
MESTNA OBEINA LJUBLJANA
PODZUPAN

Mestni trg I
1000 Ljubljana

Na podlagi prvega odstavka 226..227 . in 228. dlena Pravilnika o postopkih za izvrSevanje proraouna
Republike Slovenije (Uradni list RS, st. 50/07, 11410'j - ztpRS0s09, 61/0B,ggl09 _ Zlrnstorr-),
smiselne uporabe dolodil Zakona o splosnem upravnem postopku (Uradni list RS, st. 24106 - uradno
predi5deno besedilo, 105/06-zus-1, 126107,65108,8/r0),91. dlena Staruta Mestne obdine I_julSana
(Uradni list RS, 5t. 66/07 - uradno prediideno besedilo) in po pooblastilu Zupana MestnJ oberne
Ljubljana st. 024-98109-24 z dne 29.09. 2009, izdajam v zadevi Javnega ,urpiru ,u sofinanciranle
programa dela lokalnih dru5tev na podrodju razvoja podeZelja ter za sofinanciranje strokovnih vsebin
prireditev na podeZelju in Ekopraznika v Ljubljani (uradni list RS, st. 79109) naslednii

SKLEP
o sofinanciranju programov dela lokalnih dru5tev na podroiju razvoja podeielja

V zadevi Javnega razpisa za sofinanciranje programa dera lokalnih drustev na podrodju razvola
g_9d"1"!1 ter za sofinanciranje strokovnih vsebin prireditev na podeZelju in Ekopraznika u I_;uuluni
(Uradni list RS, it. 79109). se:

IZBERE programe dela lokalnih dru5tev:

zup.
st. PREJEMNIK PROGRAM Obdobje

sofinanciranja
(v letih)

Dodeljeno v
letu 2010

(EUR)
KMDCKA STROJNA SKUPNOST
SAVLJE-KLECE
SAVLJE 101
rOOO LJUBLJANA

Program zajema prvo in
detfto alinejo todke I. l.

javnega razpisa
713,00

2.

TURISTIENO DRUSTVO
BESNICA-JAN.E
BESNICA 20
IOOO LJUBLJANA

Program zajema prvo,
drugo, tretjo in detrto

alinejo todke I. I . javnega
razplsa

l | .036,27

3.

ZDRUZENJE ZA MEDSOSEDSKO
POMOE STROJNI KROZEK
LJUBLJANA-VZHOD
CESTA V KOSTANJ 31
IOOO LJUBLJANA

Prograrr zajema prvo,
drugo in tretj o alinejo

todke I. I . javnega razpisa
1 869,88

4.

CEBELARSKO DRUSTVO
LJUBLJANA.CENTER
LINHARTOVA 13
1OOO LJUBLJANA

Program zajema prvo
alinejo todke I. I . javnega

razpisa
l 782,00

5.
CEBELARSKO DRUSTVO BARJE
ULICA DUSANA KRAIGHERJA 2
IOOO LJUBLJANA

Program zajema prvo in
drugo alinejo todke I. l.

-javnega razpisa
625,00

6.
KONJEREJSKO DRUSTVO BARJE
IZANSKA CESTA 305
IOOO LJUBLJANA

Program zajema prvo,
drugo in tretjo alinejo

todke L l . javnega razp isa
3i9,81



zrp.
5t.

PREJEMNIK
PROGRANI

Obdobje
sofinanciranja

(v letih)

Dodeljeno v
letu 2010
(EUR)

7.

DRUSTVO REJCEV DROBNICE
LJUBLJANA-SOSTRO
CESTA II. GRUPE ODREDOV 43
126 T LJUBLJANA-DOBRUNJE

Program zajema prvo,
drugo in tretjo alinejo

todke I. L javnegarazpisa
339,81

8.

