zaigram - razumem 1 1516 € 

46.  
SPM – društvo za 
razvoj skupnostnih 
programov za mlade  

Oživimo Fužine! Sosed 
sosedu človek. Skupnostne 
akcije 

1 3250 € 

47.  SPM – društvo za 
razvoj skupnostnih 

PRODEM – prostočasne 
dejavnosti za mlade 1 3212 € 
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programov za mlade 

48.  Športno društvo 
Šmartno Tacen Oživimo igrišča 1 2807 € 

49.  

Športno kulturno 
društvo vzgojiteljev 
ljubjanskih dijaških 
domov 

»Mesec kulture 
ljubljanskih dijaških 
domov« 

1 1300 € 

50.  Študentsko politološko 
društvo POLITUSS 

Letni cikel projektov pod 
geslom »Aktiviraj se!« 1 3000 € 

51.  TiPovej! Zavod za 
ustvarjalno družbo 

TiPovej! Usposabljanje 
mladih za vključevanje na 
trg dela 

1 3250€ 

52.  
Umanotera, slovenska 
fundacija za trajnostni 
razvoj 

Usposabljanje mladih 
prostovoljcev za vrednote 
pravične trgovine 

1 660 € 

53.  YHD-društvo za teorijo 
in kulturo hendikepa YHD- Klub SOT 24,5 3 2708 € 

54.  Zavod EMMA »Nasilje! Kaj lahko 
storim?« 1 1983 € 

55.  Zavod EMMA Usposabljanje prostovoljk 
in prostovoljcev 1 1641 € 

56.  

Zavod Izida, 
informacijski, 
izobraževalni in 
svetovalni center 

Pomoč mladim pri 
poklicnem odločanju in 
načrtovanju poklicne 
kariere 

1 2850 € 

57.  

Zavod MISSS-
mladinsko informativno 
svetovalno središče 
Slovenije 

Usposabljanje 
prostovoljcev za delo z 
otroci in mladostniki 

1 1700 € 

58.  Zavod Selesianum OE 
SKALA SKALA Nove Jarše 1 1350 € 

59.  Zavod Voluntariat Medkulturna mreža 
mladih 1 3250 € 

60.  Zavod za Fair play in 
strpnost v športu Fair Play šola  1 4302 € 

61.  Zavod za gluhe in 
naglušne Ljubljana  Planet OFF 1 840 € 

62.  Zavod za gluhe in 
naglušne Ljubljana Prostovoljci ZGNL 1 1019 € 

63.  Zavod za usposabljanje 
Janeza Levca 

Skupaj na mavrici 
odnosov 1 400 € 

64.  
Združenje slovenskih 
katoliških skavtinj in 
skavtov  

Na mladih svet stoji 1 3000 € 

65.  
Združenje slovenskih 
katoliških skavtinj in 
skavtov 

Ljubljanska džungla 1 1375 € 

66.  Združenje staršev in 
otrok SEZAM TRICIKLNET 1 2065 € 

67.  Zveza prijateljev 
mladine Slovenije  

Usposabljanje 
prostovoljcev TOM 
telefona 

1 2200 € 
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Sklop B: Mednarodne mladinske aktivnosti  
 
 

Zap. št. PREJEMNIK PROGRAM 
IN/ALI PROJEKT 

obdobje 
sofinanciranja 

(v letih) 

dodeljeno v letu 
2009 

(EUR) 

1. 
BOB, Zavod za 
izobraževanje in 
kulturne dejavnosti 

CreARTing Common 
Europe 1 360 € 

2. Društvo Center za 
neprofitni management 

Intercultural Education for 
effectivness and 
understanding – ICE 4 EU 

1 600 € 

3. 
Društvo maketarjev in 
igralcev namiznih 
strateških iger 

Krst Martina Krpana 2009 1 830 € 

4. Društvo mladih 
geografov  Slovenije  

Učna pot do enakih 
možnosti 1 1440 € 

5. Društvo Slovenija –
Francija  

Most med kulturami – 
Charleroi 2009 1 1440 € 

6. Društvo ŠKUC 25 let Magnusa 1 1440 € 

7. Društvo tabornikov Rod 
Močvirski tulipani 

Zlet Pomurje 2009 – 
srečanje mladih iz 
Slovenije in drugih držav 

1 900 € 

8. Društvo tabornikov Rod 
Sivega volka Kovanje prijateljstev 1 900 € 

9. Društvo Taka Tuka 
1. Patumtanski 
mednarodni festival za 
otroke 

1 1440€ 

10. Društvo za prostovoljno 
in humanitarno delo  

Življenje po cunamiju – 
Nam je mar! 1 1800€ 

11. 
Društvo za sodobne 
umetnosti Aggressive 
Theatre 

Pobegi mladih iz golega 
otoka 1 1364€ 

12. Društvo zaveznikov 
mehkega pristanka  KINOmeja 1 900€ 

13. Kulturno društvo 
Gmajna 

Evropska konferenca 
socialnih centrov, 
Barcelona 

1 1440€ 

14. Mirovni inštitut Materializem danes 1 840€ 

15. Mladi forum SD 
Ljubljana 

»Balkanska multikultura 
2« 1 760€ 

16. 

Slovensko društvo 
Iniciativna skupina 
evropski forum 
Alpbach 

Evropski forum Alpbach 1 900€ 

17. 
Slovensko združenje za 
cirkuško pedagogiko - 
Cirkokrog 

Slovensko-nemški 
cirkuški ragu 1 1560€ 

18. Športno društvo 
Šmartno Tacen Tukaj smo tudi mi 1 1440€ 

19. Študentsko kulturno in 
umetniško društvo 

FESTUNIT Ljubljana-
Gledališki univerzitetni 1 1440€ 
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romanistov festival Ljubljana 2009 

20. TiPovej! Zavod za 
ustvarjalno družbo 

Medkulturni dialog in 
vizualni eksperimenti 1 1440€ 

21. Zavod Voluntariat Poletna šola izobraževanja 
za razvoj 2009 1 600€ 

 
 
Sklop C: Mreženje mladinskih nepridobitnih organizacij v MOL 
 

Zap. št. PREJEMNIK PROGRAM 
IN/ALI PROJEKT 

obdobje 
sofinanciranja 

(v letih) 

dodeljeno v letu 
2009 

(EUR) 

1. 
Društvo KLJUČ –
Center za boj proti 
trgovini z ljudmi  

Zveza za nenasilje  1 12.300 € 

2. Društvo Študentski 
kulturni center ŠKUC  

Ljubljanska mreža Info 
točk za mlade L'MIT 1 12.300 € 

 
 
Sklop D: sekundarni preventivni programi za mlade v MOL 
 

Zap. št. PREJEMNIK PROGRAM 
IN/ALI PROJEKT 

obdobje 
sofinanciranja 

(v letih) 

dodeljeno v letu 
2009 

(EUR) 

1. Center za socialno delo 
Bežigrad   S.O.M. Bežigrad  1 20.970€ 

2. Center za socialno delo 
Ljubljana Center 

Psihosocialna pomoč 
mladim  1 16.800€ 

3. Center za socialno delo 
Ljubljana Moste Polje Dnevni mladinski center  1 114.030€ 

4. 
Center za socialno delo 
Ljubljana Vič Rudnik – 
Mladinsko središče Vič 

MSV – Mladinsko 
središče Vič    1 32.080€ 

 
 
Sklop E: Mladinske aktivnosti v četrtnih mladinskih centrih 
 

a) Mladinske aktivnosti v Četrtnem mladinskem centru Bežigrad 
 

Zap. št. PREJEMNIK PROGRAM 
IN/ALI PROJEKT 

obdobje 
sofinanciranja 

(v letih) 

dodeljeno v letu 
2009 

(EUR) 

1. Društvo Afriški center  Glasbeno popotovanje v 
afriške dežele 1 1673 € 

2. Društvo Atelje 2050 Ustvarjalna delavnica-
izdelovanje batik 1 1674 € 

3. Društvo Atelje 2050 Ustvarjalno skozi 
pokrajine sveta 1 1680 € 

4. Društvo Mladinski ceh Eurotrip, popotovanje po 
Evropi 1 1669 € 
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5. Društvo za razvoj 
plezalne kulture 

Plezalni izlet v naravne 
stene 1 1910 € 

6. 
Društvo za razvoj 
socialno kulturnega 
dela Kulturni vikend 

Glasbena nanizanka 1 1515 € 

7. Kulturno ekološko 
društvo Smetumet Smetumet delavnice 1 941 € 

8. 
Društvo za  učno samo-
pomoč in spodbujanje 
ustvarjalnost LOG-UM 

»Live video« Digitalna 
animacija in performans 1 1320 € 

9. 
Društvo za  učno samo-
pomoč in spodbujanje 
ustvarjalnost LOG-UM 

Beatbox delavnica 1 982 € 

10. Mladi forum socialnih 
demokratov 

Glasbena delavnica- 
naredi svoj komad 1 1696 € 

11. Mladinsko 
informacijski center Glasbena druženja 1 1505 € 

12. 
Slovensko združenje za 
cirkuško pedagogiko - 
Cirkokrog 

Cirkuške niti 1 1209 € 

13.  Športno društvo 
Actionmama Smučanje 1 1646 € 

14.  Športno društvo S-šport Paintball 1 1376 € 

15.  Športno društvo 
Šmartno Tacen Gremo na morje 1 1645 € 

16. Športno društvo 
Šmartno Tacen Rafting 1 1649 € 

17. Zavod Enostavno 
prijatelji Biti mlad je zakon 1 1576 € 

18. Zavod Enostavno 
prijatelji 

Ulice zabave in 
ustvarjanja 1 1638 € 

19. Zavod za kiparstvo Kaj naj danes oblečem ? 1 890 € 

20. Zavod za kiparstvo Picasso? Obvladam ga!  1 1485 € 

21. Zveza prijateljev 
mladine Šiška 

Oblikovanje in izdelava 
malih uporabnih 
predmetov:  »Ustvarjamo 
ekološko, pomagamo 
naravi, smo kul! « 

1 1091 € 

 
 

b) Mladinske aktivnosti v Četrtnem mladinskem centru Šiška 
 

Zap. št. PREJEMNIK PROGRAM 
IN/ALI PROJEKT 

obdobje 
sofinanciranja 

(v letih) 

dodeljeno v letu 
2009 

(EUR) 

1. Društvo Atelje 2050 Ustvarjalna delavnica-
izdelovanje batik 1 1674 € 

2. Društvo Atelje 2050 Ustvarjalno skozi 
pokrajine sveta 1 1680 € 

3. Društvo Informacijski 
center LEGEBITRA 

Skupaj proti 
diskriminaciji!    1 1680 € 
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4. Društvo mladih 
geografov Slovenije »GEOeksperimenti«  1    783 € 

5.  

Društvo za 
izobraževanje in 
povezovanje otrok 
MOZAIK        

Lahkih nog na okrog 1 2069 € 

6. 
Društvo za  učno samo-
pomoč in spodbujanje 
ustvarjalnost LOG-UM 

Beatbox delavnica 1 988 € 

7. Društvo za razvoj 
plezalne kulture 

Plezalni izlet v naravne 
stene 1 1910 € 

8. Inštitut za afriške 
študije  

Delavnica afriške glasbe 
in plesa  1   920  € 

9. Klub borilnih veščin 
RIVAL                            Učenje veščin mečevanja 1 1527€ 

10 Kulturno ekološko 
društvo Smetumet Smetumet delavnica 1 941 € 

11. Kulturno umetniško 
društvo ANARHIV 

Mladim zeleno 
prihodnost! 1 791 € 

12. 

