
 
MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
P O D Ž U P A N  
 
p.p. 25, 1001 Ljubljana 
 

 
Na podlagi prvega odstavka 188. člena, 189. in 190. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 108/04), 91. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 
26/01 in 28/01), smiselne uporabe določil Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99, 
70/00, 52/02, 73/04 in 119/05) in po pooblastilu Županje Mestne občine Ljubljana št. 024-93/05-29 z dne 
10.1.2006  in dopolnitev pooblastila številka: 024-93/05-54, z dne 03.04.2006 izdajam v zadevi Javnega 
razpisa za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL za leto 2006 s področja VZGOJE IN 
IZOBRAŽEVANJE ZA TRAJNOSTNO PRIHODNOST (Uradni list RS, št. 4/06) naslednji 
 
 

S K L E P  
o sofinanciranju programov in/ali projektov s področja  
vzgoje in izobraževanje za trajnostno prihodnost 

 
V zadevi Javnega razpisa za sofinanciranje programov in/ali projektov v mol za leto 2006 s področja vzgoje 
in izobraževanje za trajnostno prihodnost (Uradni list RS, št. 4/06) se: 
 

I. 
 
IZBERE naslednje programe in/ali projekte:  
 
Zap. 
št. PREJEMNIK PROGRAM 

IN/ALI PROJEKT 
obdobje 

sofinanciranja 
(v letih) 

DODELJENO 
(SIT) 

1. Zavod Janeza Smrekarja OE Skala Učna pomoč in osebno spremljanje 1 leto 200.000,00 

2. Kongregacija Svetega Jurija Akademija za poslanstvo 1 leto 210.000,00 

3. Društvo za izobraževanje in povezovanje otrok ali 
društvo MOZAIK Odprta hiša 1 leto 270.000,00 

4. Zavod enajsta akademija Razvojne dileme sodobnega časa 1 leto 300.000,00 

5. Zveza društev za varstvo okolja v Sloveniji 
Krajinski park Tivoli - Rožnik - 
Šišenski hrib v luči trajnostnega 
razvoja 

1 leto 300.000,00 

6. Znanstveno raziskovalni center slovenske 
akademije znanosti in umetnosti Zdrava H20 zame! 1 leto 400.000,00 

7. Slovenska kinoteka 

Slon: Vzgojno-izobraževalni 
program animiranih filmov za 
osnovnošolske otroke v okviru 
mednarodnega festivala 
animiranega filma ANIMATEKA 
2006 

1 leto 425.000,00 

8. Društvo za izobraževanje in povezovanje otrok ali 
društvo MOZAIK - Društvo otrok Zrnja znanja 1 leto 500.000,00 

9. Slovenski  E - forum; Društvo za energetsko 
ekonomiko in ekologijo 

FEEDU - Otroci spreminjajo 
energetsko kulturo 1 leto 500.000,00 

10. Zavod PIKA - Zavod za razvoj in medijsko 
promocijo podjetništva S PINGOM korak višje 1 leto 550.000,00 

11. Mestna zveza prijateljev mladine Ljubljana Otroški parlament 1 leto 600.000,00 

12. Center za razvoj malega gospodarstva Delavnice osnovnošolcev za 
trajnostni razvoj 1 leto 670.000,00 

13. Inštitut za razvijanje osebne kakovosti 

Razvijanje pozitivnega 
samovrednotenja otrok na 
ljubljanskih osnovnih šolah, kot 
temelj trajnostnega razvoja 

1 leto 1.000.000,00 

14. Društvo za varovanje okolja in zaščite narave - 
Društvo narava Naša zemlja, moj planet 1 leto 1.000.000,00 
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15. Mestna zveza prijateljev mladine Ljubljana Spoštuj svoj čas - spoštuj svoje 
življenje 1 leto 1.075.000,00 

16. SEZAM Ljubljanica, kje si ti doma 1 leto 1.145.000,00 

17. Zveza ekoloških gibanj Slovenije 

Mladi Ljubljane v okolju prijazni šoli 
za prihodnost in okoljsko 
informiranje v funkciji varovanja 
okolja MOL 

1 leto 3.000.000,00 

18. Društvo za okoljevarstveno vzgojo Evrope v 
Sloveniji 

Program EKO šola kot način 
življenja 1 leto 7.500.000,00 

19. Inštitut za mediacijo Concordia Usposabljanje za šolske mediatorje 1 leto 355.000,00 

 
II. 

