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Na podlagi prvega odstavka 226.,227 . in 228. dlena Pravilnika o postopkih za izvr5evanje proraduna

Republike Slovenije (Uradni list RS, 3t.50107, tr4l07 zIpRS0809,6110g,g9l09 - zlpRstgl1),
smiselne uporabe dolodil Zakona o splo5nem upravnem postopku (Uradni list RS, 3t.24106 uradno
predi5deno besedilo, 105/06, 126107 in 65108), 91. dlena Statuta Mestne obdine Ljubljana (Uradni list
RS, St. 66107 - uradno predi5deno besedilo) in po pooblastilu Zupana Mestne obdine Ljubljana St.
024-98/2009-24 z dne29.9.2009 izdqam v zadevi Javnega razpisa za sofinanciranje programov inlali
projektov v MOL zaleto 2010 s podrodja varstva okolja (Uradni list RS, 5t.79/09) naslednii

SKLEP
o

V

sofinanciranju programov in/ali projektov
varstva okolja

s

podroija

zadevi Javnega razpisa za sofinanciranje programov inlali projektov

v MOL za leto 2010 s

podrodja varstva okolja (Uradni list RS, 5t. 79109) se:

I.
IZBERE naslednje programe inlali projekte:
Sklop A: Naravovarstveni ukrepi za ohtanjanje in izboljSanje habitatov ogroZenih Zivalskih vrst
Mestni obdini
ana

Zap.3t.

PREJEMNIK

PROGRAM
TT.VALI PROJEKT

obdobje
sofinanciranja
(v letih)

v

dodeljeno v letu 2010

(EtiR)

Societas

Ilerpetologica
Slovenica,
DruStvo za
I

Varstvo dvofivk
preuievanje
na Veini poti v
dvoiivk in
Ljubljani
plazilcev,
Veina pot 111,
Liubliana
Slovensko
druStvo za
za5iito voda

2.

Prispevek SDZV
k ohranjanju
sDZV,
(ob)vodnih
Hajdrihova 19,
habitatov
p.p.3430,

2010

2.295.00 EUR

2010

6.250,00 EUR

-

Liubliana

l/8
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Sklop B: Okoljski ozave5devalni projekti za otroke in mladino s podrodja blaLenja in prilagajanja na
v Mestnriobdini
obemr Lru
Liubli

Zap.3t.

I

PREJEMNIK

Umanotera Slovenska
fundacija za
trajnostni
razvoj,
Resljeva 20,

Ljubljana

PROGRAlVT

IN/ALIPROJEKT

Planet
sprememb v
rokah mladih Vrstni5ko
izobraZevanje o
podnebnih
spremembah,
aktivnem
drZavljanstvu in
trajnostnem

obdobje
sofinanciranja
(v tetih)

dodeljeno v letu 2010
(EUR)

2010

6.250,00 EUR

2010

6.240.00 EUR

razvoiu'

2.

FOCUS
Dru5tvo za
sonaraven
razvoj,
Maurerjeva 7,

Liubliana

Ozave5ianje
mladih v MOL o
podnebnih
spremembah in
re5itvah

il.
ZAVRNE naslednje programe inlali projekte:
Sklop A: Naravovarstveni ukrepi za ohranjanje in izbolj5anje habitatov ogroZenih Zivalskih vrst v

Mestni obdini

zap.

PROGRAM

PREDLAGATEIJ

5r.
1.

ana

IN/ALIPROJEKT

Dru5tvo z opazov^nje in prouievanje ptic
Sloveniie. Tria5ka cesta 2, Liubliana

Postavitev gnezdilnic za velikega skovika

Sklop B: Okoljski ozave5devalni projekti za otroke in mladino s podrodja blaLerya in prilagajanja na
ana
v Mestnr obcrnr

ztp.
I
2.

PROGRAM

PREDLAGATELJ

5t.

Zavod Enostavno

prijatelji' Lili Novy

INIALIPROJEKT
9,

Liubliana

Bodi eko bodi cool

Dru5tvo za
opazovanje in prouievanje ptic Slovenije'

V naravo z javnim prevozom in kolesi

Liubliana
Zavod Pika, Tratnikova 44' Ljubljana

Serija 10. oddaj EKO VEDEZ

TrZaSka cesta 2.
3.

