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Na podlagi prvega odstavka 226., 227. in 228. dlena Pravilnika o postopkih za izvr5evanje
proraduna Republike Slovenije (Uradni list RS, 5t. 50/07, 114107 - 2IPRS0809,61108,99109 ZIPRS1011 in 3/13), smiselne uporabe dolodil Zakon o sploinem upravnem postopku (Uradni
list RS, 3t.24106 * uradno prediSdeno besedilo, 105/06 - ZUS-7,126107,65/08, 8110,82113),
91. dlena Statuta Mestne obdine Ljubljana (Uradni list RS,3t.66107 - uradno predi5deno
besedilo in 15112) in po pooblastilu Zupana Mestne obdine Ljubljana 5t. 024-7112014-17 z dne
3. 12,2014 izdajam v zadevi Javnega razpisa za sofinanciranje programov dela lokalnih druitev
na podrodju razvoja podeZelja ter za sofinanciranje strokovnih vsebin prireditev na podeZelju in
Ekopraznika v Ljubljani za leto 2015 (Uradni list RS, 5t. 81114) na podlagi vloge vlagatelja
eebelarsko dru3tvo Barje, Ul. Du5ana Kraigherja 2, 1000 Ljubljana, za sofinanciranje programa
dela lokalnega dru5tva v letu 2015, naslednji

SKLEP
sofinanciranju programa dela lokalnih dru5tev na podroiju razvoja podeielja ter za
sofinanciranje strokovnih vsebin prireditev na podeZelju in Ekopraznika v Ljubljani za
leto 2015 - sofinanciranje programov dela lokalnih dru5tev
o

I.
Vloga vlagatelja, Cebelarsko druStvo Barje, Ul. Duiana Kraigherja 2, 1000 Ljubljana,

za

izvedbo programadela lokalnega druStva v letu 2015, se sprejme v sofinanciranje za leto 2015 v
vi3ini 1.067,25 EUR.

II.
V oreostanku 732.75 EUR

se

vlosa zavrne.

nI.
Morebitna pritolba zoper ta sklep v zadevi Javnega razpisa za sofinanciranje programa dela
lokalnih druitev na podrodju razvoja podeZelja ter za sofinanciranje strokovnih vsebin
prireditev na podeZelju in Ekopraznika v Ljubljani zaleto 2015 (Uradni list RS, 5t. 87114) ne
zadrLi podpisa pogodbe z izbranimi vlagatelji,

IV.
Vlagatelj se je dolZan odzvati pozivu na podpis pogodbe v roku 8 dni od prejema poziva.
Kolikor se prejemnik sredstev roku 8 dni od prejema poziva nanj ne odzove, se skladno 2228.
dlenom Pravilnika o postopkih zaizvr(evanje proraduna Republike Slovenije (Uradni list RS, 5t.
50107,114107 - 2IPRS0809,61108,99109 - ZIPRSl0ll in 3/13) 5teje, da je umaknilvlogo za
pridobitev sredstev.

V.

V tem postopku niso nastali posebni stroSki.

'!t

Obrazloi'itev:
postopkih

Pravilnika o
Mestna obdina Ljubljana (v nadaljevanju: MoL) je na podlagi 279. dlena
ll4l07 - ZIPRS0809,
50/07,
5t.
RS.,
(Uradni
list
za izvr5evanje pioraduna iepuUlit<e Sl,ovenije
listu RS !t' 87114
v
Uradnem
61/0g, ggl0g - ZIPRSl011 in 3/13 - v nadaljevanju: Praliln]k).'
podrodju razvoia
na
objavila Javni razpis za sofinanciranje programa dela lokalnih druStev
po"deZelja ter za sofinanciranje stroktvnih vsebin prireditev na podeZelju
Ljubljani zaleto 2015 (v nadaljevanju:javni razpis)'

in Ekopraznika

se je zasledovalo zagotavljanje
delovanja neprofitnih oblik sodelovanja kmetov in nekmetov povezanih
strokovna drustva in drustva, ki delujejo na podrodju razvoja podeZelja.