 
ZAVRNE naslednje programe in/ali projekte:  
 
Zap. 
št. PREDLAGATELJ PROGRAM 

IN/ALI PROJEKT 
1. Osnovna šola Ledina Bolnišnične olimpijske igre 

2. Mestna zveza prijateljev mladine Ljubljana Natečaj Evropa v šoli - sodelovanje v Evropi različnosti 

3. Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije; podružnica 
Ljubljana Za zdravo srce in srčnost 

4. Izobraževalno središče Miklošič Male ekološke modrosti 

5. Izobraževalno središče Miklošič Medijsko ozaveščanje v luči demokracije 

6. Osnovna šola Trnovo Slovenija zeleni zaklad Evrope 

7. Osnovna šola Livada Supervizija za učitelje (izobraževanje učiteljev za trajnostni razvoj) 

8. Inštitut za varilstvo d.o.o. Osnovni pouk 8. in 9. raz. OŠ o tehniki spajanja materialov 

9. Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana Naučimo se kretati 

10. Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana Avtisti v šoli in vrtcu ZGN 

11. Inštitut za trajnostni razvoj EKO zemljevid Mestne občine Ljubljana 

12. MORIGENOS - Društvo za raziskovanje in zaščito morskih 
sesalcev Morje nas uči 

13. Zavod za fair play in strpnost v športu Športna poteza 

14. Zavod za fair play in strpnost v športu Fair play šola - zeleni šport 

15. Center za dopisno izobraževanje UNIVERZUM; Svetovalno 
središče Ljubljana 

ISIO - Informiranje in svetovanje v izobraževanju odraslih - 
ŠIRITEV DEJAVNOSTI 

16. Center za razvoj malega gospodarstva Gnezdo - trajnostni razvoj mladine 

17. Center za razvoj malega gospodarstva Definiranje vizije trajnostnega razvoja v mestnem središču 
Ljubljana 

18. Biotehnični izobraževalni center Ljubljana, gimnazija in 
veterinarska šola Za vse je voda vse 

19. ZPMS Ljubljana, Moste, Polje Abrakadabra: izobražujem se, da pomagam 

20. Knjižnica Bežigrad Cenim sebe, ker poznam tebe 

21. Feministično informacijsko kulturno središče Katerega spola je… ? - Debatni večer o enakosti 

22. Uršulinski zavod za vzgojo izobraževanje in kulturo MONTESSORI simpozij 

23. Društvo junijska lista 10 delavnic o državljanski vzgoji: Modeliranje odličnosti, 
suverenosti, državotvornosti in blagostanja Slovencev 

24. Center za socialno delo Šiška Socialni observatorij 

25. Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana Avtisti v domu ZGN 
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III. 
 
ZAVRŽE naslednje vloge: 
 
Zap. 
št. PREDLAGATELJ PROGRAM 

IN/ALI PROJEKT 
1. Zavod za izboljšanje kvalitete življenja Varovanje zdravja 

2. Klub štipendistov Ljubljana Raziskovalna študija pred vzpostavitvijo muzeja na prostem na 
Ljubljanskem barju 

3. Društvo EDIRISA Slovenije Pogled čez planke 

 
IV. 

 
ODSTOPI naslednjo vlogo Uradu za preprečvenaje zasvojenosti: 
 
Zap. 
št. PREDLAGATELJ PROGRAM 

IN/ALI PROJEKT 
1. Zavod PIKA - Zavod za razvoj in medijsko promocijo 

podjetništva Starševstvo kaj je to? 

 
V. 

 
Pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranim vlagatelji. 
 

O b r a z l o ž i t e v : 
 
Na Javni razpis za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL za leto 2006 s področja vzgoje in 
izobraževanje za trajnostno prihodnost (Uradni list RS, št. 4/06, v nadaljevanju: javni razpis) je prispelo 48 
vlog, od tega 14 popolnih. Vlagatelji, ki so poslali nepopolne vloge, so bili v skladu s 186. členom Pravilnika 
o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 108/04; v nadaljevanju: 
pravilnik) pozvani k dopolnitvi vlog.  
 
V postopku priprave vlog za obravnavo je bilo ugotovljeno, da so bile vloge iz I. in II. točke izreka tega sklepa 
popolne in pravočasne (v nadaljevanju: popolne vloge). V skladu s 187. členom pravilnika je popolne vloge 
obravnavala Strokovna komisija za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje MOL v letu 2006 za področje 
vzgoje in izobraževanje za trajnostno prihodnost (v nadaljevanju: strokovna komisija). 
 