4.
5.
6.

Ekolo5ko dru5tvo Eco Vitae, Vipavska 13'
Nova Gorica
SDZV - Slovensko druStvo za za(iito voda,
llaidrihova 19, p.p. 3430, Liubliana
Zveza ekolo3kih gibanj Slovenije - ZEG,

Kardelieva olo5iad I, Liubliana
KKPIP Ljubljana,
Pot k Savi 20. Liubliana

Odpadki
Prispevek SDZV k blaienju podnebnih sprememb
Sola z manj odpadki

- pilotni

projekt okoljskega

informirania" ozave5iania in svetovania

Uina pot ob reki Savi
2/8
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8.

Mestna nr era pniateljev mladine Ljubtjana,
Linhartova 13. Liubliana

T,eleni

nahrbtnik

IIr.
ZA VRZE
zap-

nas

1

PROGRAM

PREDLAGATEIJ

st.

NEZNAII

rNAT-T PRoJEKT

(Stev. vloge 35+111512009-27)

neznan

rv.
PritoZba ne zadrLi podpisa pogodb zizbranimi vlagatelji.

Obrazlotitev:
Mestna obdina Ljubljana (v nadaljevanju: MOL) je v Uradnem listu RS, St. 79/09, objavila Javni
razpis za sofinanciranje programov in/ali'projektov v MOL za leto 2010 s podrodja varstva okolja.

Komisija zaizvedbo javnegarazpisaza sofinanciranje programov inlali projektov v MOL v letu 2010
s podrodja varstva okolja (v nadaljevanju: komisija) je v skladu 2222. dlenom Pravilnika o postopkih
za izvr{evanje proraduna Republike Slovenije (Uradni list RS, St. 50/07, Il4l07 ZIPRS0809, 61/08,
99109 - ZIPRS1011; v nadaljevanju: pravilnik) izvedla odpiranje prejetih vlog in skladno 2223.
dlenom istega pravilnika vodila zapisnik o odpiranju. Na javni razpis je prispelo 14 vlog, od tega je
bilo 5 nepopolnih in 1 vloga nepravilno opremljena. Vlagatelji, ki so poslali nepopolne vloge, so bili
v skladu s 224. dlenom Pravilnika pozvani k dopolniwi vlog, ki so jih v postavljenem roku ustrezno
dopolnili.
Iz navedenega tako sledi, da seje v nadaljnji postopek ocenjevanja uvrstilo 13 vlog.
nadaljevanju je komisija opravila strokovni pregled popolnih vlog ter jih ocenila na podlagi
ugotavljanja osnovnih in posebnih pogojev za kandidiranje na razpisu ter izpolnjevanja meril oziroma
kriterijev, dolodenih v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji.

V

Programi inlali projekti so

Merila),

ki

so

bili

bili ocenjeni skladno z merili oz. kriteriji iz javnega razpisa (todka 6 v razpisni dokumentaciji (todka 2 - Merila za ocenjevanje in

objavljeni

vrednotenje vlog), in sicer

:

Sklop A: Naravovarstveni ukrepi za ohranjanje in izbolj5anje habitatov ogroZenih Zivalskih vrst v
Mestn obdini Liubl

MERILA

Maks.

toike
1.

Vsebinska kakovost proiekta/aktivnosti

25

vsebinsko zelo kakovosten proj ekVaktivnost,
vsebinsko srednje kakovosten projekt/alctivnost,
vsebinsko slabie kakovosten projekt/aktivnost,
vsebinsko nekakovosten oroiekt/aktivnost.
2.

25

l8
11

Finanina uiinkovitost (realna izvedliivost) nroiekta/aktivnosti
priloZena zelo natandna in realna specifikacija stro5kov,
priloZena manj natandna specifikacija stro5kov,
oriloZena oav5alna ocena stro5kov.

3.

Reference

25
15
5

NVO ali neprofitne organizacije s podroija

izvedenih naravovarstvenih ukrepov

z^ ohranjanje

izboli5anie habitatov osroZenih iivalskih vrst (2006/7i8)
ima od 7 do 10 referenc.