Z javnim razpisom

v

v

lokalna

je, skladno z 218. dlenom Pravilnika vodila tri
je
jo
odlodbo 3t.024-7112014-25 z dne 3. 12.2014
pisno
s
(3) dlansia ,utf,irnu tomisija, ki
imenoval LtpanMestne obdine Ljubljana (v nadaljevanju: MOL)'

postopek javnega razpisa za dodelitev sredstev

dru5tev na
Komisija za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje programa dela lokalnih
in
podezelju
podroeju razvoja poaezetla't", .ofinun.iranje strokovnih vsebin prireditev na
'etoprarnita v t-jubljani za leto 20i5 (v nadaljevanju: komisija) je v skladu z 2.22' dlenom
pravilnika izvedla oipiranje prejetih vlog in skladno z 223' dlenom istega Pravilnika vodila
zapisnik o odpiranju.

javni razpisza sofinanciranje programov dela lokalnih dru5tev je prispelo petnajst (15) vlog,
sta bila v
od iega sta tili dve (2) vlogi nepopolni. Vlagatelja, ki sta poslala nepopolni vlogi,
v
vlagatelja
vlogi
sta
praviltrika
Obe
vlog.
k
dopolnitvi
pozvana
skladu z 224. dlenom

Na

postavljenem roku ustrezno dopolnila.

(15) vlog'
Iz navedenega sledi, da seje v nadaljnji postopek ocenjevanja uvrstilo petnajst

je komisija opravila strokovni pregled popolnih vlog ter jih ocenila na podlagi
V nadaljevanju
-osnovnih
ptgoj"u za kandidiranje na javnem razpisu ter izpolnjevanja meril
ugotavljanja
oiiro^ikiiteri;ev, ot3avtleniti v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji, in sicer:
Merila za ocenjevanje vlog za izvajanie programa dela lokalnega druStva:

:

1.

Stevilo dlanov dru5tva (najvi5ja skupna ocena
- do 40 (1)
- 41 do 80 (2)
- 81 in ved dlanov (3)

2.

delez lastnih sredstev pri izvedbi programa (najvisja skupna ocena: 5)
- do 50 % lastnih sredstev (0)
' od 51 do 55 % lastnih sredstev (1)
- od 56 do 60 % lastnih sredstev (2)
- od 61 do 65 % lastnih sredstev (3)
- od 66 do 70 % lastnih sredstev (4)
- 71% lastnih sredstev in ved (5)

3)

i

\n/
\'\'

3.

program dela dru5tva (najvi5ja skupna ocena:23)
- izobraLevalne vsebine sploSnega pomena - sploina predavanja, tedaji brez

pridobitve certifikata, seminarji, posveti, okrogle mize, kroZki, strokovne
ekskurzije, prenos znanj domade obrti in ohranjanje obidajev (ocena glede na
Stevilo razlidnih aktivnosti)

-

-

-

4.

o
o
o

do 5 aktivnosti (3)
6 do

l0 aktivnosti(6)

1l in ved aktivnosti (11)
predstavitev in promocija dejavnosti dru5tva - zlolenke, razli(ne publikacije,
objave v medijih, internetnih strani (ocena glede na Stevilo razlidnih aktivnosti)
r do 5 aktivnosti (l)
o 6 do 10 aktivnosti(2)
o I I in ved aktivnosti (3)
predstavitev dru5tev na prireditvah lokalnega, regionalnega, drZavnega ali
mednarodnega pomena in na prireditvah drugih druitev in organizacij I prikaz in
odstranjevanje invazivnih rastlinskih vrst (ocena glede na Stevilo razlidnih
aktivnosti)
o do 5 aktivnosti (1)
. 6 do 10 aktivnosti (2)
. 11 in ved aktivnosti (3)
organizacija in izvedba razlidnih aktivnosti kot so - razstave, pikazi tehnidne
dediSdine, obidajev, domade obfti, tekmovanja, sejmi, distilne in olep5evalne akcije
ter manjSe druStvene prireditve, ki niso predmet druge todke javnega razpisa (ocena
glede na Stevilo razlidnih aktivnosti)
o do 2 aktivnosti (2)
r 3 do 5 aktivnosti (4)
o 6 in ved aktivnosti (6).

Prikaz

in

odstranjevanje pelinolistne ambrozije na kmetijskih povr5inah (najviSja

skupna ocena: 3)

5.