Strokovna komisija je popolne vloge ocenila na podlagi ugotavljanja pogojev za kandidiranje na razpisu ter 
izpolnjevanja meril oziroma kriterijev, določenih v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji. 
 
Osnovni pogoji, ki so jih morali izpolnjevati vlagatelji vlog so bili navedeni v II. poglavju, splošna merila za 
izbor pa v IV. poglavju javnega razpisa. Posebni pogoji za kandidiranje na razpisu oziroma natančnejši opis 
pogojev in meril je bil v skladu z besedilom javnega razpisa naveden v razpisni dokumentaciji.  
 
Strokovna komisija je po obravnavi vseh popolnih vlog ter na podlagi ugotovitev o izpolnjevanju pogojev in 
meril oz. kriterijev pripravila predlog sprejetih programov in/ali projektov v sofinanciranje ter predlog višine 
odobrenih sredstev, na podlagi katerega je odločeno kot izhaja iz I. točke izreka tega sklepa. 
 
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 
oziroma je v sklopu tega ocenjeno, da finančna konstrukcija ali sam program in/ali projekt ni kakovosten, 
realen oziroma za MOL dovolj aktualen. Na podlagi predloga in ugotovitev strokovne komisije se projekti iz 
II. točke izreka ne sprejmejo v financiranje in sicer z naslednjimi ugotovitvami: 
 
1. Projekt »Bolnišnične olimpijske igre« predlagatelja Osnovne šole Ledina se ne sprejme v financiranje, 

ker je financiran iz drugih sredstev MOL.  
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2. Projekt »Natečaj Evropa v šoli - sodelovanje v Evropi različnosti« predlagatelja Mestne zveze 
prijateljev mladine Ljubljana se ne sprejme v financiranje, ker ne zadošča razpisnim merilom. 

3. Projekt »Za zdravo srce in srčnost« predlagatelja Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije - podružnica 
Ljubljana se ne sprejme v financiranje, ker ne zadošča razpisnim merilom. 

4. Projekt »Male ekološke modrosti« predlagatelja Izobraževalnega središča Miklošič se ne sprejme v 
financiranje,  ker ne zadošča razpisnim merilom. 

5. Projekt »Medijsko ozaveščanje v luči demokracije« predlagatelja Izobraževalnega središča Miklošič se 
ne sprejme v financiranje, ker ne zadošča razpisnim merilom. 

6. Projekt »Slovenija zeleni zaklad Evrope« predlagatelja Osnovne šole Trnovo se ne sprejme v 
financiranje, ker je financiran iz drugih sredstev MOL.  

7. Projekt »Supervizija za učitelje (izobraževanje učiteljev za trajnostni razvoj)« Osnovne šole Livada se 
ne sprejme v financiranje, ker je financiran iz drugih sredstev MOL.  

8. Projekt »Osnovni pouk 8. in 9. raz. OŠ o tehniki spajanja materialov« predlagatelja Inštituta za 
varilstvo d.o.o. se ne sprejme v financiranje, ker ne zadošča razpisnim merilom. 

9. Projekt »Naučimo se kretati« predlagatelja Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana se ne sprejme v 
financiranje, ker ne zadošča razpisnim merilom. 

10. Projekt »Avtisti v šoli in vrtcu ZGN« predlagatelja Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana se ne sprejme 
v financiranje, ker ne zadošča razpisnim merilom. 

11. Projekt »EKO zemljevid Mestne občine Ljubljana« predlagatelja Inštituta za trajnostni razvoj se ne 
sprejme v financiranje, ker ne zadošča razpisnim merilom. 

12. Projekt »Morje nas uči« predlagatelja MORIGENOS-a, Društva za raziskovanje in zaščito morskih 
sesalcev se ne sprejme v financiranje, ker ne zadošča razpisnim merilom. 

13. Projekt »Športna poteza« predlagatelja Zavoda za fair play in strpnost v športu se ne sprejme v 
financiranje, ker ne zadošča razpisnim merilom. 

14. Projekt »Fair play šola - zeleni šport« predlagatelja Zavoda za fair play in strpnost v športu se ne sprejme 
v financiranje, ker ne zadošča razpisnim merilom. 

15. Projekt »ISIO - Informiranje in svetovanje v izobraževanju odraslih - ŠIRITEV DEJAVNOSTI« 
predlagatelja Centra za dopisno izobraževanje UNIVERZUM - Svetovalno središče Ljubljana se ne 
sprejme v financiranje, ker ne dosega ciljne populacije razpisa. 