4
7<

20

in
20

3t8

4**

ima od 3 do vkljudno 6 referenc,
ima manj kot 3 reference,
nima referenc
4.

Uiinkovitost izvedenesa proiekta/aktivnosti
izvedba ima trajen vpliv na ohranitev Zivalske vrste,
izvedba ima dasovno dalj5i vpliv na ohranitev Zivalske

12

6
0

20
20
15

vrste,

izvedba ima dasovno kraj5i vpliv na ohranitev Zivalske

10

vrste,
izvedba nima voliva na ohranitev Zivalske vrste.
f,.

Vpliv projekta/aktivnosti na druge okoljske prvine
(vode.

0

t0

zrak...)
izvedba ima pozitiven vpliv,

izvedbanima vpliva,
imedba ima nesativen voliv.
SKT]PAJ

10
5

0
100

Sklop B: Okoljski ozave5devalni projekti za otroke in mladino s podrodja blaLenja in prilagajanja na
v Mestni obdini Liub

MBRILA

Maks.

toike
1.

.,

Vsebinska kakovost nroiekta/aktivnosti
vsebinsko
vsebinsko
vsebinsko
vsebinsko

zelo kakovosten projekt/aktivnost
srednje kakovosten projekt/aktivnost,
slab5e kakovosten projekVaktivnost,
nekakovosten oroiekt/aktivnost.

Finanina uiinkovitost (realna izvedliivost) nroielcta/aktivnosti
priloZena zelo natandna in realna specifikacija stro5kov,
priloZena manj natandna specifikacija stro5kov,
priloZena pav5alna ocena stro5kov.

3.

4.

Vnliv proiekta/aktivnosti na spremembo obstoieiih na(raz)vad
ima velik vpliv,
ima sreden vpliv,
ima majhen vpliv,
nima vpliva.
Izvirnost proiekta/aktivnosti
izviren proj ekVaktivnost,
delno izviren projekbraktivnost,
neizviren proi ekVaktivnost.

5.

Vpliv izvedbe projekta/aktivnosti na informiranost otrok in
mladine o blaienju in prilagajanju na podnebne spremembe v
Mestni obiini Liubliana
ima velik vpliv,
ima majhen vpliv,
nima vpliva.
SKTIPAJ

25
25
18
11

4

25
25
15
5

20
20
15

l0
0

20
20
10
5

10

10
5

0
100

Komisija je sredstva dodeljevala na podlagi todkovanja vlog, zaden5i pri najviSje ocenjenih vlogah,
do porabe razpoloLljivih sredstev (sklop A: 12.500,00 EUR; sklop B: 12.500,00 EIIR). Ob
dodeljevanju sredstev je komisija upo5tevala tudi omejitev sofinancerja, da sofinancira projekte ali
akiivnosti v vi5ini najved 75 o/o celotne vrednosti projekta/aktivnosti, vendar ne ved kot 6.250,00 EUR

Na podlagi ocene vlog je komisija pripravila predlog prejemnikov sredstev ter predlog viSine
odobrenih sredstev zaleto 2010 in ga predloZila podZupanu, ki je po pooblastilu hupana Mestne
obdine Ljubljana 3t. 024-9812009-24 z dne 29.9.2009 pristojen za sprejetje odloditve o dodelitvi
4/8
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je odlodeno kot izhaja iz I. todke ineka tega sklepa, in sicer z
navedbo zbranih toEk za vsakega predlagatelja posebej, kar glede na merila utemeljuje njegovo
uwstitev v sofinanciranie:
sredstev. Na podlagi predloga komisije

Sklop A: Naravovarstveni ukrepi za ohranjanje in izboljSanje habitatov ogroZenih Zivalskih vrst v
Mestnli obdinir Liubli
Lrubl

zap
. 5t.

