
MESTNA OBCINA LJUBLJANA
PODZUPAN

Mestni trg I
1000 Ljubljana

Na podlagi prvega odstavka 226.,227. in 228. dlena Pravilnika o postopkih za izvrievanje proraduna

Republike Slovenije (Uradni list RS, 5t. 50/07, ll4107 - ZIPRS0809, 6ll08,99/09 - ZIPRSl0ll),
smiselne uporabe dolodil Zakona o splo5nem upravnem postopku (Uradni list RS, 5t. 24106 - uradno

predi5deno besedilo, 105/06 ZUS- l, 126107 , 65108, 8/10), 91 . dlena Statuta M-estne obdine Ljubljana
(Uradni list RS, 5t. 66107 uradno prediSdeno besedilo) in po pooblastilu Zupana Mestne obdine

Ljubljana #. 024-98109-24 z dne 29.09. 2009, izdajam, v zadevi Javnega razpisa za sofinanciranje
programa dela lokalnih dru5tev na podrodju razvoja podeZelja ter za sofinanciranje strokovnih vsebin

prireditev na podeZelju in Ekopraznika v Ljubljani (Uradni list RS, 5t. 79109), naslednji

SKLEP
o sofinanciranju strokovnih vsebin prireditev na podeZelju

V zadevi Javnega razpisa za sofinanciranje programa dela lokalnih druStev na podrodju razvoja

podeZelja ter za sofinanciranje strokovnih vsebin prireditev na podeZelju in Ekopraznika v Ljubljani
(Uradni list RS, 5t. 79109), se:

rireditvah
IZBERE programe:
al strokovne vsebine na

zap.
5t.

PRIJENINIK

PROGRA}I -
PRIRfDITEV

Obdobje
sofinanciran

ja
(v letih)

Dodeljeno Y letu
2010

(EUR)

KMEEKA STROJNA SKUPNOST
SAVLJE.KLEEE
SAVLJf, 101

rOOO LJUBLJANA

56. POSAVSKO
srgnvaNrE, I I q1t t5

2.

TURISTICNO DRUSTVO
BESNICA-JANCE
BESNICA 20
1OOO LJUBLJANA

17. PRAZNIK JAGOD-
JANCE 20 I O

I 2.000,00

3.
KONJf, REJSKO DRUSTVO BARJE
IZANSKA CESTA 305
IOOO LJUBLJANA

S KONJI PO
LJ UBLJANSKEM

BARJU
I 1 .023,52.

,1

nnuSTvO PONEZELJA LIPOGLAV
MALILIPOGLAV34.
1293 SMARJE-SAP

POHOD POD
PUGLEDOM

1 2.041.05

5.

SADJARSKO VRTNARSKO
DRUSTVO J. E. KREK SOSTRO
CESTA II, GRUPE ODREDOV 43

1261 LJUBLJANA-DOBRUNJE

PRAZNIK JESENI 20 I O I 2388,22



zap.
st.

PREJENI\IK
PROGRANI -
PRIREDITEV

Obdobje
sofinanciran

ja
(v letih)

Dodelj€no Y letu
2010

(EUR)

6.

KONJENISKO DRUSTVO SOSTRO
CESTA II. GRUPE ODRf,DOV 43
1261 LJUBLJANA-DOBRUNJE

KONJENISKI DAN 1 2.04',7,09

7.

DRUSTVO ZENA IN DEKLET
LJUBLJANA MOSTE-POLJE
CESTA II. GRUPE ODREDOV 43
1261 LJUBLJANA-DOBRUNJE

RAZSTAVA DOMA.E
OBRTI IN JEDI

I 2.t60,'77

IZBERE program:
b raznik v L

zap.
5t.

PREJEMNIK

PROGRAM -
PRIREDITEV

Obdobje
sofinancira

nja
(v letih)

Dodeljeno v
letu 2010

(EUR)

I

INSTITUT ZA TRAJNOSTNI
RAZVOJ
METELKOVA 6
1OOO LJUBLJANA

EKOPRAZNIK V
LJUBLJANI

6.999,00

c) Jesenska na u

zap.
sI.

PREJEMNIK
PROGRAM -
PRIREDITEV

Obdobje
sofinancira

nja
(v letih)

Dodeljeno v
letu 2010

(EUR)

I
TURISTICNO DRUSTVO BARJE
IZANSKA C.305
IOOO LJUBLJANA

JESENSKA TRZNICA
NA BARJU

) qqq R5

IZBERE program:
trLnica

II.

PritoZba ne zadrZi podpisa pogodb z izbraniml vlagatelji.

ObrazloZitev:

Mestna obdina Ljubljana (v nadaljevanju: MOL) je v Uradnem listu RS, it. 19109, objavila Javni
razpis za sofinanciranje programa dela lokalnih druStev na podrodju razvoja podeZelja ter za

sofinanciranje strokovnih vsebin prireditev na podeZelju in Ekopraznika v Ljubljani (v nadaljevanju:
javni razpis).

