
MESTNA OBEINA LJUBLJANA
PoDZupnN

Mestni trg 1
1000 Ljubljana

Na podlagi prvega odstavka 226.,227. in 228. dlena Pravilnika o postopkih za izvrlevanje proraduna
Republike Slovenije (Uradni list RS, 5t. 50/07, ll4l07 ZIPRS0809 in 6ll08), smiselne uporabe dolodil
Zakona o sploSnem upravnem postopku (Uradni list RS, St. 24106 - uradno predi5deno besedilo,
105/06, 126107 in 65/08), 91. dlena Statuta Mestne obdine Ljubljana (Uradni list RS, 3t.66107- uradno
predi5deno besedilo) in po pooblastilu lupana Mestne obdine Ljubljana 3t. 024-51108-12 z dne
28.7.2008 izdajam v zadevi Javnega razpisa za sofinanciranje programov inlali projektov v MOL za
leto 2009 s podrodja Mladinski raziskovalni projekti (Uradni list RS, 5t. 94108) naslednji

S K L E P
o sofinanciranju programov in/ali projektov s podroija

Mladinski raziskovalni proj ekti

Y zadevi Javnega razpisa za sofinanciranje programov inlali projektov v MOL zaleto 2009 s podrodja
Mladinski raziskovalni projekti (Uradni list RS, 5t. 94108) se:

I.

IZBERE naslednje programe in/ali projekte sofinanciranja v letu 2009:

zap.
5t.

Vlagatelj Naslov projekta Zapro5ena
sredstva
EUR

Dodeljena
sredstva
EUR

I Astronavtsko raketarski klub ARK
Vladimir M. Komarov

Osvajanje novih tehnologij pri pripravi
modelov primernih za vrhunska tekmovanja
ob kvalitetnem prestopu najmlaj5ih v
mednarodno konkurenco

2200

2. Astronomsko dru5tvo Javornik Mladinski astronomski raziskovalni ooletni
tabor Evropa 2009

840 696

a
J . Gimnazija JoZeta Plednika Nod planetov 1000 696

+ . Gimnazija JoZeta Plednika Internetni prenos sondevega mrkaiz Sanghaja
2009 in Hallerstein - slovenski astronom iz
Mens5a na Kitaiskem

1000 t ) 4

5 . G imnazlja JoZeta P lednika GEMINIDI2OO9 1000 696

6. Gimnazija JoZeta Plednika Peti Plednikov tabor 1000 754

7. Gimnazija Moste Kakovost reke Ljubljanice ob Zalo5ki cesti 540 540

8. Gimnazija Moste Sola v ludi trajnostnega razvoja in kvalitete
vzgoje in izobralevanja ter njen vpliv na
okolico

540 540



9. MZDTK Ljubljana Programske zasnove Robola 875 875

10. MZDTK Ljubljana Uporaba sodobnih RV naprav v modelarstvu 875 875

l l MZDTK Ljubljana Zelimizdelati model, s katerim bom poletel v
nebo

875 875

12. MZDTK Ljubljana Energetsko-tehnolo5ke inovacije z litijevimi
bateriiami

87s 696

1 3 . OS narodnega heroja Maksa
Pedaria

Misli in ustvarjaj 852 696

14. OS narodnega heroja Maksa
Pedaria

Usposablj anje za mediatorj e t t70 638

1 5 . OS Polje Naravoslovne in druZboslovne znadilnosti
obahih kraiev

540 540

16. OS Riharda Jakopida Oblikovanje in nadgradnja recenzentske
mreZe ter informiranie mentoriev MRD OS

875 875

t 7 OS Riharda Jakopida Izobr aLev anj e m entorj ev mladih
raziskovalcev - nadali evalni

87s 875

1 8 . OS tuharda Jakopida Oblikovanje in nadgradnja mentorske in
recenzentske mreZe SS

875 875

l 9 OS Riharda Jakopida Obve5danje in vodenje mentorjev MRD v
izvajanje aktivnosti promocije MRD ter
organizaciia in realizacii a izvedbe

875 875

20. OS Riharda Jakopida Izobr aLev anj e mentorj ev mladih
raziskovalcev -1 del

875 875

21 SEZAM Usposabljanj e za mentorstvo 840 840

22. Sportno druStvo ACTIONMAMA Splo5na in specialna vzdrZljivost 540 540

Sportno druStvo Smartno Tacen Smudanje kot slovenski nacionalni Sport
razvoi od nekod do danes