DRUSTVO PODEZELSKE MLADINE
SONENICA LJUBLJANA
CESTA II. GRUPE ODREDOV 43
126 I LJUBLJANA-DOBRUNJE

Prograrn zajema prvo,
drugo in tretjo alinejo

todke I. 1. javnega razpisa
415,40

9.
DRUSTVO PODEZELJA LIPOGLAV
MALI LIPOGLAV 3A
1293 SMARJE-SAP

Program zajema prvo,
drugo in detrlo alinejo

todke L l. iavnesa razpisa
772,42

10.

SADJARSKO VRTNARSKO
DRUSTVO J. E. KREK SOSTRO
CESTA II. GRUPE ODREDOV 43
1261 LJUBLJANA-DOBRUNJE

Program zajema prvo,
tretjo in detrto alinejo

todke I. 1 . javnega razpisa
1.005,30

11

KONJENISKO DRUSTVO SOSTRO
CESTA II. GRUPE ODREDOV 43
1261 LJUBLJANA.DOBRUNJE

Program zajema prvo,
drugo, tretjo in detno

todke I. 1. javnega razpisa
1.193,15

12.

SADJARSKO IN VRTNARSKO
DRUSTVO V LJUBLJANI
KVEDROVA C.30
1OOO LJUBLJANA

Program zajema prvo,
drugo in detrto alinejo

todke I. I . javnega razpisa
8I 7,59

13.

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

Program zajema prvo,
drugo in tretj o alinejo

todke I. 1. javnega razpisa
679,72

t4.

DRUSTVO ZA B-D
GOSPODARJENJE AJDA SOSTRO
SADINJA VAS 81
126I LJUBLJANA-DOBRUNJE

Program zajema prvo,
drugo in tretjo alinejo

todke I. l. javnega razpisa
846,21

15.

CEBELARSKO DRUSTVO
LJUBLJANA-MOSTE-POLJE
ZALOSKA C.IqIIA
1260 LJUBLJANA-POLJE

Program zajema pn,o,
drugo, tretjo in detfio

alinejo todke I. I . javnega
razpisa

872,26

16.
CEBELARSKO DRUSTVO TACEN
PLOCANSKA 8
121I LJUBLJANA-SMARTNO

Program zajema prvo,
drugo in tretjo alinejo

todke I. f. iavnega razpisa
632,18

II.

PritoLba ne zadrli podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji.

Obrazloiitev:

Mestna obdina Ljubljana (v nadaljevanju: MOL) je v Uradnem listu RS, {. 79109, objavila Javni
razpis za sofinanciranje programa dela lokalnih dru5tev na podrodju razvoja podeZelja ter za
sofinanciranje strokovnih vsebin prireditev na podeZelju in Ekopraznika v Ljubljani (v nadaljevanju:
javni razpis).
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Komisija za izvedbo javnega razpisa za sofinanciralje programov inlali 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 2222. dlenom Pravilnika o postopkih

za izvrsevanje proraduna Republike Slovenije (Uradni list RS, 5t. 50/07, ll4107 zlPRS0809, 61/08,

99/09 - ZIpRSlglt; v nadaljevanju: pravilnik) izvedla odpiranje prejetih vlog in skladno z 223.

dlenom istega pravilnika vodila zapisnik o odpiranju. Na javni razpis je za namen sofinanciranja

programov dela lokalnih druStev na podrodju razvoja podezelja prispelo l6 (Sestnajst) vlog, od tega sta

bili 2 (dve) nepopolni. vlagatelji, ki so poslali nepopolne vloge, so bili v skladu z 224. EIenom

Pravilnika pozvani k dopolnitvi vlog in so jih v postavljenem roku ustrezno dopolnili.

lz navedenega tako sledi, da seje v nadaljnji postopek ocenjevanja uvrstilo 16 (Sestnajst) 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 oziroma kriterijev.
dolodenih v javnem razpisu in v razpisni dokumentaciji.

programi so bili ocenjeni skladno z merili oz. kritenji izjavnega razpisa, ki so bili objavljeni vjavnem

razpisu in razpisn i dokumentaciji.