PREJEMNIK

PROGRAM

IN/ALIPROJEKT

obdobje
dodeljeno v
sofinanc
letu 2010
iranja
(BrrR)
(v letih)

skupno 5t.

zbranih

toik

glede

na merila

odstotek
sofinancir
anja
glede na

priiakova
no vi5ino

sredstev
Societas

Herpetologica
Slovenica, DruStvo
1.

za preudevanje

dvoZivk in plazilcev,

Varstvo dvoZivk na
Vedni poti v Ljubljani

2010

2.295,00

77

rca%

49,33

100%

EUR

Vedna pot 111,

Liubliana

2.

Slovensko dru5tvo
za za(dito voda -

SDZV, Hajdrihova

19,p.p.3430,
Liubliana

Prispevek SDZV k
ohranjanju (ob)vodnih

2010

habitatov

6.250,00

EUR

Sklop B: Okoljski ozave5devalni projekti za otroke in mladino s podrodja blaLenlainprilagajanjana
rnhe rr Mccfni nhFini T i

zap
. 5t.

PREJEMNIK

PROGRAM
IN/ALI PROJEKT

obdobje
dodeljeno v
sofinanc
letu 2010
iranja
(EUR)
(v letih)

glede

odstotek
sofinancir
anja
glede na

na merila

priiakova

skupno 5t.

zbranih

toik

no vi5ino

sredstev

1.

Resljeva 20,

Planet sprememb v
rokah mladih VrstniSko
izobraZevanje o
podnebnih
spremembah,

Ljubljana

aktivnem

UmanoteraSlovenska fundacija
za trajnostni razvoj,

20r0

6.250,00

EUR

96,67

100 %

86,67

r00%

drZavljanstvu in
trainostnem razvoiu
2.

FOCUS DruStvo za
sonaraven razsroj,

Ozave5danje mladih v

Maurerjeva 7,

MOL o podnebnih
spremembah in

Liubliana

reSitvah

2010

6.240,04

EUR

Na podlagi presoje popolnih vlog je bilo ugotovljeno, da programi inlali projekti iz II. todke izrekane
ustrezajo kriterijem za dodelitev sredstev v zadostni meri.
Na podlagi predloga in ugotovitev komisije se projekti inlali programi iz II. todke izreka ne sprejmejo
v sofinanciranje in sicer z naslednjimi ugotovitvami:

s/8

4

Sklop A: Naravovarstveni ukrepi za ohranjanje in izboljSanje habitatov ogroZenih Zivalskih vrst v
Mestni obdini

zgp.
sr.

PROGRAM

PREDLAGATELJ

IN/ALI
PROJEKT

ST

ObrazloZitev

toik

vsebinska neusklajenost vloge (vsota
ozradenih zapro5enih sredstev pri MOL na

obrazcupriloga A4(3.36I,6 EUR)

DruStvo za
opazovanje in
proudevanje ptic
I

Slovenije, TrZaSka
cesta2, Ljubljana

se

razlikuje od predloga zneska zapro5enih
sredstev pri MOL na obrazcu priloga A1
(3.200,00 EUR); pri demer vsota
oznadenih zapro5enih sredstev pri MOL na
obrazcu 44 predstavlja 78,15 o/o vrednosti
celotnega zneska projekta/aktivnosti, kar je
v nasprotju z dolodilom besedila javnega
razpisa (todka 6 - Merila) in razpisne
dokumentacije (todka 2 -Merilaza
ocenjevanje in vrednotenje vlog), ki
doloda, da bo komisija upo5tevala
omejitev, da sofinancira projekte ali
aktivnosti v vi5ini najved 75 Yo celotne

Postavitev

gnezdilnic za
velikega skovika

vrednosti proi ekta/aktivnosti
Sklop B: Okoljski ozave5devalni projekti za otroke in mladino
ne bne spremembe v Mes hri obdini L

z?p.
st.

PROGRAM

PREDLAGATEIJ

IN/ALI
PROJEKT

st.

toik

Zavod Enostavno

prijatelji, Lili Novy
9, Ljubljana

2.

DruStvo za
opazovanje in
proudevanje ptic

Bodi eko bodi cool

V naravo z javnim
prevozom in kolesi

81,33

75,33

Slovenije, TrZaSka
cesta 2, Ljubljana

ZavodPka,
3.