540 540

24. Sportno dru5tvo Smartno Tacen Testiranie osnovne motorike 540 540

25. Sportno druStvo Smartno Tacen Gibljivost 540 540

26. Sportno druStvo Smartno Tacen Vitalna kapaciteta pljud 540 s40

27. Ustanova SZF Delavnica Udinkovitost in vzajemnost
me5anega mentorskega teama -

uditeli :poklicni raziskovalec

875 875

28. Ustanova SZF Delavnica Komuniciranje znanosti za udence
- mlade raziskovalce in uditelje - mentorje
MRD

875 87s

29. Ustvarj alno astronomsko druStvo Mladinski astronomsko raziskovalni tabor
MRT 2OO9

540 540

30. Zavod svetega Stanislava Skofijska
klasidna simraziia

Latinsko-arheolo5ki tabor 2009 540 540

3 1 Zavod za usposabljanje Janeza
Levca

Tabor Spoznavanje preteklosti 350 350

J Z . Zavod za usposabljanje Janeza
Levca

Tabor Sola hujSanja 540 540

J J . Zavod za usposabljanje Janeza
Levca

Morske dosodiv5dine 2009 1440 580

5+. Zavod za usposabljanje Janeza
Levca

Zdravo Zivljenje v soZitju znaravo 500 500

3 5 . Zav od za usposabli ani e J aneza VseZivlienisko udenie Pokliuka 662 638



ZPM Ljubljana Udenje za demokracijo

O b r a z l o i l , i t e v :

Mestna obdina Ljubljana (v nadaljevanju: MoL) je v Uradnem listu RS, st. 94l0g, objavila Javnirazpis za sofinanciranje programov inlali projektov v MoL za leto 2009 s podrodja Mladinski
raziskovalni projekti (v nadaljevanju: javni .urpiry.

Komisija za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje programov inlali projektov v MoL v letu 2009s podrodja Mladinski raziskovalni projekti 1v nadafevaiju: komist:"i:" v skladu z 222. dlenom
fSltlnika o postopkih za izvr(evanje proraduna nepublike Slovenije ("uiaini list RS, st. 50/07, ll4/07ZIPRS0809 in 61108;.v nadaljevanju: pravilnik) inedla odpiranje prejetih vlog inskladno z 223.dlenom istega pravilnika vodila zapisnik o odpiranju. Na javni razpis je prispelo 36 vlog, od tega sobile 3 nepopolne. Vlagatelji, ki so poslali nepopolne vloge, so bili v skladu s 224. dlenom pravilnika
pozvani k dopolnitvi vlog, ki so jih v postavljenem roku u-strezno dopolnili.

Iz navedenega tako sledi, da seje v nadaljnji postopek ocenjevanja uvrstilo 36 vlog.

V nadaljevanju je komisija opravila strokovni pregled popolnih vlog ter jih ocenila na podlagi
ugotavljanja osnovnih in posebnih pogojev zakandidiranjana razpisu tei izpoinlerranja meril oziromakriterijev, dolodenih v javnem razpisu in razpisni dokume"ntaciji.

Programi inlali projekti so bili ocenjeni skladno z merili oz. kriteriji iz javnega razpisa, ki so biliobjavljeni v razpisni dokumentaciji, in sicer :

II.

PritoZba ne zadrLi podpisa pogodb z izbranimvlagatelji.

Merilo Stevilo todk

l. Ustreznost projekta glede na splo5ne kriterije
MRD iz predmeta razpisa.*
- Projekt, ki v svoji celotni izvedbi uporablja
vsaj 60 % metodik MRD, ostalo je lahko dilo na
podrodju izobralevanja, kulture, iporta itd. 60- Zahteven projekt, ki se izvaja z metodikami MRD g0

- Zelo zahteven projekt z uporabo razlidnih metod MRD 100

2. Stevilo udeleZencev projekta; nad, 12 mladih
Raziskovalcev in mentorjev l0

3. Projekt, kjer sodelujeta vsaj dve instituciji ali ved l0

4. Mednarodni projekt l0

5 Projekt metodik in usposabljanj MRD za mentorje
in mlade raziskovalce * - 

g0
*Strategija, evalvacija in usmerjanje MRD - MRD: Izzivi in priloZnosti, Koprivnikar, V., SZF, Ljubljana 2004



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 pooblastlfu Ztpana Mestne
obdine Ljubljana 5t. 5t. 024-51108-12 z dne 28.7.2008 pristojen za sprejetje odloditve o dodelitvi
sredstev. Na podlagi predloga komisije je odlodeno kot izhaja iz L todke izreka tega sklepa, in sicer z
navedbo zbranih todk za vsakega predlagatelja posebej, kar glede na merila utemeljuje njegovo
uvrstitev v sofinanciranie:

zap.
5t.