ViSina sofinanciranja programov je odvisna od prejetih todk in Stevila vlagateljev ter od razpoloZljivih

proradunskih sredstev MOL v letu 2010 in ne sme presedi 50 o/o sredstev od vrednosti predloZenega

programa.

Merila oz. kriteriji vsebinskega ocenjevanja, s pornodjo katerih je komisija izbirala med tistimi, ki so

izpolnjevali vse pogoje za razpisano podrodje sofinanciranja, so podrobneje opredeljena v razpisni

dokumentaciji.

Komisijaje programe ocenjevala na podlagi naslednjih meril:
- itevilo dlanov, ki j ih zastopa drustvo - maksimalno Stevilo todk 125,

- deleZ lastnih sredstev pri izvedbi programa maksimalno Stevilo todk 125'

- program dela druStva - maksimalno Stevilo todk 450,
- skupno maksimalno Stevilo todk 700.

Visina sofinanciranja posameznega programa je bila ugotovljena tako, da se je Stevilo todk, ki jih je
zbral posamezri program, pomnoZilo z vrednosdo lodke 2,371 EUR

ViSina dodeljenih sredstev izradunana, na podlagi Stevila todk in vrednosti todke, ni presegla 50%

vrednosti predloZenega programa, karje v skladu s IV. todkojavnega razpisa.

Na podlagi ocene vlog je komisija pripravila predlog prejennikov sredstev ter predlog viiine
odobrenih sredstev za leto 2010 in ga predloZila podZupanu, ki je po pooblastilu Zupana Mestne

obdine Ljubljana st. 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 todke izreka tega sklepa in stcer z

navedbo zbranih todk za vsakega vlagatelja posebej, kar glede na merila utemeljuje njihovo uvrstitev v

sofinanciranje.



zup.
st.

PREJEMNIK
PROGRAM

Dodeljeno v
letu 2010

(EUR)
Stevilo toik

I

KMECKA STROJNA SKUPNOST
SAVLJE-KLECE
SAVLJE lOI
IOOO LJUBLJANA

Program zajema prvo in
detrto alinejo todke I. l.

javnega razpisa
713,00 300

2.

TURISTICNO DRUSTVO
BESNICA-JANEE
BESNICA 20
IOOO LJUBLJANA

Program zajema prvo,
drugo, tredo in detfio

alinejo todke i. 1. javnega
razpisa

1.036,27 436

3.

ZDRUZENJE ZA MEDSOSEDSKO
POMOd STROJNI KROZEK
LJUBLJANA-VZHOD
CESTA V KOSTANJ 31
1OOO LJUBLJANA

Program zajema pruo,
drugo in tretjo alinejo

todke I. I . javnega razpisa
869,88 366

4.

CEBELARSKO DRUSTVO
LJUBLJANA-CENTER
LINIIARTOVA T3
1OOO LJUBLJANA

Program zajema prvo
alinejo todke I. I . javnega

razpisa
782,00 329

5.
CEBELARSKO DRUSTVO BARJE
ULICA DUSANA KRAIGHERJA 2

IOOO LJUBLJANA

Program zajema pruo in
drugo alinejo todke I. l.

javnega razpisa
62 5,00 263

6.
KONJf, Rf, JSKO DRUSTVO BARJE
IZANSKA CESTA 305
1OOO LJUBLJANA

Program zajema prvo,
drugo in tretjo alinejo

todke I. 1. javnega razpisa
339,81 143

7.

DRUSTVO REJCEV DROBNICE
LJUBLJANA-SOSTRO
CESTA II. GRUPE ODREDOV 43
126 1 LJUBLJANA-DOBRUNJE

Program zajema prvo,
drugo in tretj o alinejo

todke I. 1 . javnega razpisa
339,81 143

8.

