OBČINA JESENICE
Oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve
Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice
tel: 04 58 69 278 / fax: 04 58 69 270/ e-pošta: sandra.potocnik@jesenice.si
internet: http://www.jesenice.si

Številka: 410-1/2019-14
Datum: 24. 4. 2019
Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, Oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve,
izdaja na podlagi 226. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 50/07 s spremembami) in v skladu s Odlokom o dodeljevanju sredstev za programe
in projekte s področja socialnega varstva v občini Jesenice (Uradni list RS, št. 84/12 - v nadaljevanju
Odlok), v zadevi Javnega razpisa za sofinanciranje programov in projektov s področja socialnega
varstva v občini Jesenice za leto 2019, naslednji
SKLEP
1. Sredstva namenjena za sofinanciranje Letnega programa humanitarnih in invalidskih
organizacij za leto 2019 v občini Jesenice se na podlagi izvedenega Javnega razpisa za
dodelitev sredstev za programe in projekte s področja socialnega varstva v občini Jesenice za
leto 2019, dodelijo vlagateljem za navedene programe s področja socialnega varstva v naslednji
višini:

Zap.
št.

Vlagatelj

Dosežen
o število
točk

Višina
sredstev v
EUR

Neodvisno življenje
oseb s kronično vnetno
črevesno boleznijo
Skupine starejših za
samopomoč
Dejavnost ŽK Koroška
Bela
Preprečevanje in
blaženje socialnih ter
psihičnih posledic
Terapevtski družinski
center

150

897,87

155

927,80

191

1.143,29

190

1.137,31

228

1.364,77

Cesta maršala Tita 65
4270 Jesenice

Tako kot vsi drugi

240

1.436,60

Ljubljanska ulica 9
2000 Maribor
Cesta maršala Tita 65
4270 Jesenice

Pisarna za informiranje
in svetovanje Jesenice
Rehabilitacija po
zdravljenju odvisnosti
od alkohola
Usposabljanje za
aktivno življenje in delopreprečevanje socialne
izključenosti gluhih in
naglušnih, informiranje
Program društva
diabetikov Jesenice za
leto 2018

250

1.496,46

246

1.472,51

171

1.023,58

210

1.257,02

Veriga psihosocialne
oskrbe in druženja

140

838,02

Naslov

1.

Društvo za kronično
vnetno črevesno bolezen

Ljubljanska ulica 5,
1000 Ljubljana

2.

Medgeneracijsko društvo
z roko v roki
Župnijska Karitas Koroška
Bela
Medobčinsko društvo
invalidov Jesenice

Huje 23 a
4000 Kranj
Gorska pot 5
4270 Jesenice
Mencingerjeva ulica 1
4270 Jesenice

Vzgon – društvo za
psihološko ravnovesje,
kvalitetne odnose,
uspešno vzgojo in
ustvarjalnost
Sonček Zgornje
Gorenjske društvo za
cerebralno paralizo
Ozara Slovenija

Ulica Karla Prežlja 5
4270 Jesenice

3.
4.

5.

6.

7.
8.

Društvo za rehabilitacijo in
preventivo Krma

9.

AURIS - Medobčinsko
društvo gluhih in
naglušnih za Gorenjsko –
Kranj

Huje 23 a
4000 Kranj

10.

Društvo diabetikov
Jesenice

Pod gozdom 2
4270 Jesenice

11.

Združenje invalidov
Forum Slovenije

Linhartova cesta 3
1000 Ljubljana

Naziv programa

12.

Združenje multiple
skleroze Slovenije

Maroltova ulica 14
1000 Ljubljana

13.

Koronarno društvo
Gorenjske

Jezerska cesta 41
4000 Kranj

14.

Župnijska Karitas
Jesenice
Društvo paraplegikov
Gorenjske

Ulica Mirka Roglja 5
4270 Jesenice
Ulica Lojzeta Hrovata 4
c
4000 Kranj
Cesta Staneta Žagarja
27
4000 Kranj
Belokranjska ulica 2
1000 Ljubljana

15.

16.

Medobčinsko društvo
slepih in slabovidnih Kranj

17.

Šent – Slovensko
združenje za duševno
zdravje
Slovensko združenje za
preprečevanje samomora
- Center za psihološko
svetovanje Posvet
Slovensko društvo
Hospic-območni odbor
Gorenjske

18.

19.

20.

Ilco invalidsko društvo
Gorenjska

21.

Društvo bolnikov z
osteoporozo

22.

