MESTNA OBCINA LJUBLJANA
PoDZup.q.N
Mestnitrg I
1000Ljubljana

Na podlagi prvega odstavka 226.,227. in 228. dlena Pravilnika o postopkih za izvrlevanje proraduna
RepublikeSlovenije(Uradni list RS, 5t. 50/07, ll4l07 ZIPRS0809in 61108),smiselneuporabedolodil
Zakona o splo5nem upravnem postopku (Uradni list RS, 3t. 24106 - uradno predi5denobesedilo,
105106,126107
in 65/08), 91. dlenaStatutaMestne obdineLjubljana (Uradni list RS, 3t. 66107-uradno
predi5deno besedilo) in po pooblastilu Zupana Mestne obdine Ljubljana 3t. 024-51108-12z dne
28.7 -2008 izdajam v zadevi Javnega razpisa za sofinanciranje programov inlali projektov v MOL za
leto 2009 s podrodja kulturno-raziskovalnih projektov ob l40-letnici rojstva Riharda Jakopida - das
impresionizmana Slovenskem(Uradni list RS, St.94108)naslednji

SKLEP
o sofinanciranju programov in/ali projektov s podroija
kulturno-raziskovalnih projektov ob l4O-letnici rojstva Riharda Jakopiia - ias
impresionizma na Slovenskem

V zadevi Javnegarazpisaza sofinanciranjeprogramov in/ali projektov v MOL zaleto 2009 s podrodja
kulturno-raziskovalnih projektov ob l40-letnici rojstva Riharda Jakopida - das impresionizma na
Slovenskem(Uradni list RS, 5t. 94108)se:

I.
IZBERE naslednjeprogramein/ali projektesofinanciranjav letu 2009:

zzp.

Vlagatelj

Naslov projekta

5t.
I
L

5

4

5

Zapro5ena
sredstvaEUR

Vrtec dr. FrancePre5eren Ko slikaoZivi
Vrtec Vodmat
V pavilionuuietihtrenutkov

1260

OS Riharda Jakooida
OS Riharda Jakopida
OS Riharda Jakonida

1000
900
1000

Rihard Jakooid in niesov das
Po Jakopidevihstopiniah

Tako ie slikal RihardJakopid

II.
PritoZbane zadrLipodpisa pogodb z izbranimvlagatelji.

tt20

Dodeljena
sredstva EUR

1260
ll20
1000
900

1000

Obrazloil,itev:
Mestna obdina Ljubljana (v nadaljevanju:MOL) je v Uradnem listu RS, 5t. 94108,objavila Javni
razpis za sofinanciranjeprogramov in/ali projektov v MOL za leto 2009 do 20 I I s podrodja Kulturnoraziskovalniprojekti ob l4O-letnici rojstva Riharda Jakopida- das impresionizmana Slovenskem(v
nadaljevanju : j avni razpis).
Komisija za izvedbojavnega razpisaza sofinanciranjeprogramov inlali projektov v MOL v letu 2009
s podrodjaKulturno-raziskovalniprojekti ob 14O-letnicirojstva RihardaJakopida- dasimpresionizma
na Slovenskem(v nadaljevanju: komisija) je v skladu z 222. dlenom Pravilnika o postopkih za
izvr5evanjeproradunaRepublike Slovenije(Uradni list RS, 5t. 50/07, ll4l07 ZIPRS0809 in 6ll08; v
nadaljevanju:pravilnik) izvedla odpiranje prejetih vlog in skladno 2223. dlenom istega pravilnika
vodila zapisniko odpiranju.Na javni razpisje prispelo5 popolnih vlog.
Iz navedenega
tako sledi, da seje v nadaljnji postopekocenjevanjauvrstilo 5 vlog.
V nadaljev*ju j" 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, dolodenihv javnem razpisuin razpisnidokumentaciji.
Programi in/ali projekti so bili ocenjeni skladno z merili oz. kriteriji iz javnega razpisa,ki so bili
objavljeni v razpisnidokumentaciji,in sicer :

zap.
5t.
z
3

4

5

Vlagatelj

Naslov projekta

Vrtec dr. France Pre5eren
Vrtec Vodmat
OS RihardaJakopida
OS Riharda Jakooida
OS Riharda Jakopida

Ko slika oZivi

V navilionuuietihtrenutkov
Rihard Jakopid in niesov das
Po Jakooidevihstooiniah
Tako ie slikal Rihard Jakooid

Zapro5ena
sredstva EUR

t260
1120
1000
900
1000

DoseZeno
Stevilotoik

250

2s0
240
250
240

Na podlagi ocene vlog je komisija pripravila predlog prejemnikov sredstev ter predlog vi5ine
odobrenih sredstev za leto 2009 in ga predloZila podZupanu,ki je po pooblastilu Zupana Mestne
obdine Ljubljana 5t. 5t. 024-51108-12z dne 28.7.2008pristojen za sprejetje odloditve o dodelitvi
sredstev.Na podlagi predlogakomisije je odlodenokot izhajaiz I. todke izrekatega sklepa,in sicer z
navedbo zbranih todk za vsakega predlagatelja posebej, kar glede na merila utemeljuje njegovo
uvrstitevv sofinanciranje.
Glede narazpisanasredstva(18.000 EUR) in skupno Stevilododeljenihtodk je vrednosttodke 14.63
EUR. Glede na skupno Stevilo todk vseh vlagateljev in glede na razpisana sredsfva lahko vsi
vlagatelji prejmejo zapro5enasredstvav celoti.
Maksimalnavi5ina sofinanciranjaposameznega
projektaje bila ugotovljenatako, da seje Stevilotodk,
ki jih je zbral posamezniprojekt, pomnoZiloz vrednostjotodke 14.63EUR.
Na podlagi predlogakomisijeje poobla5dena
osebav skladu2226.,227. in 228. dlenompravilnika
je
predmetni
izdala
sklep, s katerim odlodeno kot izhaja iz I. todke izreka tega sklepa. S tem je sklep
utemeljen.
V skladu z 231. dlenom pravilnika vloZenapritoZbane zadrLi podpisapogodb z izbranimi vlagatelji,
zatoje odlodenokotizhaja iz II. todke izrekategasklepa.

Ker se na podlagi 228. dlena pravilnika prejemniku sredstevposreduje 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 stranehMestne obdine Ljubljana - Razpisi.
Pravni pouk:
Vlagatelj vloge lahko v roku 8 dni od prejema tega sklepa vloLi pritoLbo na ZupanaMestne obdine
Ljubljana, ki ne zadrLi podpisa pogodb. PritoLba, katere predmet ne morejo biti merila za ocenjevanje
vlog, mora vsebovati natandnoopredeljene razloge, zaradi katerih se vlaga in se vloZi priporodeno po
po5ti na naslov Mestna obdina Ljubljana, s pripisom >pritoZba - razpisno podrodje kulturnoraziskovalni projekti ob 14O-letnici rojstva Riharda Jakopida - das impresionizma na Slovenskem<<,
p.p. 25, I 001 Ljubljana.
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Vroiiti:
- vlagatelji (s povratnico)
- Oddelekza pred5olskovzgojo in izobraLevanjeMU MOL (s povratnico)
- arhiv