Tratnikova 44,

Ljubljana

Serija 10. oddaj

EKO VEDEZ

74

s podrodja blaLenja

in prilagajanja na

ObrazloZitev
Na osnovi dolodil besedila javnega razpisa
(6. todka) in razpisne dokumentacije (2.
todka) je podrodna komisija razpisana
sredstva dodeljevala na podlagi todkovanja
vlog, zaden5i pri najvi5je oce4jenih vlogah,
do porabe razpoloLljivih sredstev (sklop B:
12.500,00 EUR).Vlogaje v postopku
ocenjevanja prejela skupaj 81,33 todk (3.
mesto), kar pa ob upo5tevanju nadina
delitve razpisanih sredstev ni bilo dovolj
za uvrstitev v sofinanciranie.
Na osnovi dolodil besedila javnega razpisa
(6. todka) in razpisne dokumentacije (2.
todka) je podrodna komisija razpisana
sredstva dodeljevala na podlagi todkovanja
vlog, zaden5i pri najvi5je ocenjenih vlogah,
do porabe razpoloZljivih sredstev (sklop B:
12.500,00 EUR).Vlogaje v postopku
ocenjevanja prejela skupaj 75,33 todk (4.
mesto), kar pa ob upo5tevanju nadina
delitve razpisanih sredstev ni bilo dovolj
za uvrstitev v sofinanciranie.
Na osnovi dolodil besedila javnega razpisa
(6. todka) in razpisne dokumentacije (2.
todka) je podrodna komisija razpisana
sredstva dodeljevala na podlagi todkovanja
vlos. zadenSi pri naiviSie ocenienih vlosah.
618

-5

--r*

do porabe razpoloZljivih sredstev (sklop B:
12.500,00 EUR). Vloga je v postopku
ocenjevanja prejela skupaj 74 todk(5.
mesto), kar pa ob upo5tevanju nadina
deliwe razpisanih sredstev ni bilo dovolj
za uvrstitev v sofinanciranie.

4.

Ekolo5ko dru5tvo
Eco Vitae, Vipavska Odpadki

67,67

13. Nova Gorica

SDZV
5.

- Slovensko

druStvo zazailito
voda, Hajdrihova
19, p.p. 3430,

Ljubljana

Zveza ekolo5kih
6.

Prispevek SDZV k
blaienju podnebnih
sprememb

Sola z manj
odpadki - pilotni

gibanj Slovenije ZEG, Kardeljeva

projekt okoljskega
informiranja,

plo5dad 1, Ljubljana

ozaveSdanja in

svetovanja

KK PIP Ljubljana,
Pot k Savi 20,
Ljubljana

67,33

62

Na osnovi dolodil besedila javnegarazpisa
(6. todka) in razpisne dokumentacije (2.
todka) je podrodna komisija razpisana
sredstva dodeljevala na podlagi todkovanja
vlog, zadenii pri najvi5je ocenjenih vlogah,
do porabe razpoloZljivih sredstev (sklop B:
12.500,00 EUR). Vlogaje v postopku
ocenjevanja prejela skupaj 67,67 todk (6.
mesto), kar pa ob upo5tevanju nadina
deliwe razpisanih sredstev ni bilo dovolj
za uvrstitev v sofinanciranie.
Na osnovi dolodil besedilajavnega razpisa
(6. todka) in razpisne dokumentacije (2.
todka) je podrodna komisija razpisana
sredstva dodeljevala na podlagi todkovanja
vlog, zadenSi pri najvi5je ocenjenih vlogah,
do porabe razpoloLllivih sredstev (sklop B:
12.500,00 EIIR).Vloga je v postopku
ocenjevanja prejela skupaj 67 ,33 tolk (7 .
mesto), kar pa ob upo5tevanju nadina
delitve razpisanih sredstev ni bilo dovolj
za uvrstitev v sofinanciranie.
Na osnovi dolodil besedila javnega razpisa
(6. todka) in razpisne dokumentacije (2.
todka) je podrodna komisija razpisana
sredstva dodeljevala na podlagi todkovanja
vlog, zaden5i pri najvi5je ocenjenih vlogah,
do porabe razpoloZljivih sredstev (sklop B:
12.500,00 EUR).Vlogaje v postopku
ocenjevanja prejela skupaj 62 todk (8.
mesto), kar pa ob upoStevanju nadina
delitve razpisanih sredstev ni bilo dovolj
za uvrstitev v sofinanciranie.
vsebinska neusklajenost vloge (celoten
znesek projekta/aktivnosti in predlog
zapro5enih sredstev pri MOL na obrazcu