Društvo Sožitje-društvo za
pomoč osebam z
motnjami v duševnem
razvoju občin Jesenice,
Kranjska Gora in
Žirovnica

Tržaška cesta 132
1000 Ljubljana

Gorenjska cesta 25
4240 Radovljica

Gorenja vas – Reteče
61 a
4220 Škofja Loka
Ulica Staneta Bokala 4
4270 Jesenice

Ulica Staneta Bokala 4
4270 Jesenice

Posebni socialni
programi Združenja
multiple skleroze
Slovenije-Gorenjska
podružnica
Vseživljenjska
rehabilitacija srčnožilnih bolnikov-program
rehabilitacije,
svetovanja in pomoč
Karitas

140

838,02

149

891,89

220

1.316,88

Neodvisno življenje
invalidov paraplegikov

161

963,72

Usposabljanje za
aktivno življenje slepih
in slabovidnih oseb
Dnevni center Šentgor
Radovljica

195

1.167,24

195

1.167,24

Psihološko svetovanje
posameznikom, parom
in družinam v duševni
stisk
Spremljanje umirajočih,
žalovanje odraslih,
žalovanje otrok in
mladostnikov,
detabuizacija,
prostovoljstvo
Pomagajmo si v stiski –
klub svojcev in
vseslovensko srečanje
Ohranjanje zdravja,
socialno varstvo,
osveščanje,
ozaveščanje,
informiranje
Socializacija in
vključevanje oseb z
motnjo v duševnem
razvoju in njihovih ožjih
družinskih članov v
neodvisnem in
samostojnem razvoju in
vključitvijo v družbo

140

838,02

155

927,80

141

844,00

210

1.257,02

216

1.292,94

Skupaj

24.500,00

2. Sredstva namenjena za sofinanciranje Letnega programa humanitarnih in invalidskih
organizacij za leto 2019 v občini Jesenice se na podlagi izvedenega Javnega razpisa za
dodelitev sredstev za programe in projekte s področja socialnega varstva v občini Jesenice za
leto 2019, ne dodelijo vlagateljem za navedene programe s področja socialnega varstva:
Zap.
št.

1.
2.
3.

Vlagatelj
Društvo za celiakijo
podružnica Gorenjske
Društvo psoriatikov
Slovenije podružnica
Gorenjske
Društvo za
fibromialogijo

Naslov
Gosposvetska 10
4000 Kranj
Gosposvetska 9
4000 Kranj
Celovška cesta 160
1000 Ljubljana

Doseženo
število točk

Višina
sredstev v
EUR

Ozaveščanje o celiakiji

137

0

Več za boljše življenje in
premagovanje ovir za
bolnika z luskavico
Osnovni cilj je pomoč,
izobraževanje
diagnosticiranih bolnikov,
odkrivanje novih bolnikov

123

0

131

0

Naziv programa

2

3. Stroški postopka niso zaznamovani.
Obrazložitev
Na Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov s področja socialnega varstva v občini
Jesenice za leto 2019, ki je bil objavljen na spletnih straneh Občine Jesenice dne 21.1.2019, in se je
zaključil 4.2.2019 (programi s področja socialnega varstva), je v roku prispelo skupno sedemindvajset
vlog.
V skladu z 11. členom Odloka je vloge pregledala komisija za odpiranje vlog in ugotovila, da ena vloga
ni izpolnjevala pogojev Javnega razpisa, zato je bila s sklepom zavržena. Vloge dvanajstih vlagateljev
niso bile popolne, zato je upravni organ vlagateljem poslal poziv za dopolnitev vloge. Enajst vlagateljev
je vlogo do roka dopolnilo, en vlagatelj vloge do roka ni dopolnil, zato je bila vloga s sklepom zavržena.
Komisija za odpiranje vlog je o pregledu vlog sestavila zapisnik in ga skupaj z vlogami predložila
Strokovni komisiji za pripravo predloga razdelitve sredstev, namenjenih za preventivne projekte in
projekte ter programe humanitarnih organizacij v občini Jesenice (v nadaljevanju strokovna komisija), ki
jo je župan imenoval s sklepom št. 012-4/2016-2. Strokovna komisija je na podlagi objavljenih in
veljavnih Meril za vrednotenje preventivnih in humanitarnih projektov ter programov humanitarnih in
invalidskih organizacij (v nadaljevanju Merila), ki jih je sprejel župan s sklepom št. 007-30/2018-8 z dne
10.1.2019, vrednotila prispele vloge.
Strokovna komisija je vloge obravnavala na svoji seji dne 2. 4. 2019 in pripravila predlog razdelitve
sredstev zagotovljenih v proračunu Občine Jesenice.
Na podlagi 13. člena Odloka, je bila vlagateljem dana možnost, da se v določenem roku pisno izjavijo o
predlogu razdelitev sredstev. V roku so prispele tri izjave vlagateljev, ki so se s predlogom razdelitve
strinjali. Ostali vlagatelji izjave niso podali, zato se smatra, da se s predlogom strokovne komisije
strinjajo.
Na podlagi končnega predloga strokovne komisije, se dodelijo sredstva za programe, kot je razvidno iz
1. točke izreka tega sklepa, in sicer:
Zap.
št.