Komisija za izvedbo javnega razpisa za sofir.ranciranje programov in/ali projektov v MOL v letu 2010
s podrodja dela lokalnih dru5tev na podrodju razvoja podeZelja ter za sofinanciranje prireditev na
podeZelju in Ekopraznika (v nadaljevanju: komisija) je v skladu z 222. dlenom Pravilnika o postopkih
za izvrSevanje proraduna Republike Slovenije (Uradni list RS, 5t. 50/07, I l4107 - ZIPRS0809, 61/08,
99109 ZIPRS1011; v nadaljevanju: pravilnik) izvedla odpiranje prejetih vlog in skladno z 223.

dlenom istega pravilnika, vodila zapisnik o odpiranju. Na javni razpis je prispelo 9 (devet) vlog, od

u \--l



tegaje bila 1 (ena) nepopolna. Vlagatelj, kije poslal nepopolno vlogo, je bil v skladu Z 224. tlenom
Pravilnika pozvan k dopolnitvi vloge. V postavljenem rokuje vlagatelj ustrezno dopolnil vlogo.
lz navedenega tako sledi, da seje v nadaljnji postopek ocenjevanja uvrstilo 9 (devet) vlog.

V nadaljevanju je komisija opravila strokovni pregled popolnih vlog ter jih ocenila na podlagi
ugotavljanja osnovnih pogojev za kandidiranje na razpisu ter izpolnjevanja meril ozirorna kriterijev,
dolodenih vjavnem razpisu in v razpisni dokumentaciji.

Programi so bili ocenjeni skladno z merili oz. kriteriji izjavnega razpisa, ki so bili objavljeni vjavnem
razpisu in razpisni dok umentacij i.

Viiina sofinanciranja prireditev je odvisna od Stevila prejetih todk, Stevila vlagateljev ter od
razpoloZljivih proradunskih sredstev MOL v letu 2010 in ne sme presedi 50 0% sredstev od vrednosti
predlo2enega programa.
Merila oz. kriteriji vsebinskega ocenjevanja, s pomodjo katerih je kornisija izbirala med tistirni, ki so

izpofnjevali vse pogoje za razpisano podrodje sofinanciranja, so podrobneje opredeljena v razpisni
dokumentaciji.

Komisijaje programe ocenjevala na podlagi naslednjih meril:
- deleZ lastnih sredstev, maksimalno Stevilo todk 200,

- strokovne vsebine priredifve dru5tva in Ekopraznik v Ljubljani, maksimalno Stevilo todk 600,
- skupaj maksimalno Stevilo todk 800.

Za upravidence iz I. a todke sklepa, je bila ugotovljena maksimalna viSina sofinanciranja posamezne
prireditve tako, da seje Stevilo todk, kijih je zbral posamezni vlagatelj, pomnoZilo z vrednostjo todke
4,459 EUR in ustrezno zaokroZilo. Vi5ina dodeljenih sredstev, izradunana na podlagi Stevila
pridobljenih todk in vrednosti todke, ni presegla 50% vrednosti predloZenega programa, karje v skladu
s IV. todko javnega razpisa.

Upravidencu, Turistidno druStvo Besnisa Jande, Besnica 20, 1000 Ljubljana, ki bi na podlagi
pridobljenega Stevila to6k in izraiunane vi5ine todke lahko pridobil ved kotje zaprosil v vlogi, kar nr
v skladu s lV. todko javnega razpisa, so bila dodeljena sredstva v vi5ini zaproSenih sredstev. Za
preostala sredstva je glede na ostalo Stevilo todk bila na novo izradunana vrednost todke, ki je znaiala
4,549 EUR.

ViSina dodeljenih sredstev izradunana, na podlagi 5tevila preostalih todk in vrednosti todke, ni presegla
50olo vrednosti predloZenega programa, karje v skladu s IV. todkojavnega razpisa.

Za upravidenca iz I. b todke sklepa, je bila ugotovljena maksimalna vi5ina sofinanciranja prirediwe
tako, da seje Stevilo todk, kijih je zbral vlagatelj, pomnoZilo z vrednostjo todke 8,75 EUR.
Vi5ina dodeljenih sredstev, izradunana na podlagi Stevila pridobljenih todk in vrednosti todke, ni
presegla 50% vrednosti predloZenega programa, karje v skladu s IV. todkojavnega razpisa.

Za upravidenca iz l. c todke sklepa, je bila ugotovljena maksimalna viSina sofinanciranja prireditve
tako, da se je Stevilo todk, ki jih je zbral vlagatelj, pomnoZilo z vrednostjo todke 5,714 EUR.
ViSina dodeljenih sredstev, izradunana na podlagi Stevila pridobljenih todk in vrednosti todke, ni
presegla 50olo vrednosti predloZenega programa, karje v skladu s IV. toiko javnega razpisa.