NE (0)
DA (3)

UdeleZba na promocijskih prireditvah MOL (najvi5ja skupna ocena = 6)
na eni promocijskiprireditvi MOL (2)
na dveh promocijskih prireditvah MOL (4)
na treh promocijskih prireditvah MOL (6)

-

Kondno Stevilo todk doloda deleZ dlanov iz MOL - de so dlani 100% izMOL, se uporabljajo
navedena merila, v primeru, de je deleZ dlanov iz MOL manjii kot 100%, pa ocenjevanje poteka
po naslednjem postopku: najprej se vloga oceni na podlagi predpisanih meril, nato pa se kondno
Stevilo todk dolodi glede na deleZ dlanov, ki prihajajo iz MOL, npr.: strokovnemu dru5tvu, ki
ima 100 dlanov, od tega je 20 dlanov iz MOL, se program ocenipo priloZenih merilih, dodeli pa
se mu Stevilo todk, ki je sorazmerno s Stevilom udeleZencev, v naiem primeru 20%td.k.

Najvi5ja skupna ocena, ki jo lahko doseZe program dela lokalnega dru5tva, je 40. Vrednost
posamezne ocene je 25 todk, tako lahko posamezni program doseZe 1000 todk.
Komisija je pri pripravi predloga o dodelitvi sredstev pri vlogi vlagatelja, iebelarsko dru5tvo
Barje, Ul. Du5ana Kraigherja 2, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), za sofinanciranje
programa dela lokalnega dru5tva v letu 2015, upoitevala Stevilo dlanov dru5tva, deleZ lastnih
sredstev pri izvedbi programa in vsebino programa strokovnega dela dru5tva, vi5ino zapro5enih
sredstev ter deleZ dlanov iz MOL in viSino razpoloLliivih sredstev.

\*-

Rezultat ocenj evanj a vloge vlagatelj a:
1. Stevilo dlanov dru5tva - druStvo ima 65 dlanov (skupna ocena 2 x25: 50 todk)
2. deleZ lastnih sredstev pri izvedbi programa - deleL lastnih sredstev dru5tva ie 68 %
(skupna ocena 4 x25 = 100 todk)
3. program dela druitva: skupna ocena 13 x25:325 todk
. izobraaevalne vsebine splo5nega pomena - splo5na predavanja, tedaji brez
pridobitve certifikata, seminarji, posveti, okrogle mize, kroLki, strokovne
ekskurzije, prenos znanj domade obrti in ohranjanje obidajev (ocena glede na
Stevilo razlidnih aktivnosti) - 13 aktivnosti (ocena glede na merila 11)
. predstavitev in promocija dejavnosti dru5tva - zloLenke, razlid,ne publikacije,
objave v medijih, internetnih strani (ocena glede na Stevilo razlidnih aktivnosti)
- 2 aktivnosti (ocena glede na merila 1)

.

4.
5.
6.

predstavitev dru5tev na prireditvah lokalnega, regionalnega, drLavnega ali
mednarodnega pomena in na prireditvah drugih dru3tev in organizacij I prikazi
in odstranjevanje invazivnih rastlinskih vrst (ocena glede na Stevilo razlidnih
aktivnosti) - 2 aktivnosti (ocena glede na merila l)
. organizacia in izvedba razlidnlh aktivnosti kot so - razstave, prikazi tehnidne
dedi5dine, obidajev, domade obfti, tekmovanja, sejmi, distilne in olepievalne
akcije ter manj5e dru5tvene prireditve, ki niso predmet druge todke javnega
razpisa(ocena glede na Stevilo razlidnih aktivnosti) - 0 aktivnosti (ocena glede
na merila 0)
Prikaz in odstranjevanje pelinolistne ambrozije na kmetijskih povr5inah - NE (ocena
glede na merila 0, skupna ocena 0 x 25 = 0)
UdeleZba na promocijskih prireditvah MOL - na eni promocijski prireditvi MOL
(ocena glede na merila 2, skupna ocena2 x 25 : 50)
DeleZ dlanov iz MOL -88%.