Vlagatelj

Naziv programa

Dosežen
o število
točk

Višina
sredstev
v EUR

Obrazložitev strokovne
komisije

1.

Društvo za kronično
vnetno črevesno
bolezen

Neodvisno življenje oseb s
kronično vnetno črevesno
boleznijo

150

897,87

Program je na podlagi meril
dosegel 150 točk, sofinancira
se v skupni višini 897,87 €

2.

Medgeneracijsko
društvo z roko v roki

Skupine starejših za
samopomoč

155

927,80

Program je na podlagi meril
dosegel 155 točk, sofinancira
se v skupni višini 927,80 €

3.

Župnijska Karitas
Koroška Bela

Dejavnost ŽK Koroška Bela

191

1.143,29

Program je na podlagi meril
dosegel 191 točk, sofinancira
se v skupni višini 1.143,29 €

4.

Medobčinsko društvo Preprečevanje in blaženje
invalidov Jesenice
socialnih ter psihičnih
posledic

190

1.137,31

Program je na podlagi meril
dosegel 190 točk, sofinancira
se v skupni višini 1.137,31 €

5.

Vzgon – društvo za
Terapevtski družinski center
psihološko
ravnovesje, kvalitetne
odnose, uspešno
vzgojo in
ustvarjalnost
Sonček Zgornje
Tako kot vsi drugi
Gorenjske društvo za
cerebralno paralizo

228

1.364,77

Program je na podlagi meril
dosegel 228 točk, sofinancira
se v skupni višini 1.364,77 €

240

1.436,60

Program je na podlagi meril
dosegel 240 točk, sofinancira
se v skupni višini 1.436,60 €

Ozara Slovenija

250

1.496,46

Program je na podlagi meril
dosegel 250 točk, sofinancira
se v skupni višini 1.496,46 €

6.

7.

Pisarna za informiranje in
svetovanje Jesenice

3

8.

Društvo za
rehabilitacijo in
preventivo Krma

Rehabilitacija po zdravljenju
odvisnosti od alkohola

246

1.472,51

Program je na podlagi meril
dosegel 246 točk, sofinancira
se v skupni višini 1.472,51 €

9.

AURIS Medobčinsko društvo
gluhih in naglušnih za
Gorenjsko – Kranj

171

1.023,58

Program je na podlagi meril
dosegel 171 točk, sofinancira
se v skupni višini 1.023,58 €

10.

Društvo diabetikov
Jesenice

Usposabljanje za aktivno
življenje in delopreprečevanje socialne
izključenosti gluhih in
naglušnih, informiranje
Program društva diabetikov
Jesenice za leto 2018

210

1.257,02

Program je na podlagi meril
dosegel 210 točk, sofinancira
se v skupni višini 1.257,02 €

11.

Združenje invalidov
Forum Slovenije

Veriga psihosocialne oskrbe
in druženja

140

838,02

Program je na podlagi meril
dosegel 140 točk, sofinancira
se v skupni višini 838,02 €

12.

Združenje multiple
skleroze Slovenije

140

838,02

Program je na podlagi meril
dosegel 140 točk, sofinancira
se v skupni višini 838,02 €

13.

Koronarno društvo
Gorenjske

149

891,89

Program je na podlagi meril
dosegel 149 točk, sofinancira
se v skupni višini 891,89 €

14.

Župnijska Karitas
Jesenice

Posebni socialni programi
Združenja multiple skleroze
Slovenije-Gorenjska
podružnica
Vseživljenjska rehabilitacija
srčno-žilnih bolnikovprogram rehabilitacije,
svetovanja in pomoč
Karitas

220

1.316,88

Program je na podlagi meril
dosegel 220 točk, sofinancira
se v skupni višini 1.316,88 €

15.

Društvo paraplegikov
Gorenjske

Neodvisno življenje
invalidov paraplegikov

161

963,72

Program je na podlagi meril
dosegel 161 točk, sofinancira
se v skupni višini 963,72 €

16.