Na podlagi ocene vlog je komisija pripravila predlog prejemnikov sredstev ter predlog viSine
odobrenih sredstev za leto 2010 in ga predloZila podZupanu, ki je po pooblastilu Zupana Mestne
obdine Ljubljana aI. 024-98109-24 z dne 29.09. 2009, pristojen za sprejetje odloditve o dodelitvi
sredstev. Na podlagi predloga komisije je odlodeno kot izhaja iz l. a, L b in I. c todke izreka tega
sklepa in sicer z navedbo zbranih todk za vsakega predlagatelja posebej, kar, glede na merila,
utemeljuje nj ihovo fi nanciranje:



a) strokovne vsebine

zap.
st.

PREJElI\IK
PROGRANT -
PRIREDITEV

Dodeljeno v
letu 2010

(EUR)

STEvILo
TOCK

I

KMEEKA STROJNA SKUPNOST
SAVLJE-KLECE
SAVLJE 101
1OOO LJUBLJANA

56. POSAVSKO
StguvaN:p 1.933,35 425

2.

TURISTIENO DRUSTVO
BESNICA-JANdE
BESNICA 20
1OOO LJUBLJANA

I7. PRAZNIK JAGOD-
JANCE 20I O

2.000,00 500

J.

KONJEREJSKO DRUSTVO BARJE
IZANSKA CESTA 305
1OOO LJUBLJANA

S KONJI PO
LJUBLJANSKEM

BARJU
1.023,52 225

4.
DRUSTVO POD EZELJ A LIPOGLAV
MALI LIPOGLAV 3A
1293 SMARJE-SAP

POHOD POD
PUGLEDOM

2.047,05 450

5.

SADJARSKO VRTNARSKO
DRUSTVO J. E. KREK SOSTRO
CESTA II. GRUPE ODREDOV 43

126 I LJUBLJANA-DOBRUNJE

PRAZN IK JESENT 201O 2.388,22 525

6.

KONJENISKO DRUSTVO SOSTRO
CESTA II. GRUPE ODREDOV,I3
1261 LJUBLJANA-DOBRUNJE

KONJENISKI DAN 2.041,09 450

7.

DRUSTVO ZENA IN DEKLET
LJUBLJANA MOSTE-POLJE
CESTA II. GRUPE ODREDOV 43

126 1 LJUBLJANA-DOBRUNJE

RAZSTAVA DOMA.E
OBRTI IN JEDI

2.160,7'7 475

b) izvedba raznika v Liubliani

zap.
st.

PREJEMNIK

PROGRAM -
PRIREDITEV

Dodeljeno
v letu 2010

(EUR)

STEVILO
TOEK

I

INSTITUT ZA TRAJNOSTNI
RAZVOJ
METELKOVA 6
1OOO LJUBLJANA

EKOPRAZNIK V
LJUBLJANI

6.999,00 800

c) izvedba Jesenske trZnice na u

zap.
Xt.

PREJEMNIK

PROGRAM -
PRIREDITEV

Dodeljeno
v letu 2010

(EUR)

STEvILO
TOEK

1

TURISTI.NO DRUSTVO BARJE
IZANSKA C.305
rOOO LJUBLJANA

JESENSKA TRZNICA
NA BARJU

2.q99,85 525

Na podlagi predloga komisije je pooblaSdena oseba v skladu z 226.,227. in 228. dlenom pravilnika

izdala predrnetni sklep, s katerim je odlodeno kot izhaja iz I. todke izreka tega sklepa. S tem je sklep

utemeljen.
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V skladu z 231 . dlenom pravilnika vloZena pritoZba ne zadrli podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji,
zatoje odlo6eno kot izhaja izll. todke izreka tega sklepa.

Ker se na podlagi 228. dlena pravilnika prejemniku sredstev posreduje sklep o izboru in se ga hkrati
pozove k podpisu pogodbe, se poziv k podpisu pogodbe o sofinanciranju prireditve priloZi temu
sklepu.

Podatki o dodeljenih sredstvih se objavijo na spletnih straneh Mestne obdine Ljubljana - Razpisi.

Pravni pouk:
Vlagatelj vloge lahko v roku 8 dni od prejema tega sklepa vloii pritoZbo na Zupana Mestne obdine
Ljubljana, 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 priporodeno po
poiti na naslov Mestna obdina Ljubljana, s pripisom )pritoZba - razpisno podrodje - kmetijstvo -
prireditev< ali >pritoZba - razpisno podrodje kmetijstvo - Ekopraznik v Ljubljank ali >pritoZba -
razpisno podrodje - kmetij stvo - Jesenska trZnica na Barju(, p.p. 25, 1001 Ljubljana.

Stevilka: 33 1-1212009-43
Dattm: ZO. *' 20't0

Postopek vodila:
Maru5ka Markovdid
ViSja svelovalka I
lr -lL- \ r-..--
t/.c-.^1.\€- t-"\

PODZUPAN
MODERNDORFf,R

i/"2<
Vroiiti:
- vlagatelji (s povratnico)
- Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet (s povratnico)
- arhiv
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