DRUSTVO PODEZELSKE MLADINE
SONENICA LJUBLJANA
CESTA II. GRUPE ODREDOV 43
126 1 LJUBLJANA-DOBRUNJE

Program zajema prvo,
drugo in tretj o alinejo

todke I. 1. javnega razpisa
415,40 200

9.
DRUSTVO PODEZELJA LIPOGLAV
MALI LIPOGLAV 3A
1293 SMARJE-SAP

Program zajema prvo,
drugo in detrto alinejo

todke I. l. iavnega razpisa
112.42 325

10.

SADJARSKO VRTNARSKO
DRUSTVO J. E. KREK SOSTRO
CESTA II. GRUPE ODREDOV 43
126I LJUBLJANA.DOBRUNJE

Program zajema prvo,
tretjo in detrto alinejo

todke L l. javnega razpisa
1.005,30 423

'I 
I

KONJENISKO DRUSTVO SOSTRO
CESTA II. GRUPE ODREDOV 43
126I LJUBLJANA-DOBRUNJE

Program zajema prvo,
drugo, tretjo in detrto

todke I. 1. iavnega razpisa
I .193,l5 502

12.

SADJARSKO IN \'RTNARSKO
DRUSTVO V LJUBLJANI
KVEDROVA C.30
1OOO LJUBLJANA

Program zajema prvo,
drugo in detrto alinejo

todke [. I . javnega razpisa
8 | 7.59 344

13.

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

Program zajema prvo,
drugo in tredo alinejo

todke I. l. javnega razpisa
679.12 286
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zrp.
st.

PREJE!INIK
PROCRAM

Dodeljeno v
letu 2010

(EUR)
Stevilo toik

14.

rnuilrvozas-n
GOSPODARJENJE AJDA SOSTRO
SADINJA VAS 81

126T LJUBLJANA-DOBRUNJE

Program zalema Prvo,
drugo in tretj o aline.io

todke l. l. javnega razplsa
846,21 356

15.

tEs-nr,A.nsro DRUSrvo
LJUBLJANA-MOSTE-POLJE
ZALOSK-A C. T91/A
1260 LJUBLJANA-POLJE

Program za.lema Prvo,
drugo, tretjo in detfio

alinejo todke I. I . javnega
razpisa

812,26 367

16.

tnsELARSKo DRUSrvo rACEN
PLOEANSI'A 8

121I LJUBLJANA.SMARTNO

Program zalema prvo.
drugo in tretjo alinejo

todke l. L javnega razpisa
632,1 8 266

Napodlagipred|ogakornisijejepoobla5denaosebav-skladuz.226.,221.in228.dlenompravi|nika
izdala preimetni ,itep, s t uteri. ie odlodeno kot izhaja iz I. todke izreka tega sklepa. S tem je sklep

utemeljen.

V sklaclu z 23 I . dlenorn pravil|ika vloZena pritozba ne zadtli podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji,

zato je odlodeno kot izhaja iz t[. 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 programa dela lokalnega

druitva priloZi temu sklePu.

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

Pravni pouk:

vlagatelj vloge lahko v roku 8 dni od prejema tega sklepa vlozi pritozbo na Zupana Mestne.obdine

Lju;lja;, ki'ne zaclrZi podpisa pogodb. Pritozba, katere predmet ne morejo biti merila za ocenjevanje

viog,"mora vsebovati natandno opredeljene razloge. zaradi katerih se vlaga in se vloii priporodeno po

poiii na naslov Mestna obdina L;ubgunu, s plipisom >PritoZba - razpisno podrodje - kmetijstvo -
progranr dela druStva(, p.p. 25, l00l Ljubljana.

Stevilka: 33 1 -1 2/2009-42
Datrm 20.+.20t0

Postopek vodila:
MaruSka Markovdid
Vi5ia svetovalka II -, {|i,^'\r- \t\"-

PODZUPAN
McDEBNDORFER

,i/Oz/4 IVroiiti:
- vlagatelj i (s povratnico)
- Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet (s povratnlco)

- arhiv
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