Medobčinsko društvo Usposabljanje za aktivno
slepih in slabovidnih življenje slepih in
Kranj
slabovidnih oseb

195

1.167,24

Program je na podlagi meril
dosegel 195 točk, sofinancira
se v skupni višini 1.167,24 €

17.

Šent – Slovensko
združenje za
duševno zdravje

Dnevni center Šentgor
Radovljica

195

1.167,24

Program je na podlagi meril
dosegel 195 točk, sofinancira
se v skupni višini 1.167,24 €

18.

Slovensko združenje
za preprečevanje
samomora - Center
za psihološko
svetovanje Posvet
Slovensko društvo
Hospic-območni
odbor Gorenjske

Psihološko svetovanje
posameznikom, parom in
družinam v duševni stisk

140

838,02

Program je na podlagi meril
dosegel 140 točk, sofinancira
se v skupni višini 838,02 €

Spremljanje umirajočih,
žalovanje odraslih,
žalovanje otrok in
mladostnikov, detabuizacija,
prostovoljstvo
Pomagajmo si v stiski – klub
svojcev in vseslovensko
srečanje

155

927,80

Program je na podlagi meril
dosegel 155 točk, sofinancira
se v skupni višini 927,80 €

141

844,00

Program je na podlagi meril
dosegel 141 točk, sofinancira
se v skupni višini 844,00 €

Ohranjanje zdravja,
socialno varstvo,
osveščanje, ozaveščanje,
informiranje
Društvo SožitjeSocializacija in vključevanje
društvo za pomoč
oseb z motnjo v duševnem
osebam z motnjami v razvoju in njihovih ožjih
duševnem razvoju
družinskih članov v
občin Jesenice,
neodvisnem in
Kranjska Gora in
samostojnem razvoju in
Žirovnica
vključitvijo v družbo
Skupaj

210

1.257,02

Program je na podlagi meril
dosegel 210 točk, sofinancira
se v skupni višini 1.257,02 €

216

1.292,94

Program je na podlagi meril
dosegel 216 točk, sofinancira
se v skupni višini 1.292,94 €

19.

20.

Ilco invalidsko
društvo Gorenjska

21.

Društvo bolnikov z
osteoporozo

22.

24.500,00

Na podlagi končnega predloga strokovne komisije, in v skladu z Merili, ki določajo, da se program
sofinancira, če doseže najmanj 50 % možnih točk, kar pomeni 140 točk, naslednji vlagatelji niso
upravičeni do sredstev iz proračuna Občine Jesenice, kot je razvidno iz 2. točke izreka tega sklepa, in
sicer:
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Zap.
št.

Vlagatelj

Naziv programa

Doseže
no
število
točk

Višina
sredstev
v EUR

Obrazložitev strokovne
komisije

1.

Društvo za celiakijo Ozaveščanje o celiakiji
podružnica
Gorenjske

137

0,00

Program ni dosegel zadostno
število točk to je 140, zato ni
upravičen do sredstev iz
razpisa

2.

Društvo psoriatikov
Slovenije
podružnica
Gorenjske
Društvo za
fibromialogijo

Več za boljše življenje in
premagovanje ovir za bolnika
z luskavico

123

0,00

Osnovni cilj je pomoč,
izobraževanje diagnosticiranih
bolnikov, odkrivanje novih
bolnikov

131

0,00

Program ni dosegel zadostno
število točk to je 140, zato ni
upravičen do sredstev iz
razpisa
Program ni dosegel zadostno
število točk to je 140, zato ni
upravičen do sredstev iz
razpisa

3.

S tem je sklep utemeljen.

PRAVNI POUK:
Zoper ta sklep je dovoljena pritožba na župana Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, v
15 (petnajstih) dneh od dneva vročitve sklepa. Pritožba se vloži pisno, neposredno ali priporočeno po
pošti ali da ustno na zapisnik pri Občini Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice. Pritožnik mora
natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti merila
postavljena za ocenjevanje vlog. Za pritožbo se po tarifni številki 2 Zakona o upravnih taksah (Ur. l. RS,
št. 106/10 – UPB, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZeIP-j, 33/16 in 30/18 – ZKZaš) plača 18,10 € upravne
takse.

Postopek vodila:
Aleksandra Potočnik, koordinator VII/2
Petra Dečman, univ. dipl. geogr.
VODJA ODDELKA

Vročiti:
- vsem vlagateljem – osebna vročitev ZUP
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