MANDINGA – društvo 
za širjenje brazilske 
kulture in plesno 
borilne veščine capoeira 

Capoeira 1 2053 € 

13. Mladi forum socialnih 
demokratov 

Glasbena delavnica- 
naredi svoj komad 1 1696 € 

14. Mladi forum socialnih 
demokratov 

Filmska delavnica – 
snemanje filma 1 1328 € 

15. 
Slovensko združenje za 
cirkuško pedagogiko - 
Cirkokrog 

Cirkuško rajanje 1 1002 € 

16.  Športno društvo 
Šmartno Tacen Cerkno 2009    1 1854 € 

17. Zavod Enostavno 
prijatelji 

Podobe odraščanja – 
podobe drugačnosti 1 1153 € 

18. Zavod za kiparstvo Okrasimo stene Čamca    1 1656€ 

19. Zavod za kiparstvo Picasso? Obvladam ga!   1 1485€ 

20. Združenje staršev in 
otrok SEZAM Krave v mestu? 1  750 € 

21. Zveza prijateljev 
mladine - Šiška 

Oblikovanje in izdelava 
malih uporabnih 
predmetov:  »Ustvarjamo 
ekološko, pomagamo 
naravi, smo kul! « 

1 1091 € 

22. Zveza prijateljev 
mladine  - Šiška 

Pogovorne delavnice: 
»Neki zame« 1 1424 € 

23. Zveza prijateljev 
mladine  - Center 

Fotografska delavnica 
»Pazi, fotkam!« 1 1342 € 
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c) Mladinske aktivnosti v Četrtnem mladinskem centru Zalog  
 

Zap. št. PREJEMNIK PROGRAM 
IN/ALI PROJEKT 

obdobje 
sofinanciranja 

(v letih) 

dodeljeno v letu 
2009 

(EUR) 

1. 
Aleksandra, zavod za 
pomoč in svetovanje 
družini 

Vzgoja skozi ples  1 1344 € 

2. Društvo Atelje 2050 Uporabne smeti  1 1600 € 

3. Društvo Atelje 2050 VJ delavnica 1 2100 € 

4. 
DIH-društvo za 
integracijo 
homoseksualnosti  

Človekove pravice so 
moje pravice 1  2089 € 

5. 
DIH-društvo za 
integracijo 
homoseksualnosti 

Z nogometom proti 
diskriminaciji 1 2100 € 

6.  

Društvo za 
izobraževanje in 
povezovanje otrok 
MOZAIK        

Lahkih nog na okrog 1 2069 € 

7. 
Društvo za  učno samo-
pomoč in spodbujanje 
ustvarjalnost LOG-UM 

Beatbox delavnica 1 1227 € 

8. 
Društvo za  učno samo-
pomoč in spodbujanje 
ustvarjalnost LOG-UM 

»Live video»-digitalna 
animacija in performans 1 1650 € 

9. 
Društvo za razvoj 
socialno kulturnega 
dela Kulturni vikend 

Glasbena nanizanka  1 1344 € 

10. Kulturno ekološko 
društvo Smetumet Smetumet delavnica 1 941 € 

11. Mladi forum socialnih 
demokratov Čamac improvizira  1 896 € 

12. Socialna akademija  Kaj pomeni uspeti? 1 1093 € 

13. Športno društvo 
Actionmama Smučanje  1 1646 € 

14. Športno društvo Tempo Šport za mlade 1 1128  € 

15. 
Zavod za promocijo 
športa in turizma Bodi 
Zraven 

Šola adrenalinskih športov 
in spoznavanje Posočja  1 2100 € 

16. Zavod Enostavno 
prijatelji 

Ritmični izziv – igranje 
afriških bobnov in 
spoznavanje afriške 
kulture 

1 1359 € 

17. Združenje staršev in 
otrok SEZAM Po kruhu diši! 1 603 € 
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II. 
 

ZAVRNE naslednje programe in/ali projekte:  
 
Sklop A: Lokalne mladinske aktivnosti  
 

Zap. 
št. PREDLAGATELJ PROGRAM 

IN/ALI PROJEKT 
1. Atelje 2050 Ustvarjalnost brez meja  

2. Društvo Best – združenje študentov tehnologije in 
naravoslovja BEST dnevi tehnike in naravoslovja 2009 

3. Društvo kulturologov Kult.co Kulturološki filmski seminar 

4. Društov Mepi – mednarodno priznanje za mlade Brez ogljika nam živeti ni? 

5. Društvo Metulj – center za pomoč otrokom, 
mladostnikom in odraslim v stiski Razvojni tabor Metulj 

6. Društvo Mladinski ceh Usposabljanje trenerjev 

7. Društvo Madinski ceh Mladinska akademija 

8. Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine Invalidnost naj ne bo ovira 

9. Društvo prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote Šola prostovoljstva 

10. Društvo Selezijanski mladinski center Rakovnik Mladi za najstnike 

11. Društvo Selezijanski mladinski center Rakovnik Animatorji poletnega oratorija  

12. Društvo študentov biologije Raziskovalni tabor biologije – Mirna 2009 

13. Društvo študentov medicine Slovenije Šolanje STOP HIV/AIDS 

14. Društvo študentov medicine Slovenije Delavnice urgentne medicine  

15. Društvo tabornikov Rod Bičkova skala Naj bo tabor celo leto! 

16. Društvo tabornikov Rod Dobre volje GOTIK 

17. Društvo tabornikov Rod Močvirski tulipani Božičkovanje 2009 

18. Društvo tabornikov Rod Močvirski tulipani Taborniki  - vedno pripravljeni na vse 

19. Društvo tabornikov Rod Podkovani krap Raznolikost za enake 

20. Društvo tabornikov Rod Trnovskih regljačev Iz objema mesta pobeg v divjino 

21. Društvo tabornikov Rod Tršati tur Tabor Bohinj 2009 

22. Društvo tabornikov Rod Tršati tur Zlata puščica 

23. Društvo tabornikov Zmajev rod     Zmajevska akademija taborniških znanj 
(ZATZ) 

24. Društvo Unicef Slovenija   Nacionalni odbor  UNICEF-a Slovenija  za 
participacijo otrok in mladostnikov 

25. Društvo Unicef Slovenija UNICEF-ovi  mladi prostovoljci 

26. Društvo za doživljajsko pedagogiko Slovenije »Jst  zmorem« - tabor doživetja 

27. Društvo za nenasilno komunikacijo Individualno delo z otroki in mladimi z 
izkušnjo nasilja 

28. Društvo za opazovanje in proučevanje ptic 
Slovenije Mladi, ptice in varstvo narave 
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29. Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev  
Kralji ulice Kralji ulice 

30. Društvo za pomoč osebam z govornimi motnjami 
Vilko Mazi 

Učinkovita pomoč osebam z govornimi 
motnjami pri vključevanju v socialno okolje 

31. Društvo za razvijanje preventivnega in 
prostovoljnega dela  Moj stil 

32. Fundacija Sursum, društvo za izobraževanje in 
kulturo 16 plus+ 

33. Fundacija Sursum, društvo za izobraževanje in 
kulturo Cine forum 

34. Inštitut za zakonsko in družinsko terapijo Logos 
Vitae Skupina za mlade 

35. Kinološko društvo Krim Reševalni psi – naši prijatelji v nesreči 

36. Klub prijateljev mladine Marindolus ljubljana Učenje za življenje – poletni mladinski tabor 
Marindol 2009 

37. Kongregacija sv. Jurija Multikulturna Evropa kot izziv mladim v 
Ljubljani. Poli-art program za mlade 

38. Kulturno  društvo galerija GT i.e. Famul Stuart Mladinska kultura 2009 

39. Kulturno društvo ljubiteljev glasbe Rockarena Sooblikovanje nove podobe spletnega 
glasbenega časopisa ROCKLINE 

40. Kulturno ekološko društvo Smetumet 7xponošen 

41. Mestna zveza tabornikov Ljubljana Z znanjem do zvezd 

42. Mestna zveza tabornikov Ljubljana Na načelnikih stoji ljubljansko taborništvo! 

43. Mestno društvo gluhih Ljubljana Oživitev mlade gluhe populacije 

44. Mlada Slovenija – regijski odbor ljubljana Več mladosti! 

45. Mladinski dom Malči Belič Prestopamo meje 

46. Mladinski klub društva slovenskih pisateljev Družbena-angažirana umetnost  

47. Mladinski klub Jarše  KS 
(Krajevni studio ) 

48. Mladinski klub Ljubljanski grafit Likovna delavnica »Ljubljanski grafiti 2009« 

49. Mladinski informacijski center  Info točka MIC – hiša novic 

50. Mladinski svet Ljubljane Mladi na EU volitve! 

51. Mladinski svet Ljubljane Urbani grafiti: delavnica grafitov 

52. Morigenos – društvo za raziskovanje in zaščito 
morskih sesalcev Terenski vikend – po znanje na morje 

53. Morigenos – društvo za raziskovanje in zaščito 
morskih sesalcev Spoznajmo življenje naših delfinov 

54. Morigenos – društvo za raziskovanje in zaščito 
morskih sesalcev Terenski dan »Raziskovalci delfinov« 

55. Nova generacija SLS Pomladanska čistilna akcija  

56. OKOLJSKI CENTER- Klub za uveljavljanje 
trajnostnega razvoja Okoljska diploma/magisterij 

57. Slovenska akademska unija »Akademski večeri« 

58. Slovensko popotniško društvo Erazem Erazem – svetovalno informacijsko središče za 
mlade popotnike 

59. Socialna akademija – zavod za izobraževanje, Spoznaj ozadje! – usposabljanje mladinskih 
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raziskovanje in kulturo voditeljev 

60. Športno društvo S-šport Ustanovimo se 

61. Športno društvo S-šport Voda je vir zdravja 

62. Športno društvo Šmartno Tacen Izkušnje skozi informiranje in učenje  

63. Športno društvo Šmartno Tacen  Naj imajo tudi oni 

64. Športno društvo Tornado Sredine CIRKUŠKE razgrajalnice za mlade 

65. Študentsko kulturno  in umetniško društvo 
romanistov 

Hipercloridria – 10. obletnica španskega 
univerzitetnega teatra v Ljubljani 

66. Za in proti, zavod za kulturo dialoga Kje pa mene čevelj žuli? 

67. Za in proti, zavod za kulturo dialoga Seminarji: Kako organiziramo in nastopimo v 
javnih razpravah 

68. Zavod Emma, center za pomoč žrtvam nasilja Poletni tabor – Center za pomoč žrtvam nasilja

69. Zavod Enostavno prijatelji Ustvarjati pomeni  - 2x živeti 

70. Zavod Selesianum OE Skala Usposabljanje prostovoljcev 

71. Zavod Selesianum oe Skala Šola za življenje 

72. Zavod Sv. Stanislava, škofijska klasična gimnazija Šola je več kot le šola 

73. 
Zavod varna pot, zavod za pomoč žrtvam 
prometnih nesreč, preventivo, vzgojo in 
izobraževanje 

Pedagoške delavnice za mlade – 5xSTOP je 
COOL 

74. Zavod za usposabljanje Janeza Levca, de dom, de 
OVI Jarše, DE OŠPP dečkova Počitniške aktivnosti 2009 

75. Zavod za usposabljanje Janeza Levca Likovni vikend: LJUBLJANA SKOZI NAŠE 
OČI 

76. Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov Pustimo svet boljši 

77. Zveza borilnih športov Ljubljana Pridi na poldrugi mesec borilstva 

78. Zveza radioamaterjev Slovenije 
Pridobivamo nove prijatelje s prostočasnim 
tehničnim izobraževanjem in izmenjavo 
izkušenj med generacijami 

