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Na podlagi prvega odstavka 226., 221. in 228. dlena Pravilnika o postopkih za izvr5evanje
proraduna Republike Slovenije (Uradni list RS,5t. 50/07, 114107 -2IPRS0809,61108,99109 ZIPRSl0ll in 3/13), smiselne uporabe dolodil Zakon o splo5nem upravnem postopku (Uradni
list RS, 3t. 24106 - uradno prediSdeno besedilo, 105/06 - ZrJS-|, 126107,65/08, 8110, 82113),
91. dlena Statuta Mestne obdine Ljubljana (Uradni list RS, !t.66107 - uradno prediSdeno
besedifo in 15112) in po pooblastilu Zupana Mestne obdine Ljubljana 3t. 024-7112014-17 z dne
3. 12.2014 izdajam v zadevi Javnega razpisa za sofinanciranje programov dela lokalnih dru5tev
na podrodju razvoja podeZelja ter za sofinanciranje strokovnih vsebin prireditev na podeZelju in
Ekopraznika v Ljubljani za lelo 2015 (Uradni list RS, 3t. 87114) na podlagi vloge vlagatelja
grupe odredov 43, 1261 Ljubljana-Dobrunje, za
Konjeni5ko dru5tvo Sostro, Cesta
sofinanciranje strokovnih vsebin prireditev na podeZelju v letu 2015, naslednji

II.

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

I.
Vloga vlagatelja Konjeni5ko dru5tvo Sostro, Cesta IL grupe odredov 43, 1261 LjubljanaDobrunje, za izvedbo strokovnih vsebin v okviru prireditve Konjeniiki dan v zajiji dobravi v
letu 2015, se sprejme v sofinanciranjeza leto 2015 v viSini2.349,38 EUR.

V oreostanku3.242.62 EUR se vlosa zavrne.

ilI.
Morebitna pritoLba zoper ta sklep v zadevi Javnega razpisa za sofinanciranje programa dela
lokalnih druStev na podrodju razvoja podeZelja ter za sofinanciranje strokovnih vsebin
prireditev na podeZelju in Ekopraznikav 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. V
kolikor se prejemnik sredstev v roku 8 dni od prejema poziva nanj ne odzove, se skladno 2228.
dlenom Pravilnika o postopkih zaizvrlevanje proraduna Republike Slovenije (Uradni list RS, 5t.
50107, 114107 - 2IPRS0809,61108,99109 - ZIPRSl011 in 3/13) Steje, da je umaknil vlogo za
pridobitev sredstev.
V.
V tem postopku niso nastali posebni stro5ki.
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ObrazloLitev:
Mestna obdina Ljubljana (v nadaljevanju: MOL) je na podlagi 219. dlena Pravilnika o postopkih
za izvrievanje proraduna Republike Slovenije (Uradni list RS, 5t. 50/07, n4107 - ZIPRS0809,

- ZIPRS101ltn3ll3 - v nadaljevanju: Pravilnik), v Uradnem listu RS 5t.87114
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 zaleto 2015 (v nadafievanju:javni razpis).
61/08, 99109

Z javnim razpisom seje zasledovalo zagotavljanje

-

izvedbe strokovnih vsebin v sklopu prireditev na podeZelju.

Postopek javnega razpisa za dodelitev sredstev je, skladno z 218. dlenom Pravilnika vodila tri
(3) dlanska razpisna komisija, ki jo je s pisno odlodbo !t.024-7112014-25 z dne 3. 12.2014
imenoval LupanMestne obdine Ljubljana (v nadaljevanju: MOL).

Komisija za izvedbo javnega ruzpisa za sofinanciranje programa dela lokalnih dru5tev na
podrodju razvoja podeZelja ter sofinanciranje strokovnih vsebin prireditev na podeZelju in
Ekopraznika v Ljubljani za leto 2015 (v nadaljevanju: komisija) je v skladu z 222. dlenom
Pravilnika izvedla odpiranje prejetih vlog in skladno 2223. dlenom istega Pravilnika vodila
zapisnik o odpiranju.
Najavni razpis za sofinanciranje strokovnega dela prireditev so prispele Stiri popolne (4) vloge.
Iz navedenega sledi, da so se v nadaljnji postopek ocenjevanja uvrstile Stiri (4) vloge.