16. Projekt »Gnezdo - trajnostni razvoj mladine« predlagatelja Centra za razvoj malega gospodarstva se ne 
sprejme v financiranje, ker ne dosega ciljne populacije razpisa. 

17. Projekt »Definiranje vizije trajnostnega razvoja v mestnem središču Ljubljana« predlagatelja Centra 
za razvoj malega gospodarstva se ne sprejme v financiranje, ker ne dosega ciljne populacije razpisa. 

18. Projekt »Za vse je voda vse« predlagatelja Biotehničnega izobraževalnega centra Ljubljana - gimnazija in 
veterinarska šola se ne sprejme v financiranje, ker ne dosega ciljne populacije razpisa. 

19. Projekt »Abrakadabra: izobražujem se, da pomagam« predlagatelja ZPMS Ljubljana-Moste-Polje se 
ne sprejme v financiranje, ker ne dosega ciljne populacije razpisa. 

20. Projekt »Cenim sebe, ker poznam tebe« predlagatelja Knjižnice Bežigrad se ne sprejme v financiranje, 
ker ne dosega ciljne populacije razpisa. 

21. Projekt »Katerega spola je… ? - Debatni večer o enakosti« predlagatelja Feminističnega 
informacijskega kulturnega središča se ne sprejme v financiranje, ker ne dosega ciljne populacije razpisa. 

22. Projekt »MONTESSORI simpozij« predlagatelja Uršulinskega zavoda za vzgojo izobraževanje in 
kulturo se ne sprejme v financiranje, ker ne dosega ciljne populacije razpisa. 

23. Projekt »10 delavnic o državljanski vzgoji: Modeliranje odličnosti, suverenosti, državotvornosti in 
blagostanja Slovencev« predlagatelja Društva junijska lista se ne sprejme v financiranje, ker ne dosega 
ciljne populacije razpisa. 

24. Projekt »Socialni observatorij« predlagatelja Centra za socialno delo Šiška se ne sprejme v financiranje, 
ker ne dosega ciljne populacije razpisa. 

25. Projekt »Avtisti v domu ZGN« predlagatelja Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana se ne sprejme v 
financiranje, ker ne dosega ciljne populacije razpisa. 

 
Pravilnik v 184. 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 navedbo javnega razpisa, 
na katerega se nanaša. V VII. točki javnega razpisa, ki je bil objavljen na podlagi pravilnika, je bilo navedeno, 
da se vloge pošiljajo izključno po pošti kot priporočene pošiljke, in sicer do določenega roka na naveden 
naslov. Kot je bilo navedeno v javnem razpisu se vloge, ki niso bile poslane v roku in na način, ki je določen v 
VII. točki javnega razpisa, zavržejo. Drugi odstavek 186. člena pravilnika tudi določa, da se vloge, ki jih 
predlagatelj v postavljenem roku za dopolnitev vloge ni dopolnil z zahtevanimi sestavinami, prav tako 
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zavržejo kot nepopolne. Skladno z navedenim je na podlagi predloga strokovne komisije odločeno, da se 
vloge iz III. točke izreka tega sklepa zavržejo in sicer z naslednjimi ugotovitvami: 
 
1. Vloga predlagatelja Zavoda za izboljšanje kvalitete življenja se zavrže, ker je neustrezna. 
2. Vloga predlagatelja Kluba štipendistov Ljubljana se zavrže, ker je neustrezna. 
3. Vloga predlagatelja Društvo EDIRISA Slovenije se zavrže, ker je vlagatelj po pozivu komisije ni 

dopolnil v roku. 
 
Na podlagi predloga strokovne komisije je pooblaščena oseba v skladu s 188. in 189. 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 s 193. 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 190. člena Pravilnika prejemniku sredstev posreduje sklep o izboru in se ga hkrati pozove k 
podpisu pogodbe, se poziv k podpisu pogodbe o sofinanciranju programa in/ali projekta 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, 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 (pritožba 
JR – razpisno področje: vzgoje in izobraževanje za trajnostno prihodnost), p.p. 25, 1001 Ljubljana.  
 
 
Šifra:  603-47/06-81 
Datum:  

P O D Ž U P A N 
 

Miloš PAVLICA 
 
 
 
 
 
Vročiti: 
- vlagatelji (s povratnico)  
- Oddelek za predšolsko vzgojo izobraževanje in šport, 
   Služba za izobraževanje (s povratnico) 
- arhiv 
 

 