 
 
 
 
 
Sklop B: Mednarodne mladinske aktivnosti:  

 
Zap. 
št. PREDLAGATELJ PROGRAM 

IN/ALI PROJEKT 
1. Društvo Best Ljubljana Poletni tečaj 

2. Društvo Best Ljubljana BEST regionalno srečanje  

3. Društvo mladih geografov Slovenije  Mednarodni EGEA kongres v Varšavi 

4. Društvo študentov biologije  Ekosistemi Jadrana  

5. Društvo študentov informatike ZDA Tour 2009 

6 Društvo tabornikov Rašiški rod Odprava na Rover Way 2009 
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7. Društvo tabornikov Rod heroj Vitez Na zlet in nazaj 

8. Društvo Taka Tuka Theatrum pro omnibus 

9 Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana 

Internetni prenos popolnega Sončevega mrka iz 
Šanghaja v sodelovanju s  srednjo šolo ShangNan 
Middle School v Šanghaju in Halerstein – 
slovenski astronom iz Megša na Kitajskem v 
osemnajstem stoletju 

10. Mandinga  - društvo za širjenje brazilske kulture 
in plesno borilne veščine capoeire Mednarodno srečanje skupine Capoeira Senzala 

11. Mladinski dom Malči Beličeve Meet Eachothers' Cultures 

12. Zavod Sv. Stanislava, škofijska klasična 
gimnazija 

Delovno prijateljski tabor v Bosni in Hercegovini – 
Kolibe 2009 

13. Zavod za usposabljanje Janeza Levca Igrajmo se skupaj 
 
 
Sklop E 
 

a) Mladinske aktivnosti v Četrtnem mladinskem centru Bežigrad 
 

Zap. 
št. PREDLAGATELJ PROGRAM 

IN/ALI PROJEKT 
1. Društvo Afriški center Uživajmo v afriškem nogometu 

2. Društvo Mladinski ceh Prepusti se plesu in glasbi 

3. Društvo ŠKUC Uporabni video v današnjem navideznem svetu 

4. Društvo za izobraževanje in povezovanje otrok 
MOZAIK Lahkih nog naokrog 

5. Kulturno umetniško društvo Anarhiv Mladim zeleno prihodnost 

6. MANDINGA – društvo za širjenje brazilske 
kulture in plesno borilne veščine capoeira Capoeira 

7. Zavod za promocijo športa in turizma Bodi 
Zraven  Šola adrenalinskih športov in spoznavanje Posočja 

8.  Zveza prijateljev mladine -  Šiška Pogovorne delavnice »Neki zame« 
 
 
 
 

b) Mladinske aktivnosti v Četrtnem mladinskem centru Šiška 
 

Zap. 
št. PREDLAGATELJ PROGRAM 

IN/ALI PROJEKT 
1. Društvo Afriški center V ritmih  Afrike  

2. Društvo za razvoj socialno kulturnega dela 
Kulturni vikend  Glasbena nanizanka  

3. Društvo za  učno samo-pomoč in spodbujanje 
ustvarjalnost LOG-UM  »Live video« Digitalna animacija in performans 

4. Športno društvo Actionmama  Smučanje  

5. Športno društvo Šmartno Tacen     Savudrija 2009           
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6.  Zavod za promocijo športa in turizma bodi 
zraven  Šola adrenalinskih športov in spoznavanje Posočja 

 
 
 
 

c) Mladinske aktivnosti v Četrtnem mladinskem centru Zalog  
 

Zap. 
št. PREDLAGATELJ PROGRAM 

IN/ALI PROJEKT 
1. Kulturno umetniško društvo Anarhiv  Mladim zeleno prihodnost! 

2. Zavod za kiparstvo  Kaj naj danes oblečem ? 

3. Zavod za kiparstvo  Picasso? Obvladam ga!                       

4. Zveza prijateljev mladine Center Fotografska delavnica »Pazi fotkam!« 
 

 
 
 

III. 
 
ZAVRŽE naslednje vloge: 
 
Zap. 
št. PREDLAGATELJ PROGRAM 

IN/ALI PROJEKT 
1. Društvo Mladih Polje Oratorij 2009 

2. Društvo Mladih Polje Revija BITI ali IMETI 

3. Društvo Hiša otrok in umetnosti  Bodigatreba 

4. KUDmreža Delovanje mladinskega centra Menza pri koritu 

5. MEOS, društvo za promocijo in  razvoj 
mednarodnih odnosov 

SiMUN – Slovenia International Model United 
Nations 
 

 
 
 
 
 

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 programov in/ali projektov v MOL za leto 2009 in/ali za leta 2009 do 2011 s 
področja Mladinskih aktivnosti  (v nadaljevanju: javni razpis). 
 
Komisija za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL v letu 2009 
s področja Mladinskih aktivnosti (v nadaljevanju: komisija) je v skladu z 222. členom Pravilnika o 
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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 269 vlog, od tega je bilo 22 
nepopolnih. Vlagatelji, ki so poslali nepopolne vloge, so bili v skladu s 224. členom Pravilnika 
pozvani k dopolnitvi vlog: 17 vlog je bilo v postavljenem roku ustrezno dopolnjenih, 5 vlog ni bilo 
dopolnjenih.   
 
Iz navedenega tako sledi, da se je v nadaljnji postopek ocenjevanja uvrstilo 264  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: Lokalne mladinske 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 - 79 0 
80 - 95 50 
96 - 102 80 
103-105 100 

 
Sklop B: Mednarodne mladinske 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 - 44 0 
45 - 49 50 
50 – 53 80 
54-55 100 

 
 
 
 
Sklop C: Mreženje  mladinskih nepridobitnih organizacij 
 

Skupno št. zbranih točk glede na 
merila 

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

0 - 59 0 
60 - 65 100 

Sklop D: Sekundarni preventivni programi za mlade v MOL 
 

Skupno št. zbranih točk glede na 
merila 

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

0 - 57 0 
58-62 60 
63-67 80 
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68-73 90 
 
 
Sklop E: Mladinske aktivnosti  v Četrtnih mladinskih centrih Bežigrad, Šiška in Zalog 
 

Skupno št. zbranih točk glede na 
merila 

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

0 - 29 0 
30-35 80 
36-40   100 

 
Le za večletne programe: 
Višina sredstev za sofinanciranje projekta/programa v letih/ letu 2010 in 2011 bo odvisna od višine 
razpoložljivih sredstev v proračunu MOL za sofinanciranje projektov in/ali programov na predmetnem 
razpisnem področju v teh letih/tem letu, od ocene izvajanja projekta/programa in porabe sredstev zanj 
v preteklem letu ter od ocene predvidenega obsega projekta/programa v posameznem letu s strani 
pristojne komisije. O višini sofinanciranja programa in/ali projekta, ki je bil izbran v sofinanciranje na 
podlagi tega sklepa bo tudi za leto 2010  in 2011  izdan poseben sklep. 
 
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: Lokalne mladinske aktivnosti  
 

Zap. 
št. PREJEMNIK PROGRAM 

IN/ALI PROJEKT 

obdobje 
sofinanci

ranja 
(v letih) 

dodeljeno v 
letu 2009 

(EUR) 

 
skupno št. 

zbranih točk 
glede na 
merila 

odstotek 
sofinancira
nja glede 

na 
pričakova
no višino 
sredstev 

1. 
DIH – Društvo za 
integracijo 
homoseksualnosti 

Parada ponosa  1 2880 € 99 80% 

2. Dijaški dom Ivana 
Cankarja  Kreatorij DIC 1 3250 € 93 50% 

3. Društvo Center za 
pomoč mladim Mladi mladim 1 3145 € 87 50% 

4. 

Društvo za 
človekove pravice 
in človeku 
prijazne 
dejavnosti 
Humanitas 

Mladi- aktivisti za 
družbene spremembe 1 3250 € 85 50% 

5. 
Društvo kulturno, 
informacijsko in 
svetovalno 
središče Legebitra 

Izobraževalni 
program Legebitra 1 5200 € 97 80% 
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6. 
Društvo kulturno, 
informacijsko in 
svetovalno 
središče Legebitra 

Ustavimo 
homofobijo! 1 3250 € 95 50% 

7. 
Društvo 
maketarjev in 
igralcev namiznih 
strateških iger 

Barve, čopič in tvoja 
ustvarjalnost 2009 1 788 € 85 50% 

8. 
Društvo MEPI – 
mednarodno 
priznanje za 
mlade 

Vesele urice – izziv 
prostovoljstva 1 1800 € 91 50% 

9. 
Društvo MEPI – 
mednarodno 
priznanje za 
mlade 

Program MEPI – 
zagotavljanje 
kontinuitete, dvig 
prepoznavnosti in 
povečanje in 
povečanje udeležbe v 
programu 

3 5250 € 102 80% 

10. Društvo mladih 
geografov 
Slovenije 

Mladinski geografsko 
raziskovalni tabor, 
Tržič 2009 

1 1150 € 81 50% 

11. Društvo Mladinski 
ceh  KARIER TEATER 1 1500 € 88 50% 

12. 
Društvo 
Študentski 
kulturni center 
ŠKUC 

Lezbična (GLBT) 
knjižnica in arhiv 1 1650 € 88 50% 

13. 
Društvo 
Študentski 
kulturni center 
ŠKUC 

DIALOGI 1 3048 € 87 50% 

14. 
Društvo 
Študentski 
kulturni center 
ŠKUC 

Info ŠKUC 1 3250 € 84 50% 

15. Društvo študentov 
medicine 
Slovenije 

Projekt »Za življenje 
» Ljubljana  1 1340 € 82 50% 

16. Društvo 
tabornikov rod 
Bičkova skala 

Spust po Ljubljanici 
2009 1 900 € 86 50% 

17. Društvo 
Tabornikov Rod 
Heroj Vitez  

Tabornik za vedno 1 1400€ 85 50% 

18. Društvo 
tabornikov rod 
samorastniki  

Taborništvo – pot do 
znanja! 1 750 € 81 50% 

19. Društvo 
tabornikov Rod 
Samorastniki  

Samostojni x 
odgovorni= 
Samorastniki2! 