Vloga vlagatelja je dosegla skupno oceno 2l in je bila ocenjena s 525 todkami, po upo5tevanju
deleladlanov iz MOL, v vi5ini 88 %, je kondno Stevilo todk 462'
Vlagatelj je v vlogi za sofinanciranje programa dela lokalnih dru5tev na podrodju tazvoja
podeZelja ter za sofinanciranje strokovnih vsebin prireditev na podeZelju in Ekopraznika v
Ljubljani - sofinanciranje programov dela lokalnih dru5tev zaprosil za sofinanciranje v vi5ini
1.800,00 EUR.
Komisija je predlagala za prejemnike sredstev za sofinanciranje programa dela strokovnega
dru$tva sredstva v vi5ini 18.000,00 EUR, do najved 50%o nepovratnih sredstev od vrednosti
predloZenega programa strokovnega dela lokalnih dru5tev, pri demer skupna viSina vseh
pridobljenih javnih sredstev ne sme presegati 50% celotne vrednosti.

:
Komisija je najprej izradunalavrednost todke (razpisana sredstva v EUR : skupno Stevilo todk
'7792
:
2}10) - vrednost todke je bila po izradunu
vrednost todke v EUR - 18.000,00 EUR :
2.310 EUR.
V postopku ocenjevanja je bila vloga vlagatelja ocenjena s skupno 462 todkami (462 todk x
Z,ito BUR :1.067,2t EUR z uskladitvijo). Skladno z navedenim, komisija predlaga, da se
vloga vlagatelja sprejme v sofinanciranje v vi5ini 1.067'25 E'UR.

Na podlagi ocene vlog je komisija pripravila predlog prejemnikov sredstev ter predlog vi5ine
odobrenih sredstev zaleto 2015 in ga predloZila direktorici, ki je po pooblastilu Zupana Mestne
obdine Ljubljana 3t.024-7112014-17 z dne 3. 12.2014 pristojna za sprejetje odloditve o
dodeliwi sredstev.
Na podlagi predloga komisije je odlodeno, kot izhaja iz L todke izrekatega sklepa.

\

$r

Ker je vlagatelj v vlogi zaprosil za 1.800,00 EUR, kar je ved sredstev, kot mu jih je bilo na
podlagi predloga komisije dodeljeno, je odlodeno, kot izhaja iz IL todke izteka tega sklepa.
231. dlenom Pravilnika vloZena pritoLba ne zadrLi podpisa pogodb
vlagatelji, zato je odlodeno, kot izhaja iz III' todke izteka tega sklepa'

V

skladu

z

z izbranimi

Na podlagi 228. dlenaPravilnika se prejemniku sredstev posreduje sklep o izboru in se ga hkrati
porbu" k podpisu pogodbe, v roku 8 dni od prejema poziva. Ce se prejemnik sredstev v roku 8.
dni od pr"J"rnu pozivananj ne odzove, se skladno 2228. dlenom Pravilnika Steje, da je umaknil
vlogo za pridobitev sredstev, zato je odlodeno, kot izhaja iz IV. todke izreka tega sklepa.

V tem postopku niso nastali posebni stro5ki postopka,

zato

je

odlodeno, kot izhaja iz V. todke

izreka tega sklepa.

Podatki o dodeljenih sredstvih se objavijo na spletnih straneh wrvw.ljubljana.si
razgrnitve in javne objave.

-

Razpisi,

Pravni pouk:
Vlagatei vloge lahko v roku 8 dni od prejema tega sklepa vloli pritoLbo na Lupana Mestne
obdlne i;uUtiunu, ki ne zadrLi podpisa pogodb. PritoZba, katere predmet ne morejo biti merila
za ocenjevanje vlog, mora vsebovati natandno opredeljene razloge, zaradi katerih se vlaga in se
vloZi piiporodeno po po5ti na naslov Mestna obdina Ljubljana, s pripisom >PritoZba - razpis
kmetijstvo - program dela dru5tva((, p.p' 25, 1001 Ljubljana.
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Vroditi:
iebelarsko dn.r5tvo Barie, Ul. Du5ana Kraigherja 2, 1000 Ljubljana' po ZUP
MOL - Oddelek za varstvo okolia, Odsek zarazvoj podeZelja, Zamikova 3' 1000 Ljubljana