Udna pot ob reki
Savi

priloga 83 (5.900,00 EUR in 4.425,00
EUR) se razlikujeta od predloga
zapro5enih sredstev pri MOL na obrazcu

priloga B1 (4.800,00 EUR in 3.600,00

EUR)
Mestna zveza
8.

prijateljev mladine
Ljubljana,
Linhartova 13,
Ljubljana

Zeleni nahrbtnik

vsebinska neusklajenost vloge (vsota
oznadenih zapro5enih sredstev pri MOL na
obrazcu priloga 83 (6.450,00 EUR) se
razlikuje od predloga zapro5enih sredstev
pri MOL na obrazcu priloga 81 (6.250,00
EUD; pri demer vsota oznadenih
zapro5enih sredstev pri MOL na obrazcu
83 oresesa vrednost 6.250.00 EUR kar ie

7t8

v nasprotju z dolodilom besedila javnega
razpisa(todka 6 - Merila) in razpisne
dokumentacije (todka 2 -Merllaza
ocenjevanje in vrednotenje vlog), ki
doloda, da bo komisija upo5tevala
omejitev, da sofinancira projekte ali
aktivnosti v vi5ini najved 75 o/o celotne
wednosti projekta/aktivnosti, vendar ne
ved kot 6.250,00 EUR).

Pravilnik v 221. dlenu doloda, da mora biti vloga dostavljena do roka, ki je doloden v objavi javnega
tazpisa ter predloZena v zapeEatenem ovitku, ki mora biti oznaden z >>Ne odpiraj 1,logun itr-,
navedbo javnega razpisa, na katerega se nana5a. V besedilu javnega razpisa je bilo'navedeio, da se
vloge po5iljajo izkljudno po poSti kot priporodene po5iljke, in sicer do dolodenega roka na naveden
naslov ter morajo imeti na hbtni strani ovojnice naveden naziv in naslov vlagatelja. Vloge, ki niso
bile podane na predpisanem obrazcu inlali niso bile poslane v roku oz. na predpisan nadin inlali
vloge, ki tudi v roku za dopolnitev niso bile ustrezno dopolnjene, se niso uvrstile v nadaljnji postopek
strokovne presoje. Skladno z navedenim je na podlagi predloga komisije odlodeno, da se vloge iz III.
todke izreka tega sklepa zavrLejo in sicer'z naslednjimi ugotovitvami:
1. Vloga Stev. 354-1115/2009-27 se zavrLe, ker ni oznadena v skladu
razpisa (na hrbtni strani ovojnice ni navedennaziv in naslov vlagatelja).

z dolodili

besedila javnega

Na podlagi predloga komisije je poobla5dena oseba v skladu z 226.,227. in 228. dlenom pravilnika
izdala predmetni sklep, s katerim je odlodeno kotizhajaizl.,Il. in III. todke inekatega sklepa. S tem

je sklep utemeljen.

V

skladu z 231. dlenom pravilnika vloLena pritoLba ne zadrbi podpisa pogodb
je odlodeno kot izhaja iz IV. todke izreka tega sklepa.

z izbranimi vlagatelji,

zato

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 projekta/programa 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 vloLi pritoLbo na Lupana Mestne obdine
Ljubljan4 ki ne zadrLi podpisa pogodb. PritoZba, katere predmet ne morejo biti merila za ocenjevanje
vlog, mora vsebovati natandno opredeljene razloge, zaradikaterih se vlaga in se vloZi priporodeno po
po5ti na naslov Mestna obdina Ljubljana s pripisom >>pritoLba - razpisno podrodje varstvo okolja,
p.p. 25, 1 00 I Ljubljana.
Stevilka:
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PODZUPAN
IODE

Vroiiti:

iaa

- vlagatelji (s povratnico)
- Oddelek za varstvo okolia MU MOL
- arhiv
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