1 1040 € 80 50% 

20. Društvo za 
doživljajsko 
pedagogiko 

Socialni treningi za 
stanovanjske skupine  1 1344 € 83 50% 
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Slovenije 

21. Društvo za 
motopedagogiko 
in psihomotoriko 

Mladi pomagajo 
otrokom – neformalno 
usposabljanje za 
prostovoljno delo 

1 3230 € 96 80% 

22. Društvo za 
nenasilno 
komunikacijo 

Individualno delo z 
mladimi, ki 
povzročajo nasilje 

1 3250 € 83 50% 

23. Društvo za 
nenasilno 
komunikacijo 

Zmorem drugače – 
vodena skupina za 
mlade fante, ki se 
vedejo nasilno 

3 3250 € 82 50% 

24. 
Društvo za 
sodobne umetnosti 
Aggressive 
Theatre 

Inovativna umetnost 
za mlade 1 2913 € 103 100% 

25. Inštitut za Afriške 
študije 

Afrika v Ljubljani – 
natečaj za mlade 1 1800 € 83 50% 

26. Inštitut za Afriške 
študije  

Ljubljana-
multikulturna 
prestolnica 

1 3042 € 86 50% 

27. 
KUD LJUD Ustvari svoj 

interaktivni lik!  1 3225 € 86 50% 

28. Kulturno društvo 
Gmajna 

Inkubator socialnih 
pravic  1 2940 € 84 50% 

29. Kulturno ekološko 
društvo Smetumet Smetumet dejavnice 1 1150 € 81 50% 

30. Kulturno 
umetniško društvo 
Anarhiv 

Pokvarimo 
predsodke! 1 1684 € 94 50% 

31. Kulturno 
umetniško društvo 
Mreža 

MetaTISK 1 3250 € 84 50% 

32. Kulturno 
umetniško društvo 
Pozitiv 

BITI 3 5200 € 101 80% 

33. Mestna zveza 
prijateljev mladine 
Ljubljana 

Mladi za mlade 1 3250 € 83 50% 

34. Mestna zveza 
tabornikov 
Ljubljana  

V mestu in naravi 
skačemo po travi – 
Taborniški feštival 

1 2150 € 91 50% 

35. 
Mirovni inštitut Delavsko-punkerska 

univerza 3 2800 € 102 80% 

36. 
Mirovni inštitut 

Neformalno 
izobraževanje 
Delavsko-punkerske 
univerze 

1 1361 € 84 50% 

37. 
Mladi forum 
Socialnih 
demokratov 

Mladi na trgu dela 1 835 € 87 50% 
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Ljubljana 

38. Mladinski klub 
Jarše Jarški festivali 1 3250 € 81 50% 

39. Mladinski klub 
Jarše 

Program Mladinskega 
kluba Jarše 1 3250 € 80 50% 

40. 
Mladinsko 
informacijski 
center MIC 

»Podjetno 
prostovoljstvo – 
usposabljanje za 
boljše prostovoljstvo« 

1 1300 € 80 50% 

41. 

Pravno 
informacijski 
center nevladnih 
organizacij – PIC, 
Ljubljana 

PIC za mlade 1 2778 € 80 50% 

42. 

Slovenska 
filantropija, 
združenje za 
promocijo 
prostovoljstva 

Enaki v različnosti – 
Živa knjižnica 1 5200 € 100 80% 

43. 

Slovensko 
združenje za 
cirkuško 
pedagogiko - 
Cirkokrog 

Cirkus v mestu 1 3205 € 95 50% 

44. 

Slovensko 
združenje za 
zmanjševanje 
škodljivih 
posledic drog - 
Drogart 

DrogArt Info točka  1 3250 € 86 50% 

45. 

Socialna 
akademija – zavod 
za izobraževanje, 
raziskovanje in 
kulturo 

Slišim – ne razumem 
– zaigram - razumem 1 1516 € 86 50% 

46. 

SPM – društvo za 
razvoj 
skupnostnih 
programov za 
mlade  

Oživimo Fužine! 
Sosed sosedu človek. 
Skupnostne akcije 

1 3250 € 94 50% 

47. 

SPM – društvo za 
razvoj 
skupnostnih 
programov za 
mlade 

PRODEM – 
prostočasne 
dejavnosti za mlade 

1 3212 € 82 50% 

48. Športno društvo 
Šmartno Tacen Oživimo igrišča 1 2807 € 81 50% 

49. 

Športno kulturno 
društvo 
vzgojiteljev 
ljubljanskih 
dijaških domov 

»Mesec kulture 
ljubljanskih dijaških 
domov« 

1 1300 € 82 50% 

50. Študentsko 
politološko 

Letni cikel projektov 
pod geslom »Aktiviraj 1 3000 € 90 50% 
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društvo 
POLITUSS 

se!« 

51. TiPovej! Zavod za 
ustvarjalno družbo 

TiPovej! 
Usposabljanje mladih 
za vključevanje na trg 
dela 

1 3250€ 84 50% 

52. 

Umanotera, 
slovenska 
fundacija za 
trajnostni razvoj 

Usposabljanje mladih 
prostovoljcev za 
vrednote pravične 
trgovine 

1 660 € 101 80% 

53. 
YHD-društvo za 
teorijo in kulturo 
hendikepa 

YHD- Klub SOT 24,5 3 2708 € 102 80% 

54. Zavod EMMA »Nasilje! Kaj lahko 
storim?« 1 1983 € 99 80% 

55. Zavod EMMA 
Usposabljanje 
prostovoljk in 
prostovoljcev 

1 1641 € 84 50% 

56. 

Zavod Izida, 
informacijski, 
izobraževalni in 
svetovalni center 

Pomoč mladim pri 
poklicnem odločanju 
in načrtovanju 
poklicne kariere 

1 2850 € 92 50% 

57. 

Zavod MISSS-
mladinsko 
informativno 
svetovalno 
središče Slovenije 

Usposabljanje 
prostovoljcev za delo 
z otroci in mladostniki

1 1700 € 88 50% 

58. Zavod Selesianum 
OE SKALA SKALA Nove Jarše 1 1350 € 82 50% 

59. Zavod Voluntariat Medkulturna mreža 
mladih 1 3250 € 94 50% 

60. 
Zavod za fair play 
in strpnost v 
športu 

Fair Play šola  1 4302 € 97 80% 

61. 
Zavod za gluhe in 
naglušne 
Ljubljana  

Planet OFF 1 840 € 89 50% 

62. 
Zavod za gluhe in 
naglušne 
Ljubljana 

Prostovoljci ZGNL 1 1019 € 88 50% 

63. 
Zavod za 
usposabljanje 
Janeza Levca 

Skupaj na mavrici 
odnosov 1 400 € 86 50% 

64. 

Združenje 
slovenskih 
katoliških skavtinj 
in skavtov  

Na mladih svet stoji 1 3000 € 82 50% 

65. 

Združenje 
slovenskih 
katoliških skavtinj 
in skavtov 

Ljubljanska džungla 1 1375 € 87 50% 

66. Združenje staršev 
in otrok SEZAM TRICIKLNET 1 2065 € 82 50% 

67. Zveza prijateljev Usposabljanje 1 2200 € 83 50% 
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mladine Slovenije  prostovoljcev TOM 
telefona 

 
 
 
Sklop B: Mednarodne mladinske aktivnosti 
 

Zap. 
št. PREJEMNIK PROGRAM 

IN/ALI PROJEKT 

obdobje 
sofinanci

ranja 
(v letih) 

dodeljeno v 
letu 2009 

(EUR) 

 
skupno št. 

zbranih točk 
glede na 
merila 

odstotek 
sofinancira
nja glede 

na 
pričakova
no višino 
sredstev 

1. 
BOB, Zavod za 
izobraževanje in 
kulturne dejavnosti 

CreARTing Common 
Europe 1 360€ 54 100% 

2. 
Društvo Center za 
neprofitni 
management 

Intercultural 
Education for 
effectivness and 
understanding – ICE 4 
EU 

1 600€ 48 50% 

3. 
Društvo maketarjev 
in igralcev namiznih 
strateških iger 

Krst Martina Krpana 
2009 1 830€ 46 80% 

4. Društvo mladih 
geografov  Slovenije  

Učna pot do enakih 
možnosti 1 1440€ 50 80% 

5.  Društvo Slovenija –
Francija  

Most med kulturami – 
Charleroi 2009 1 1440€ 51 80% 

6. Društvo ŠKUC 25 let Magnusa 1 1440€ 52 80% 

7. 
Društvo tabornikov 
Rod Močvirski 
tulipani 

Zlet Pomurje 2009 – 
srečanje mladih iz 
Slovenije in drugih 
držav 

1 900€ 47 50% 

8. Društvo tabornikov 
Rod Sivega volka Kovanje prijateljstev 1 900€ 45 50% 

9.  Društvo Taka Tuka 
1. Patumtanski 
mednarodni festival 
za otroke 

1 1440€ 50 80% 

10. 
Društvo za 
prostovoljno in 
humanitarno delo  

Življenje po cunamiju 
– Nam je mar! 1 1440€ 52 80% 

11. 
Društvo za sodobne 
umetnosti 
Aggressive Theatre 

Pobegi mladih iz 
golega otoka 1 1364€ 55 100% 

12. Društvo zaveznikov 
mehkega pristanka  KINO meja 1 900€ 48 50% 

13. Kulturno društvo 
Gmajna 

Evropska konferenca 
socialnih centrov, 
Barcelona 

1 1440€ 52 80% 

14. Mirovni inštitut Materializem danes 1 840€ 54 100% 

15. Mladi forum SD 
Ljubljana 

»Balkanska 
multikultura 2« 1 760€ 53 80% 
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16. 

Slovensko društvo 
Iniciativna skupina 
evropski forum 
Alpbach 

Evropski forum 
Alpbach 1 900€ 48 50% 

17. 

Slovensko združenje 
za cirkuško 
pedagogiko - 
Cirkokrog 

Slovensko-nemški 
cirkuški ragu 1 1560€ 54 100% 

18.  Športno društvo 
Šmartno Tacen Tukaj smo tudi mi 1 1440€ 52 80% 

19. 
Študentsko kulturno 
in umetniško 
društvo romanistov 

FESTUNIT 
Ljubljana-Gledališki 
univerzitetni festival 
Ljubljana 2009 

1 1440€ 51 80°% 

20.  TiPovej! Zavod za 
ustvarjalno družbo 

Medkulturni dialog in 
vizualni eksperimenti 1 1440€ 51 80% 

21. Zavod Voluntariat 
Poletna šola 
izobraževanja za 
razvoj 2009 

1 600€ 55 100% 

 
 
Sklop C: Mreženje mladinskih nepridobitnih organizacij v MOL 
 

Zap. 
št. PREJEMNIK PROGRAM 

IN/ALI PROJEKT 

obdobje 
sofinanci

ranja 
(v letih) 

dodeljeno v 
letu 2009 

(EUR) 

 
skupno št. 

zbranih točk 
glede na 
merila 

odstotek 
sofinancira
nja glede 

na 
pričakova
no višino 
sredstev 

1. 
Društvo KLJUČ –
Center za boj proti 
trgovini z ljudmi 

Zveza za nenasilje 1 12.300 € 62 100% 

2. 
Društvo Študentski 

kulturni center 
ŠKUC 

Ljubljanska mreža 
Info točk za mlade 

L'MIT 
1 12.300€ 60 100% 

 
Sklop D: sekundarni preventivni programi za mlade v MOL 
 

Zap. 
št. PREJEMNIK PROGRAM 

IN/ALI PROJEKT 

obdobje 
sofinanci

ranja 
(v letih) 

dodeljeno v 
letu 2009 

(EUR) 

 
skupno št. 

zbranih točk 
glede na 
merila 

odstotek 
sofinancira
nja glede 

na 
pričakova
no višino 
sredstev 

1. Center za socialno 
delo Bežigrad   S.O.M. Bežigrad  1 20.970€ 68 90% 

2. 
Center za socialno 
delo Ljubljana 
Center 

Psihosocialna pomoč 
mladim  1 16.800€ 62 60% 

3. 
Center za socialno 
delo Ljubljana 
Moste Polje 

Dnevni mladinski 
center  1 114.030€ 73 90% 

4. Center za socialno MSV – Mladinsko 1 32.080€ 64 80% 
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delo Ljubljana Vič 
Rudnik – Mladinsko 
središče Vič 

središče Vič    

 
 
 
Sklop E 
 

a) Mladinske aktivnosti v Četrtnem mladinskem centru Bežigrad 
 

Zap. 
št. PREJEMNIK PROGRAM 

IN/ALI PROJEKT 

obdobje 
sofinanci

ranja 
(v letih) 

dodeljeno v 
letu 2009 

(EUR) 

 
skupno št. 

zbranih točk 
glede na 
merila 

odstotek 
sofinancira
nja glede 

na 
pričakova
no višino 
sredstev 

1. Društvo Afriški 
center  

Glasbeno popotovanje 
v afriške dežele 1 1673 € 30 80% 

2. Društvo Atelje 2050 Ustvarjalna delavnica-
izdelovanje batik 1 1674 € 32 80% 

3. Društvo Atelje 2050 Ustvarjalno skozi 
pokrajine sveta 1 1680 € 33 80% 

4. Društvo Mladinski 
ceh 

Eurotrip, popotovanje 
po Evropi 1 1669 € 32 80% 

5. Društvo za razvoj 
plezalne kulture 

Plezalni izlet v 
naravne stene 1 1910 € 40 100% 

6. 
Društvo za razvoj 
socialno kulturnega 
dela Kulturni vikend 

Glasbena nanizanka 1 1515 € 35 80% 

7. Kulturno ekološko 
društvo Smetumet Smetumet delavnice 1 941 € 40 100% 

8. 