V nadaljevanju je komisija opravila strokovni pregled popolnih vlog ter jih ocenila na podlagi
ugotavljanja osnovnih pogojev za kandidiranje na javnem razpisu ter izpolnjevanja meril
oziroma kriterijev, objavljenih

v

javnem razpisu in razpisni dokumentaciji in sicer:

Merila za ocenjevanje vlog za izvajanje strokovnih vsebin prireditev:
L deleZ lastnih sredstev (najvi5ja skupna ocena : 8)
- do 25 Yo lastnih sredstev (2)
- od 26 do 50 % lastnih sredstev (4)
- od 51 do 75 % lastnih sredstev (6)
- 76% lastnih sredstev in ved (8)

2.

Prejetajavna sredstva v lefi2014
- prejeta sredstva (0)
- ni bilo prejetih sredstev (6)

3.

Vpis v Register Zive dedi5dine
- Prireditev ni vpisana (0)
- Prireditev je vpisana (6)

4.

strokovne vsebine prireditve (najvi5ja skupna ocena: 18)
sodelovanje drugih dru5tev - nastopi in predstavitve drugih druitev (ocena glede na
Stevilo sodelujodih druStev)
. 2 do 3 sodelujoda dru5tva (l)
r 4 do 6 sodelujodih dru5tev (2)
o 7 in ved sodelujodih dru5tev (3)
- aktivnosti organizatorja prireditve (ocena glede na Stevilo razlidnih vsebin)
o Razstave, priprava gradiv (zloZenke s strokovnimi vsebinami...)

-

. I aktivnost (2)
. 2 do 3 aktivnosti (4)
. 4 in ved aktivnosti (6)

.

o

Strokovni komentarji in ocenjevanja, delavnice, predavanja, posveti
. I aktivnost (2)
. 2 do 3 aktivnosti (4)
' 4 in ved aktivnosti (6)
prikazi kulturne in naravne dediSdine podeZelja
. 1 aktivnost (1)
. 2 do 3 aktivnosti (2)
. 4 in ved aktivnosti (3).

Najvi5ja skupna ocena,

kijo

lahko doseZe program prireditve je 38. Vrednost posamezne ocene

je 25 todk, tako lahko posamezni program doseZe 950 todk. Posebno dolodilo razpisa je
dolodalo, da bo MOL financirala tri (3) prireditve, katerih strokovne vsebine bodo zbrale
najvi5je Stevilo todk. V primeru, da dve prirediwi zbereta enako Stevilo todk, ima prednost tista,
ki se izvaja dalj dasa.
Komisija je pri pripravi predloga o dodelitvi sredstev pri vlogi vlagatelja, Konjeni3ko dru5tvo
Sostro, Cesta II. grupe odredov 43, 1261 Ljubljana-Dobrunje (v nadaljevanju: vlagatelj), za

sofinanciranje strokovnih vsebin prireditve Konjeniiki dan v Zajiji dobravi v letu 2015,
upoitevala deleZ lastnih sredstev, prejeta javna sredstva v letu 2014, vpis v Register Zive
dedi5dine, strokovne vsebine prireditve in vi5ino razpoloLljivih sredstev.
Rezultat ocenj evanj a vloge vlagatelj a:
1. deleZ lastnih sredstev pri izvedbi strokovnih vsebin prireditve - deleZ lastnih sredstev
dru5tvaje 76%o: skupna ocena 8 x 25 :200 todk
2. prejetajavna sredstva v letu 2014: skupna ocena 6 x25 = 150 todk
- niso prejeli sredstev (ocena glede na merila 6)
3. vpis v Register Zive dedi5dine: skupna ocena 0 x25 :0 todk
- prireditev ni vpisana (ocena glede na merila 0)
4. strokovne vsebine prireditve: skupna ocena l2 x25:300 todk
- sodelovanje drugih dru5tev * nastopi in predstavitve drugih dru5tev - 9 sodelujodih
dru5tev (ocena glede na merila 3)

-

aktivnostiorganizatorjaprireditve
o razstave, priprava gradiv (zloLenke s stokovnimi vsebinami - 1 aktivnost
(ocena glede na merila2)
o strokovni komenta{i in ocenjevanja, delavnice, predavanja in posveti - 5
aktivnosti (ocena glede na merila 6)
o prikazi kulturne in naravne dedi5dine podeZelja - I aktivnost (ocena glede na
merila 1)