Društvo za  učno 
samo-pomoč in 
spodbujanje 
ustvarjalnost LOG-
UM 

»Live video« 
Digitalna animacija in 
performans 

1 1320 € 32 80% 

9. 

Društvo za  učno 
samo-pomoč in 
spodbujanje 
ustvarjalnost LOG-
UM 

Beatbox delavnica 1 982 € 32 80% 

10. 
Mladi forum 
socialnih 
demokratov 

Glasbena delavnica- 
naredi svoj komad 1 1696 € 34 80% 

11. Mladinsko 
informacijski center Glasbena druženja 1 1505 € 34 80% 

12. 

Slovensko združenje 
za cirkuško 
pedagogiko - 
Cirkokrog 

Cirkuške niti 1 1209 € 35 80% 

13.  Športno društvo 
Actionmama Smučanje 1 1646 € 37 100% 

14.  Športno društvo S-
šport Paintball 1 1376 € 34 80% 
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15.  Športno društvo 
Šmartno Tacen Gremo na morje 1 1645 € 34 80% 

16. Športno društvo 
Šmartno Tacen Rafting 1 1649 € 34 80% 

17. Zavod Enostavno 
prijatelji Biti mlad je zakon 1 1576 € 35 80% 

18. Zavod Enostavno 
prijatelji 

Ulice zabave in 
ustvarjanja 1 1638 € 35 80% 

19. Zavod za kiparstvo Kaj naj danes 
oblečem ? 1 890 € 35 80% 

20. Zavod za kiparstvo Picasso? Obvladam 
ga!  1 1485 € 33 80% 

21. Zveza prijateljev 
mladine Šiška 

Oblikovanje in 
izdelava malih 
uporabnih predmetov:  
»Ustvarjamo 
ekološko, pomagamo 
naravi, smo kul! « 

1 1091 € 39 100% 

 
 

b) Mladinske aktivnosti v Četrtnem mladinskem centru Šiška 
 

Zap. 
št. PREJEMNIK PROGRAM 

IN/ALI PROJEKT 

obdobje 
sofinanci

ranja 
(v letih) 

dodeljeno v 
letu 2009 

(EUR) 

 
skupno št. 

zbranih točk 
glede na 
merila 

odstotek 
sofinancira
nja glede 

na 
pričakova
no višino 
sredstev 

1. Društvo Atelje 2050 Ustvarjalna delavnica-
izdelovanje batik 1 1674 € 32 80% 

2. Društvo Atelje 2050 Ustvarjalno skozi 
pokrajine sveta 1 1680 € 31 80% 

3. 
Društvo 
Informacijski center 
LEGEBITRA 

Skupaj proti 
diskriminaciji!    1 1680 € 34 80% 

4. Društvo mladih 
geografov Slovenije »GEOeksperimenti«  1    783 € 39 100% 

5.  

Društvo za 
izobraževanje in 
povezovanje otrok 
MOZAIK        

Lahkih nog na okrog 1 2069 € 40 100% 

6. Društvo za razvoj 
plezalne kulture 

Plezalni izlet v 
naravne stene 1 1910 € 37 100% 

7. 

Društvo za  učno 
samo-pomoč in 
spodbujanje 
ustvarjalnost LOG-
UM 

Beatbox delavnica 1 988 € 34 80% 

8. Inštitut za afriške 
študije  

Delavnica afriške 
glasbe in plesa  1   920  € 31 80% 

9. Klub borilnih veščin 
RIVAL                       

Učenje veščin 
mečevanja 1 1527€ 39 100% 

10 Kulturno ekološko 
društvo Smetumet Smetumet delavnica 1 941 € 38 100% 
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11. Kulturno umetniško 
društvo ANARHIV 

Mladim zeleno 
prihodnost! 1 791 € 36 100% 

12. 

MANDINGA – 
društvo za širjenje 
brazilske kulture in 
plesno borilne 
veščine capoeira 

Capoeira 1 2053 € 38 100% 

13. 
Mladi forum 
socialnih 
demokratov 

Glasbena delavnica- 
naredi svoj komad 1 1696 € 33 80% 

14. 
Mladi forum 
socialnih 
demokratov 

Filmska delavnica – 
snemanje filma 1 1328 € 34 80% 

15. 

Slovensko združenje 
za cirkuško 
pedagogiko - 
Cirkokrog 

Cirkuško rajanje 1 1002 € 40 100% 

16.  Športno društvo 
Šmartno Tacen Cerkno 2009    1 1854 € 36 100% 

17. Zavod Enostavno 
prijatelji 

Podobe odraščanja – 
podobe drugačnosti 1 1153 € 40 100% 

18. Zavod za kiparstvo Okrasimo stene 
Čamca    1 1656€ 34 80% 

19. Zavod za kiparstvo Picasso? Obvladam 
ga!   1 1485€ 34 80% 

20. Združenje staršev in 
otrok SEZAM Krave v mestu? 1  750 € 37 100% 

21. Zveza prijateljev 
mladine - Šiška 

Oblikovanje in 
izdelava malih 
uporabnih predmetov:  
»Ustvarjamo 
ekološko, pomagamo 
naravi, smo kul! « 

1 1091 € 39 100% 

22. Zveza prijateljev 
mladine  - Šiška 

Pogovorne delavnice: 
»Neki zame« 1 1424 € 34 80% 

23. Zveza prijateljev 
mladine  - Center 

Fotografska delavnica 
»Pazi, fotkam!« 1 1342 € 34 80% 

 
 

c) Mladinske aktivnosti v Četrtnem mladinskem centru Zalog 
 

Zap. 
št. PREJEMNIK PROGRAM 

IN/ALI PROJEKT 

obdobje 
sofinanci

ranja 
(v letih) 

dodeljeno v 
letu 2009 

(EUR) 

 
skupno št. 

zbranih točk 
glede na 
merila 

odstotek 
sofinancira
nja glede 

na 
pričakova
no višino 
sredstev 

1. 
Aleksandra, zavod 
za pomoč in 
svetovanje družini 

Vzgoja skozi ples  1 1344 € 30 80% 

2. Društvo Atelje 2050 Uporabne smeti  1 1600 € 31 80% 

3. Društvo Atelje 2050 VJ delavnica 1 2100 € 36 100% 



 26

4. 
DIH-društvo za 
integracijo 
homoseksualnosti  

Človekove pravice so 
moje pravice 1  2089 € 40 100% 

5. 
DIH-društvo za 
integracijo 
homoseksualnosti 

Z nogometom proti 
diskriminaciji 1 2100 € 40 100% 

6.  

Društvo za 
izobraževanje in 
povezovanje otrok 
MOZAIK        

Lahkih nog na okrog 1 2069 € 39 100% 

7. 

Društvo za  učno 
samo-pomoč in 
spodbujanje 
ustvarjalnost LOG-
UM 

Beatbox delavnica 1 1227 € 36 100% 

8. 

Društvo za  učno 
samo-pomoč in 
spodbujanje 
ustvarjalnost LOG-
UM 

»Live video»-
digitalna animacija in 
performans 

1 1650 € 36 100% 

9. 
Društvo za razvoj 
socialno kulturnega 
dela Kulturni vikend 

Glasbena nanizanka  1 1344 € 31 80% 

10. Kulturno ekološko 
društvo Smetumet Smetumet delavnica 1 941 € 39 100% 

11. 
Mladi forum 
socialnih 
demokratov 

Čamac improvizira  1 896 € 36 100% 

12. Socialna akademija  Kaj pomeni uspeti? 1 1093 € 35 80% 

13. Športno društvo 
Actionmama Smučanje  1 1646 € 39 100% 

14. Športno društvo 
Tempo Šport za mlade 1 1128 € 34 80% 

15. 
Zavod za promocijo 
športa in turizma 
Bodi Zraven 

Šola adrenalinskih 
športov in 
spoznavanje Posočja  

1 2100 € 36 100% 

16. Zavod Enostavno 
prijatelji 

Ritmični izziv – 
igranje afriških 
bobnov in 
spoznavanje afriške 
kulture 

1 1359 € 36 100% 

17. Združenje staršev in 
otrok SEZAM Po kruhu diši! 1 603 € 36 100% 

 
 
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: 
 
 
 



 27

 
Sklop A: Lokalne mladinske aktivnosti  
 

Zap. 
št. PREDLAGATELJ 

PROGRAM 
IN/ALI 

PROJEKT 

Št. 
točk Obrazložitev 

1. Atelje 2050 Ustvarjalnost brez 
meja  74 

Vloga ne izpolnjuje z merili postavljenega 
pogoja, saj si ni pridobila najmanj 80 
skupnih točk v okviru meril. 

2. 
Društvo Best – 
združenje študentov 
tehnologije in 
naravoslovja 

BEST dnevi tehnike 
in naravoslovja 
2009 

60 
Vloga ne izpolnjuje z merili postavljenega 
pogoja, saj si ni pridobila najmanj 80 
skupnih točk v okviru meril 

3. Društvo 
kulturologov 
Kult.co 

Kulturološki 
filmski seminar 73 

Vloga ne izpolnjuje z merili postavljenega 
pogoja, saj si ni pridobila najmanj 80 
skupnih točk v okviru meril in ne dosega z 
merili postavljenega pogoja, ker si pri 
merilu številka 8 ni pridobila  vsaj 2 točk.  

4. Društov MEPI – 
mednarodno 
priznanje za mlade 

Brez ogljika nam 
živeti ni? 77 

Vloga ne izpolnjuje z merili postavljenega 
pogoja, saj si ni pridobila najmanj 80 
skupnih točk v okviru meril. 

5. 