Vloga vlagateljaje dosegla skupno oceno 26 in je bila ocenjenaz650 todkami.
Vlagatelj je v vlogi za lavni razpis za sofinanciranje programa dela lokalnih dru5tev na podrodju
razvoja podeZelja ter sofinanciranje strokovnih vsebin prireditev na podeZelju in Ekopraznika v
Ljubljani zaleto 2015 - sofinanciranje strokovnih vsebin prireditev, zaprosil za sofinanciranje v
vi5ini 5.592,00 EUR.
Komisija je predlagala za prejemnike sredstev za sofinanciranje strokovnega dela prireditev na
podeZelju sredstva v vi5ini 7.500,00 EUR, do najved 50% nepovratnih sredstev od vrednosti
predloZenega programa strokovnega dela prireditev na podeZelju lokalnih dru5tev, pri demer
skupna viSina vseh pridobljenih javnih sredstev ne sme presegati 500% celotne vrednosti.
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Glede na to, da merila za ocenjevanje vlog za izvedbo strokovnih vsebin na prireditvah,
dolodajo, da bo MOL financirala tiste tri (3) prireditve, katerih strokovne vsebine bodo zbrale
najvi5je Stevilo todk, v nadaljevanju vloga vlagatelja pod Ev. 5t. 331-912015-1, Kmedka strojna
skupnost Savlje Klede - ZdruLenje, Savlje 101, 1000 Ljubljana, ki je prejela najniZje Stevilo
todk, ni bila ved obravnavana pri razdelitvi sredstev. Od skupnega Stevila todk2625,je bilo
od5tetih vlagateljevih (Kmedka strojna skupnost Savlje Klede - ZdruLenje, Savlje 101, 1000
Ljubljana) 550 todk, tako daje novi skupni znesek t&k20'/5.
Komisija je najprej izradunala vrednost todke (razpisana sredstva v EUR : skupno Stevilo todk:
vrednost todke v EUR - 7.500,00 EUR: 2075:3,615). Vrednost todke je bila po izradunu
3.615 EUR.

postopku ocenjevanja je bila vloga vlagatelja Konjeni5ko dru5tvo Sostro, Cesta IL grupe
odredov 43,1261Ljubljana-Dobrunje, ocenjena s skupno 650 todkami (650 todk x 3,615 EUR
= 2.348,38 EUR z uskladitvijo). Skladno z navedenim in z razpoloZljivimi sredstvi, komisija
predlaga, da se vloga vlagatelja sprejme v sofinanciranje v vi5ini 2.348,38 EUR.

V

Na podlagi ocene vlog je komisija pripravila predlog prejemnikov sredstev ter predlog viline
odobrenih sredstev zaleto 2015 in ga predloZila direktorici, kije po pooblastilu LupanaMestne
obdine Ljubljana 3t. 024-7112014-17, z dne 3. 12.20i4 pristojna za sprejetje odloditve o
dodelitvi sredstev.
Na podlagi predloga komisije je odlodeno, kot izhaja iz I. todke izrekatega sklepa.
Ker je vlagatelj v vlogi zaprosil za 5.592,00 EUR, kar je ved sredstev kot mu jih je bilo na
podlagi predloga komisije dodeljeno, je odlodeno kot izhaja iz II. todke izrekatega sklepa.

V

skfadu z 231. dlenom Pravilnika vloLena pritoZba ne zadrLi podpisa pogodb
vlagatelji, zato je odlodeno, kot izhaja iz IIl. todke izreka tega sklepa.

z

izbranimi

Na podlagi 228. dlena Pravilnika se prejemniku sredstev posreduje sklep o izboru in se ga hkrati
pozove k podpisu pogodbe, v roku 8 dni od prejema poziva. Ce se prejemnik sredstev v roku 8.
dni od prejema pozivananj ne odzove, se skladno 2228. dlenom Pravilnikaiteje, daje umaknil
vlogo za pridobitev sredstev, zato je odlodeno, kot izhaja iz IV. todke izrekatega sklepa.

V tem postopku niso nastali posebni stro5ki postopka,

zato

je odlodeno, kotizhaja iz V.

todke

izreka tega sklepa.

Podatki o dodeljenih sredstvih se objavijo na spletnih straneh wlvlv.ljubljana.si
r

azgtnitv e in j avne obj ave.

-

Razpisi,

Pravni pouk:
Vlagatelj vloge lahko v roku 8 dni od prejema tega sklepa vloLi pritoLbo na Lupana 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 po5ti na naslov Mestna obdina Ljubljana, s pripisom )PritoZba - razpis
kmetijstvo

-

prireditve((, p.p. 25, 1001 Ljubljana.
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Konjeni5ko druStvo Sostro, Cesta II. grupe odredov 43, 126l Ljubljana-Dobrunje, po ZUP
MOL - Oddelek za varstvo okolj4 Odsek zarazvoj podeZelja, Zwnikova 3, 1000 Ljubljana