Društvo Metulj – 
Center za pomoč 
otrokom, 
mladostnikom in 
odraslim v stiski 

Razvojni tabor 
Metulj 47 

Vloga ne izpolnjuje z merili postavljenega 
pogoja, saj si ni pridobila najmanj 80 
skupnih točk v okviru meril in ne dosega z 
merili postavljenega pogoja, ker si pri 
merilu št. 3  in št. 8 vsaj 2 točk, pri merilu 
16 pa vsaj 3 točk.   
 

6. Društvo Mladinski 
ceh 

Usposabljanje 
trenerjev 75 

Vloga ne izpolnjuje z merili postavljenega 
pogoja, saj si ni pridobila najmanj 80 
skupnih točk v okviru meril. 

7. Društvo Mladinski 
ceh 

Mladinska 
akademija 75 

Vloga ne izpolnjuje z merili postavljenega 
pogoja, saj si ni pridobila najmanj 80 
skupnih točk v okviru meril. 

8. 
Društvo 
paraplegikov 
ljubljanske 
pokrajine 

Invalidnost naj ne 
bo ovira 72 

Vloga ne izpolnjuje z merili postavljenega 
pogoja, saj si ni pridobila najmanj 80 
skupnih točk v okviru meril. 

9. 
Društvo 
prostovoljcev 
Vincencijeve zveze 
dobrote 

Šola prostovoljstva 70 
Vloga ne izpolnjuje z merili postavljenega 
pogoja, saj si ni pridobila najmanj 80 
skupnih točk v okviru meril. 

10. Društvo Selezijanski 
mladinski center 
Rakovnik 

Mladi za najstnike 69 

Vloga ne izpolnjuje z merili postavljenega 
pogoja, saj si ni pridobila najmanj 80 
skupnih točk v okviru meril in ne dosega z 
merili postavljenega pogoja, ker si pri 
merilu številka 8 ni pridobila vsaj 2 točk. 

11. Društvo Selezijanski 
mladinski center 
Rakovnik 

Animatorji 
poletnega oratorija  70 

Vloga ne izpolnjuje z merili postavljenega 
pogoja, saj si ni pridobila najmanj 80 
skupnih točk v okviru meril. 

12. Društvo študentov 
biologije 

Raziskovalni tabor 
biologije – Mirna 
2009 

66 

Vloga ne izpolnjuje z merili postavljenega 
pogoja, saj si ni pridobila najmanj 80 
skupnih točk v okviru meril in ne dosega z 
merili postavljenega pogoja, ker si pri 



 28

merilu številka 9 ni pridobila vsaj 3 točk. 

13. Društvo študentov 
medicine Slovenije 

Šolanje STOP 
HIV/AIDS 76 

Vloga ne izpolnjuje z merili postavljenega 
pogoja, saj si ni pridobila najmanj 80 
skupnih točk v okviru meril. 

14. Društvo študentov 
medicine Slovenije 

Delavnice urgentne 
medicine  65 

Vloga ne izpolnjuje z merili postavljenega 
pogoja, saj si ni pridobila najmanj 80 
skupnih točk v okviru meril. 

15. Društvo tabornikov 
Rod Bičkova skala 

Naj bo tabor celo 
leto! 71 

Vloga ne izpolnjuje z merili postavljenega 
pogoja, saj si ni pridobila najmanj 80 
skupnih točk v okviru meril. 

16. Društvo tabornikov 
rod dobre volje GOTIK 74 

Vloga ne izpolnjuje z merili postavljenega 
pogoja, saj si ni pridobila najmanj 80 
skupnih točk v okviru meril. 

17. Društvo tabornikov 
Rod Močvirski 
tulipani 

Božičkovanje 2009 71 
Vloga ne izpolnjuje z merili postavljenega 
pogoja, saj si ni pridobila najmanj 80 
skupnih točk v okviru meril. 

18. Društvo tabornikov 
Rod Močvirski 
tulipani 

Taborniki  - vedno 
pripravljeni na vse 76 

Vloga ne izpolnjuje z merili postavljenega 
pogoja, saj si ni pridobila najmanj 80 
skupnih točk v okviru meril. 

19. Društvo tabornikov 
Rod Podkovani krap 

Raznolikost za 
enake 68 

Vloga ne izpolnjuje z merili postavljenega 
pogoja, saj si ni pridobila najmanj 80 
skupnih točk v okviru meril. 

20. Društvo tabornikov 
Rod Trnovskih 
Regljačev 

Iz objema mesta 
pobeg v divjino 78 

Vloga ne izpolnjuje z merili postavljenega 
pogoja, saj si ni pridobila najmanj 80 
skupnih točk v okviru meril 

21. Društvo tabornikov 
Rod Tršati tur Tabor Bohinj 2009 70 

Vloga ne izpolnjuje z merili postavljenega 
pogoja, saj si ni pridobila najmanj 80 
skupnih točk v okviru meril 

22. Društvo tabornikov 
Rod Tršati tur Zlata puščica 70 

Vloga ne izpolnjuje z merili postavljenega 
pogoja, saj si ni pridobila najmanj 80 
skupnih točk v okviru meril 

23. Društvo tabornikov 
Zmajev rod     

Zmajevska 
akademija 
taborniških znanj 
(ZATZ) 

71 
Vloga ne izpolnjuje z merili postavljenega 
pogoja, saj si ni pridobila najmanj 80 
skupnih točk v okviru meril 

24. Društvo Unicef 
Slovenija   

Nacionalni odbor  
UNICEF-a 
Slovenija  za 
participacijo otrok 
in mladostnikov 

65 
Vloga ne izpolnjuje z merili postavljenega 
pogoja, saj si ni pridobila najmanj 80 
skupnih točk v okviru meril 

25. Društvo Unicef 
Slovenija 

UNICEF-ovi  mladi 
prostovoljci 72 

Vloga ne izpolnjuje z merili postavljenega 
pogoja, saj si ni pridobila najmanj 80 
skupnih točk v okviru meril 

26. Društvo za 
doživljajsko 
pedagogiko 
Slovenije 

»Jst  zmorem« - 
tabor doživetja 74 

Vloga ne izpolnjuje z merili postavljenega 
pogoja, saj si ni pridobila najmanj 80 
skupnih točk v okviru meril 

27. Društvo za 
nenasilno 
komunikacijo 

Individualno delo z 
otroki in mladimi z 
izkušnjo nasilja 

78 
Vloga ne izpolnjuje z merili postavljenega 
pogoja, saj si ni pridobila najmanj 80 
skupnih točk v okviru meril 

28. Društvo za 
opazovanje in 
proučevanje ptic 
Slovenije 

Mladi, ptice in 
varstvo narave 62 

Vloga ne izpolnjuje z merili postavljenega 
pogoja, saj si ni pridobila najmanj 80 
skupnih točk v okviru meril.   



 29

29. Društvo za pomoč in 
samopomoč 
brezdomcev  Kralji 
ulice 

Kralji ulice 72 
Vloga ne izpolnjuje z merili postavljenega 
pogoja, saj si ni pridobila najmanj 80 
skupnih točk v okviru meril.  

30. Društvo za pomoč 
osebam z govornimi 
motnjami Vilko 
Mazi 

Učinkovita pomoč 
osebam z 
govornimi 
motnjami pri 
vključevanju v 
socialno okolje 

70 
Vloga ne izpolnjuje z merili postavljenega 
pogoja, saj si ni pridobila najmanj 80 
skupnih točk v okviru meril. 

31. Društvo za 
razvijanje 
preventivnega in 
prostovoljnega dela  

Moj stil 65 
Vloga ne izpolnjuje z merili postavljenega 
pogoja, saj si ni pridobila najmanj 80 
skupnih točk v okviru meril. 

32. Fundacija Sursum, 
društvo za 
izobraževanje in 
kulturo 

16 plus+ 69 
Vloga ne izpolnjuje z merili postavljenega 
pogoja, saj si ni pridobila najmanj 80 
skupnih točk v okviru meril. 

33. Fundacija Sursum, 
društvo za 
izobraževanje in 
kulturo 

Cine forum 68 
Vloga ne izpolnjuje z merili postavljenega 
pogoja, saj si ni pridobila najmanj 80 
skupnih točk v okviru meril. 

34. Inštitut za zakonsko 
in družinsko terapijo 
Logos Vitae 

Skupina za mlade 66 

Vloga ne izpolnjuje z merili postavljenega 
pogoja, saj si ni pridobila najmanj 80 
skupnih točk v okviru meril in ne dosega z 
merili postavljenega pogoja, ker si pri 
merilu številka 8 ni pridobila vsaj 2 točk. 

35. Kinološko društvo 
Krim 

Reševalni psi – naši 
prijatelji v nesreči 70 

Vloga ne izpolnjuje z merili postavljenega 
pogoja, saj si ni pridobila najmanj 80 
skupnih točk v okviru meril in ne dosega z 
merili postavljenega pogoja, ker si pri 
merilu številka 8 ni pridobila vsaj 2 točk 

36. Klub prijateljev 
mladine Marindolus 
Ljubljana 

Učenje za življenje 
– poletni mladinski 
tabor Marindol 
2009 

61 

Vloga ne izpolnjuje z merili postavljenega 
pogoja, saj si ni pridobila najmanj 80 
skupnih točk v okviru meril in ne dosega z 
merili postavljenega pogoja, ker si pri 
merilu številka 9 ni pridobila vsaj 3 točke 

37. Kongregacija sv. 
Jurija 

Multikulturna 
Evropa kot izziv 
mladim v Ljubljani. 
Poli-art program za 
mlade 

58 
Vloga ne izpolnjuje z merili postavljenega 
pogoja, saj si ni pridobila najmanj 80 
skupnih točk v okviru meril.  

38. Kulturno  društvo 
galerija GT i.e. 
Famul Stuart 

Mladinska kultura 
2009 73 

Vloga ne izpolnjuje z merili postavljenega 
pogoja, saj si ni pridobila najmanj 80 
skupnih točk v okviru meril 

39. Kulturno društvo 
ljubiteljev glasbe 
Rockarena 

Sooblikovanje nove 
podobe spletnega 
glasbenega časopisa 
ROCKLINE 

69 
Vloga ne izpolnjuje z merili postavljenega 
pogoja, saj si ni pridobila najmanj 80 
skupnih točk v okviru meril 

40. Kulturno ekološko 
društvo Smetumet 7xponošen 78 

Vloga ne izpolnjuje z merili postavljenega 
pogoja, saj si ni pridobila najmanj 80 
skupnih točk v okviru meril 

41. Mestna zveza 
tabornikov Z znanjem do zvezd 72 Vloga ne izpolnjuje z merili postavljenega 

pogoja, saj si ni pridobila najmanj 80 
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Ljubljana skupnih točk v okviru meril 

42. Mestna zveza 
tabornikov ljubljana 

Na načelnikih stoji 
ljubljansko 
taborništvo! 

78 
Vloga ne izpolnjuje z merili postavljenega 
pogoja, saj si ni pridobila najmanj 80 
skupnih točk v okviru meril 

43. Mestno društvo 
gluhih ljubljana 

Oživitev mlade 
gluhe populacije 76 

Vloga ne izpolnjuje z merili postavljenega 
pogoja, saj si ni pridobila najmanj 80 
skupnih točk v okviru meril 

44. Mlada Slovenija – 
regijski odbor 
ljubljana 

Več mladosti! 76 
Vloga ne izpolnjuje z merili postavljenega 
pogoja, saj si ni pridobila najmanj 80 
skupnih točk v okviru meril 

45. Mladinski dom 
Malči Belič Prestopamo meje 68 

Vloga ne izpolnjuje z merili postavljenega 
pogoja, saj si ni pridobila najmanj 80 
skupnih točk v okviru meril in ne dosega z 
merili postavljenega pogoja, ker si pri 
merilu številka 7 in 8 ni pridobila vsaj 2 
točk 

46. Mladinski klub 
društva slovenskih 
pisateljev 

Družbena-
angažirana 
umetnost  

52 

Vloga ne izpolnjuje z merili postavljenega 
pogoja, saj si ni pridobila najmanj 80 
skupnih točk v okviru meril in ne dosega z 
merili postavljenega pogoja, ker si pri 
merilu številka 6, 8 in 10 ni pridobila vsaj 
2 točk 

47. 
Mladinski klub Jarše  KS 

(Krajevni studio ) 76 
Vloga ne izpolnjuje z merili postavljenega 
pogoja, saj si ni pridobila najmanj 80 
skupnih točk v okviru meril 

48. Mladinski klub 
Ljubljanski grafit 

Likovna delavnica 
»Ljubljanski grafiti 
2009« 

73 
Vloga ne izpolnjuje z merili postavljenega 
pogoja, saj si ni pridobila najmanj 80 
skupnih točk v okviru meril 

49. Mladinski 
informacijski center  

Info točka MIC – 
hiša novic 78 

Vloga ne izpolnjuje z merili postavljenega 
pogoja, saj si ni pridobila najmanj 80 
skupnih točk v okviru meril 

50. Mladinski svet 
Ljubljane 

Mladi na EU 
volitve! * 

Vlagatelj ne izpolnjuje osnovnega pogoja, 
ker kandidira  s programom, ki je že 
sofinanciran iz sredstev proračuna MOL in 
je neposreden proračunski uporabnik.  

51. Mladinski svet 
Ljubljane 

Urbani grafiti: 
delavnica grafitov * 

Vlagatelj ne izpolnjuje osnovnega pogoja, 
ker kandidira  s programom, ki je že 
sofinanciran iz sredstev proračuna MOL in 
je neposreden proračunski uporabnik. 

52. Morigenos – društvo 
za raziskovanje in 
zaščito morskih 
sesalcev 

Terenski vikend – 
po znanje na morje * 

Vloga ne izpolnjuje z merili postavljenega 
pogoja, saj vsebina vloge ni v skladu z 
opredelitvijo lokalnih mladinskih 
aktivnosti v predmetu razpisa  
 

53. Morigenos – društvo 
za raziskovanje in 
zaščito morskih 
sesalcev 

Spoznajmo 
življenje naših 
delfinov 

* 

Vloga ne izpolnjuje  posebnega pogoja, saj 
zaprošena vrednost sofinanciranja s strani 
Urada za mladino MOL presega 50% delež 
celotne vrednosti  
 

54. Morigenos – društvo 
za raziskovanje in 
zaščito morskih 
sesalcev 

Terenski dan 
»Raziskovalci 
delfinov« 

* 

Vloga ne izpolnjuje  posebnega pogoja, saj 
zaprošena vrednost sofinanciranja s strani 
Urada za mladino MOL presega 50% delež 
celotne vrednosti  
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55. Nova generacija 
SLS 

Pomladanska 
čistilna akcija  63 

Vloga ne izpolnjuje z merili postavljenega 
pogoja, saj si ni pridobila najmanj 80 
skupnih točk v okviru meril 

56. Okoljski center- 
Klub za 
uveljavljanje 
trajnostnega razvoja 

Okoljska 
diploma/magisterij 75 

Vloga ne izpolnjuje z merili postavljenega 
pogoja, saj si ni pridobila najmanj 80 
skupnih točk v okviru meril 

57. Slovenska 
akademska unija 

»Akademski 
večeri« 75 

Vloga ne izpolnjuje z merili postavljenega 
pogoja, saj si ni pridobila najmanj 80 
skupnih točk v okviru meril 

58. Slovensko 
popotniško društvo 
Erazem 

Erazem – 
svetovalno 
informacijsko 
središče za mlade 
popotnike 

73 
Vloga ne izpolnjuje z merili postavljenega 
pogoja, saj si ni pridobila najmanj 80 
skupnih točk v okviru meril 

59. 
Socialna akademija 
– zavod za 
izobraževanje, 
raziskovanje in 
kulturo 

Spoznaj ozadje! – 
usposabljanje 
mladinskih 
voditeljev 

74 
Vloga ne izpolnjuje z merili postavljenega 
pogoja, saj si ni pridobila najmanj 80 
skupnih točk v okviru meril 

60. Športno društvo S-
šport Ustanovimo se 71 

Vloga ne izpolnjuje z merili postavljenega 
pogoja, saj si ni pridobila najmanj 80 
skupnih točk v okviru meril 

61. Športno društvo S-
šport Voda je vir zdravja * 

Vloga ne izpolnjuje z merili postavljenega 
pogoja, saj vsebina vloge ni v skladu z 
opredelitvijo lokalnih mladinskih 
aktivnosti v predmetu razpisa  
 

62. Športno društvo 
Šmartno Tacen 

Izkušnje skozi 
informiranje in 
učenje  

63 
Vloga ne izpolnjuje z merili postavljenega 
pogoja, saj si ni pridobila najmanj 80 
skupnih točk v okviru meril 

63. Športno društvo 
Šmartno Tacen  Naj imajo tudi oni 70 

Vloga ne izpolnjuje z merili postavljenega 
pogoja, saj si ni pridobila najmanj 80 
skupnih točk v okviru meril 

64. Športno društvo 
Tornado 

Sredine 
CIRKUŠKE 
razgrajalnice za 
mlade 

63 

Vloga ne izpolnjuje z merili postavljenega 
pogoja, saj si ni pridobila najmanj 80 
skupnih točk v okviru meril in ne dosega z 
merili postavljenega pogoja, ker si pri 
merilu številka 8 ni pridobila vsaj 2 točk 

65. Študentsko kulturno  
in umetniško 
društvo romanistov 

Hipercloridria – 10. 
obletnica španskega 
univerzitetnega 
teatra v Ljubljani 

* 

Vloga ne izpolnjuje  posebnega pogoja, saj 
zaprošena vrednost sofinanciranja s strani 
Urada za mladino MOL presega 50% delež 
celotne vrednosti  
 

66. Za in proti, zavod za 
kulturo dialoga 

Kje pa mene čevelj 
žuli? 73 

Vloga ne izpolnjuje z merili postavljenega 
pogoja, saj si ni pridobila najmanj 80 
skupnih točk v okviru meril 

67. Za in proti, zavod za 
kulturo dialoga 

Seminarji: Kako 
organiziramo in 
nastopimo v javnih 
razpravah 

74 
Vloga ne izpolnjuje z merili postavljenega 
pogoja, saj si ni pridobila najmanj 80 
skupnih točk v okviru meril 

68. Zavod EMMA, 
center za pomoč 
žrtvam nasilja 

Poletni tabor – 
Center za pomoč 
žrtvam nasilja 

79 
Vloga ne izpolnjuje z merili postavljenega 
pogoja, saj si ni pridobila najmanj 80 
skupnih točk v okviru meril 
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69. Zavod enostavno 
prijatelji 

Ustvarjati pomeni  - 
2x živeti 69 

Vloga ne izpolnjuje z merili postavljenega 
pogoja, saj si ni pridobila najmanj 80 
skupnih točk v okviru meril 

70. Zavod Selesianum 
OE Skala 

Usposabljanje 
prostovoljcev 74 

Vloga ne izpolnjuje z merili postavljenega 
pogoja, saj si ni pridobila najmanj 80 
skupnih točk v okviru meril 

71. Zavod Selesianum 
OE Skala Šola za življenje 77 

Vloga ne izpolnjuje z merili postavljenega 
pogoja, saj si ni pridobila najmanj 80 
skupnih točk v okviru meril 

72. Zavod sv. 
Stanislava, škofijska 
klasična gimnazija 

Šola je več kot le 
šola 78 

Vloga ne izpolnjuje z merili postavljenega 
pogoja, saj si ni pridobila najmanj 80 
skupnih točk v okviru meril 

73. 

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

Pedagoške 
delavnice za mlade 
– 5xSTOP je 
COOL 

78 
Vloga ne izpolnjuje z merili postavljenega 
pogoja, saj si ni pridobila najmanj 80 
skupnih točk v okviru meril 

74. 
Zavod za 
usposabljanje Janeza 
Levca, DE Dom, DE 
OVI Jarše, DE 
OŠPP Dečkova 

Počitniške 
aktivnosti 2009 76 

Vloga ne izpolnjuje z merili postavljenega 
pogoja, saj si ni pridobila najmanj 80 
skupnih točk v okviru meril 

75. Zavod za 
usposabljanje Janeza 
Levca 

Likovni vikend: 
LJUBLJANA 
SKOZI NAŠE OČI 

75 

Vloga ne izpolnjuje z merili postavljenega 
pogoja, saj si ni pridobila najmanj 80 
skupnih točk v okviru meril in ne dosega z 
merili postavljenega pogoja, ker si pri 
merilu številka 8 ni pridobila vsaj 2 točk 

76. Združenje 
slovenskih 
katoliških skavtinj 
in skavtov 

Pustimo svet boljši 70 
Vloga ne izpolnjuje z merili postavljenega 
pogoja, saj si ni pridobila najmanj 80 
skupnih točk v okviru meril 

77. Zveza borilnih 
športov Ljubljana 

Pridi na poldrugi 
mesec borilstva * 

Vloga ne izpolnjuje z merili postavljenega 
pogoja, saj vsebina vloge ni v skladu z 
opredelitvijo lokalnih mladinskih 
aktivnosti v predmetu razpisa  
 

78. Zveza 
radioamaterjev 
Slovenije 

Pridobivamo nove 
prijatelje s 
prostočasnim 
tehničnim 
izobraževanjem in 
izmenjavo izkušenj 
med generacijami 

71 

Vloga ne izpolnjuje z merili postavljenega 
pogoja, saj vsebina vloge ni v skladu z 
opredelitvijo lokalnih mladinskih 
aktivnosti v predmetu razpisa  
 

 
 
Sklop B: Mednarodne mladinske aktivnosti  
 

Zap. 
št. PREDLAGATELJ 

PROGRAM 
IN/ALI 

PROJEKT 

Št. 
točk Obrazložitev 

1. Društvo Best 
Ljubljana Poletni tečaj 37 

Vloga ne izpolnjuje z merili postavljenega 
pogoja, saj si ni pridobila najmanj 45 
skupnih točk v okviru meril. 
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2. Društvo Best 
Ljubljana 

BEST regionalno 
srečanje  41 

Vloga ne izpolnjuje z merili postavljenega 
pogoja, saj si ni pridobila najmanj 45 
skupnih točk v okviru meril. 

3. Društvo mladih 
geografov Slovenije 

Mednarodni EGEA 
kongres v Varšavi 38 

Vloga ne izpolnjuje z merili postavljenega 
pogoja, saj si ni pridobila najmanj 45 
skupnih točk v okviru meril. 

4. Društvo študentov 
biologije  Ekosistemi Jadrana 40 

Vloga ne izpolnjuje z merili postavljenega 
pogoja, saj si ni pridobila najmanj 45 
skupnih točk v okviru meril. 

5. Društvo študentov 
informatike ZDA Tour 2009 0 

Vloga ne izpolnjuje posebnega pogoja, saj 
vsebina vloge ni v skladu z opredelitvijo 
mednarodnih mladinskih aktivnosti v 
predmetu razpisa 

6. Društvo tabornikov 
Rašiški rod 

Odprava na Rover 
Way 2009 39 

Vloga ne izpolnjuje z merili postavljenega 
pogoja, saj si ni pridobila najmanj 45 
skupnih točk v okviru meril. 

7. Društvo tabornikov 
Rod heroj vitez Na zlet in nazaj 39 

Vloga ne izpolnjuje z merili postavljenega 
pogoja, saj si ni pridobila najmanj 45 
skupnih točk v okviru meril. 

8. Društvo Taka Tuka  Theatrum pro 
omnibus 43 

Vloga ne izpolnjuje z merili postavljenega 
pogoja, saj si ni pridobila najmanj 45 
skupnih točk v okviru meril. 

9. Gimnazija Jožeta 
Plečnika Ljubljana 

Internetni prenos 
popolnega 
Sončevega mrka iz 
Šanghaja v 
sodelovanju s  
srednjo šolo 
ShangNan Middle 
School v Šanghaju 
in Halerstein – 
slovenski astronom 
iz Mengša na 
Kitajskem v 
osemnajstem 
stoletju 

31 
Vloga ne izpolnjuje z merili postavljenega 
pogoja, saj si ni pridobila najmanj 45 
skupnih točk v okviru meril. 

10 

Mandinga  - društvo 
za širjenje brazilske 
kulture in plesno 
borilne veščine 
capoeire 

Mednarodno 
srečanje skupine 
Capoeira Senzala 

35 
Vloga ne izpolnjuje z merili postavljenega 
pogoja, saj si ni pridobila najmanj 45 
skupnih točk v okviru meril. 

11. Mladinski dom 
Malči Beličeve 

Meet Eachothers' 
Cultures 37 

Vloga ne izpolnjuje z merili postavljenega 
pogoja, saj si ni pridobila najmanj 45 
skupnih točk v okviru meril. 

12. 
Zavod Sv. 
Stanislava, škofijska 
klasična gimnazija 

Delovno prijateljski 
tabor v Bosni in 
Hercegovini – 
Kolibe 2009 

37 
Vloga ne izpolnjuje z merili postavljenega 
pogoja, saj si ni pridobila najmanj 45 
skupnih točk v okviru meril. 

13. 
Zavod za 
usposabljanje Janeza 
Levca 

Igrajmo se skupaj 35 
Vloga ne izpolnjuje z merili postavljenega 
pogoja, saj si ni pridobila najmanj 45 
skupnih točk v okviru meril. 

 
Sklop E 
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a) Mladinske aktivnosti v Četrtnem mladinskem centru Bežigrad 
 

Zap. 
št. PREDLAGATELJ 

PROGRAM 
IN/ALI 

PROJEKT 

Št. 
točk Obrazložitev 

1. Društvo Afriški 
center 

Uživajmo v 
afriškem nogometu 27 

Vloga ne izpolnjuje z merili postavljenega 
pogoja, saj si ni pridobila najmanj 30 
skupnih točk v okviru meril. 

2. Društvo Mladinski 
ceh 

Prepusti se plesu in 
glasbi * 

Vloga ne izpolnjuje z merili postavljenega 
pogoja, saj je bila pri merilu pod 
zaporedno št. 4 (primernost časovnega 
načrtovanja aktivnosti) ocenjena z eno 
točko, kar je manj kot tri točke, ki so 
potrebne za sofinanciranje.  

3. Društvo ŠKUC 
Uporabni video v 
današnjem 
navideznem svetu 

28 
Vloga ne izpolnjuje z merili postavljenega 
pogoja, saj si ni pridobila najmanj 30 
skupnih točk v okviru meril 

4. 

Društvo za 
izobraževanje in 
povezovanje otrok 
MOZAIK 

Lahkih nog naokrog 29 
Vloga ne izpolnjuje z merili postavljenega 
pogoja, saj si ni pridobila najmanj 30 
skupnih točk v okviru meril. 

5. Kulturno umetniško 
društvo Anarhiv 

Mladim zeleno 
prihodnost * 

Vloga ne izpolnjuje z merili postavljenega 
pogoja, saj je bila pri merilu pod 
zaporedno št. 4 (primernost časovnega 
načrtovanja aktivnosti) ocenjena z eno 
točko, kar je manj kot tri točke, ki so 
potrebne za sofinanciranje. 

6. 

Mandinga – društvo 
za širjenje brazilske 
kulture in plesno 
borilne veščine 
Capoeira 

Capoeira * 

Vloga ne izpolnjuje z merili postavljenega 
pogoja, saj je bila pri merilu pod 
zaporedno št. 4 (primernost časovnega 
načrtovanja aktivnosti) ocenjena z eno 
točko, kar je manj kot tri točke, ki so 
potrebne za sofinanciranje. 

7. 
Zavod za promocijo 
športa in turizma 
Bodi Zraven 

Šola adrenalinskih 
športov in 
spoznavanje 
Posočja 

* 

Vloga ne izpolnjuje z merili postavljenega 
pogoja, saj je bila pri merilu pod 
zaporedno št. 4 (primernost časovnega 
načrtovanja aktivnosti) ocenjena z eno 
točko, kar je manj kot tri točke, ki so 
potrebne za sofinanciranje. 

8.  Zveza prijateljev 
mladine Šiška 

Pogovorne 
delavnice »Neki 
zame« 

29 
Vloga ne izpolnjuje z merili postavljenega 
pogoja, saj si ni pridobila najmanj 30 
skupnih točk v okviru meril 

 
b) Mladinske aktivnosti v Četrtnem mladinskem centru Šiška 

 

Zap. 
št. PREDLAGATELJ 

PROGRAM 
IN/ALI 

PROJEKT 

Št. 
točk Obrazložitev 

1. Društvo Afriški 
center V ritmih Afrike  29 

Vloga ne izpolnjuje z merili postavljenega 
pogoja, saj si ni pridobila najmanj 30 
skupnih točk v okviru meril. 

2. 
Društvo za razvoj 
socialno kulturnega 
dela Kulturni vikend 

Glasbena nanizanka 28 
Vloga ne izpolnjuje z merili postavljenega 
pogoja, saj si ni pridobila najmanj 30 
skupnih točk v okviru meril. 
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3. 

Društvo za  učno 
samo-pomoč in 
spodbujanje 
ustvarjalnost LOG-
UM  

»Live video« 
Digitalna animacija 
in performans 

* 

Vloga ne izpolnjuje z merili postavljenega 
pogoja, saj je bila pri merilu pod 
zaporedno št. 4 (primernost časovnega 
načrtovanja aktivnosti) ocenjena z eno 
točko, kar je manj kot tri točke, ki so 
potrebne za sofinanciranje. 

4. Športno društvo 
Actionmama Smučanje * 

Vloga ne izpolnjuje z merili postavljenega 
pogoja, saj je bila pri merilu pod 
zaporedno št. 4 (primernost časovnega 
načrtovanja aktivnosti) ocenjena z eno 
točko, kar je manj kot tri točke, ki so 
potrebne za sofinanciranje. 

5. Športno društvo 
Šmartno Tacen     Savudrija 2009          * 

Vloga ne izpolnjuje z merili postavljenega 
pogoja, saj je bila pri merilu pod 
zaporedno št. 4 (primernost časovnega 
načrtovanja aktivnosti) ocenjena z eno 
točko, kar je manj kot tri točke, ki so 
potrebne za sofinanciranje. 

6. 
Zavod za promocijo 
športa in turizma 
Bodi zraven 

Šola adrenalinskih 
športov in 
spoznavanje 
Posočja 

* 

Vloga ne izpolnjuje z merili postavljenega 
pogoja, saj je bila pri merilu pod 
zaporedno št. 4 (primernost časovnega 
načrtovanja aktivnosti) ocenjena z eno 
točko, kar je manj kot tri točke, ki so 
potrebne za sofinanciranje. 

 
c) Mladinske aktivnosti v Četrtnem mladinskem centru Zalog 

 

Zap. 
št. PREDLAGATELJ 

PROGRAM 
IN/ALI 

PROJEKT 

Št. 
točk Obrazložitev 

1. Kulturno umetniško 
društvo Anarhiv  

Mladim zeleno 
prihodnost!  * 

Vloga ne izpolnjuje z merili postavljenega 
pogoja, saj je bila pri merilu pod 
zaporedno št. 4 (primernost časovnega 
načrtovanja aktivnosti) ocenjena z eno 
točko, kar je manj kot tri točke, ki so 
potrebne za sofinanciranje. 

2. Zavod za kiparstvo Kaj naj danes 
oblečem ? * 

Vloga ne izpolnjuje z merili postavljenega 
pogoja, saj je bila pri merilu pod 
zaporedno št. 4 (primernost časovnega 
načrtovanja aktivnosti) ocenjena z eno 
točko, kar je manj kot tri točke, ki so 
potrebne za sofinanciranje. 

3. Zavod za kiparstvo Picasso? Obvladam 
ga!                       * 

Vloga ne izpolnjuje z merili postavljenega 
pogoja, saj je bila pri merilu pod 
zaporedno št. 4 (primernost časovnega 
načrtovanja aktivnosti) ocenjena z eno 
točko, kar je manj kot tri točke, ki so 
potrebne za sofinanciranje. 

4. Zveza prijateljev 
mladine Center 

Fotografska 
delavnica »Pazi 
fotkam!« 

* 

Vloga ne izpolnjuje z merili postavljenega 
pogoja, saj je bila pri merilu pod 
zaporedno št. 4 (primernost časovnega 
načrtovanja aktivnosti) ocenjena z eno 
točko, kar je manj kot tri točke, ki so 
potrebne za sofinanciranje. 
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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. 
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: 
 
1. in 2. Vloga predlagatelja Društvo Mladih Polje, Polje 351, 1260 Ljubljana-Polje, projekta: Oratorij 
2009 in Revija Biti ali imeti, se zavržeta, ker vlogi kljub zahtevku za dopolnitev nista bili dopolnjeni  
3. Vloga predlagatelja  Društvo Hiša otrok in umetnosti, Prešernova 4, 1000 Ljubljana, projekt: 
Bodigatreba, se zavrže, ker vloga kljub zahtevku za dopolnitev  ni bila dopolnjena;  
4. Vloga predlagatelja Kulturno umetniško društvo Mreža, Masarykova 24, 1000 Ljubljana, projekt:  
Delovanje mladinskega centra Menza pri koritu se zavrže, ker je identičen projekt istega prijavitelja že 
v programu sofinanciranja na osnovi javnega razpisa za Mladinske aktivnosti 2007-2009.  
5. Vloga predlagatelja Meos, društvo za promocijo in razvoj mednarodnih odnosov, Kersnikova 4, 
1000 Ljubljana, projekt SiMUN  - Slovenia International Model United Nations, se zavrže, ker vloga 
kljub zahtevku  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 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 Mladinske 
aktivnosti«, p.p. 25, 1001 Ljubljana.  
 
Številka: 430-467/2008-15 
Datum: 19.12.2008 
 

P O D Ž U P A N 
 Jani MÖDERNDORFER 
Vročiti: 
- vlagatelji (s povratnico)  
- OPVI MOL (s povratnico) 
- arhiv 