Vlagatelj Naslov projekta Zapro5ena
sredstva
EUR

Doseieno
Stevilo
toik

Astronavtsko raketarski klub ARK
Vladimir M. Komarov

Osvajanje novih tehnologij pri pripravi
modelov primernih za vrhunska tekmovanja
ob kvalitetnem prestopu najmlajSih v
mednarodno konkurenco

2200 1 3 0

2 . Astronomsko druStvo Javornik Mladinski astronomski raziskovalni poletni
tabor Evropa 2009

840 120

J . Gimnazija JoZeta Plednika Nod planetov 1000 120

4 . Gimnazija JoZeta Plednika Internetni prenos sondevega mrkaiz Sanghaja
2009 in Hallerstein - slovenski astronom iz
Mens5a na Kitaiskem

1000 1 3 0

5 . Gimnaziia JoZeta Plednika GEMINIDI2OO9 1000 120

6 . Gimnazija JoZeta Plednika Peti Plednikov tabor 1000 130

7. Gimnazija Moste Kakovost reke Ljubljanice ob Zalo5ki cesti 540 1 1 0

8. Gimnazija Moste Sola v ludi trajnostnega razvoja in kvalitete
vzgoje in izobraZevanja ter njen vpliv na
okolico

540 1 1 0

9 . MZDTK Ljubljana Prosramske zasnove Robola 875 200

1 0 . MZDTK Ljubljana Uporaba sodobnih RV naprav v modelarstvu 875 200

l l lll4ZDTK Ljubljana Zelimizdelati model, s katerim bom poletel v
nebo

875 200

12. MZDTK Ljubljana Energetsko-tehnolo5ke inovacije z litijevimi
bateriiami

875 120

1 3 . OS narodnega heroja Maksa
Pedaria

Misli in ustvarjaj 852 120

14. OS narodnega heroja Maksa
Pedaria

Usposablj anj e za mediatorj e tt70 1 1 0

1 5 . OS Polje Naravoslovne in druZboslovne madilnosti
obalnih kraiev

540 130

t 6 . OS fuharda Jakopida Oblikovanje in nadgradnja recenzentske
mreZe ter informiranie mentoriev MRD OS

875 200

t 7 . OS Riharda Jakopida lzobr aZev anje mentorj ev mladih
raziskovalcev - nadali evalni

875 200

1 8 . OS Riharda Jakopida Oblikovanje in nadgradnja mentorske in
recenzentske mreZe SS

875 200

1 9 . OS Riharda Jakopida Obve5danje in vodenje mentorjev MRD v
izvajanje aktivnosti promocije MRD ter
or sanizacii a in r ealizacii a izve db e

815 200

20. OS Riharda Jakopida lzobr aLev anj e mentorj ev mladih
raziskovalcev -l del

815 200



a t
L I SEZAM Usposabljanje za mentorstvo 840 200

22. Sportno druStvo ACTIONMAMA SploSna in specialna vzdrZljivost 540 1 1 0

z J . Sporhro druStvo Smartno Tacen Smudanje kot slovenski nacionalni Sport
razvoi od nekod do danes

540 130

24. Sportno dru5tvo Smartno Tacen Testiranje osnovne motorike 540 120

25. Sporhro dru5tvo Smarbro Tacen Gibljivost 540 1 3 0

26. Sportno druStvo Smartno Tacen Vitalna kapaciteta pljud 540 120

27. Ustanova SZF Delavnica Udinkovitost in vzajemnost
me5anega mentorskega teama -

uditeli :poklicni raziskovalec

875 200

28. Ustanova SZF Delavnica Komuniciranje znanosti za ulence
- mlade raziskovalce in uditelje - mentorje
MRD

875 200

29. Ustvarjalno astronomsko dru5tvo Mladinski astronomsko raziskovalni tabor
MRT 2OO9

540 1 3 0

30. Zavod svetega Stanislava Skofrjska
klasidna eimnaziia

Latinsko-arheoloSki tabor 2009 540 1 3 0

J I Zavod za usposabljanje Janeza
Levca

Tabor Spoznavanje preteklosti 3s0 l l 0

) 2 . Zav od za usposab lj anj e J aneza
Levca

Tabor Sola hujSanja 540 i l0

J J . Zav od za usposab lj anj e J aneza
Levca

Morske dosodivSdine 2009 1440 r00

34. Zav o d za usposablj anj e J aneza
Levca

Zdravo Zivljenje v soZitju znarayo 500 r00

3 5 . Zav o d za usposab lj anj e J aneza
Levca

VseZivlj enj sko udenj e Poklj uka 662 l l 0

36. ZPM Ljubljana Udenje za demokracijo 540 t20

Glede na razpisana sredstva (30.000 EUR) in skupno Stevilo dodeljenih todk je vrednost todke 5.80
EUR.

Maksimalna vi5ina sofinanciranja posameznega projekta je bila ugotovljena tako, da se je Stevilo todk,
ki jih je zbral posamezni projekt, pomnoZilo z vrednostjo todke 5.80 EUR.

Prejemnikom OS niharda Jakopida s projekti Oblikovanje in nadgradnja recenzentske mreZe ter
informiranje mentorjev MRD OS, IzobraLevanje mentorjev mladih raziskovalcev - nadaljevalni,
Oblikovanje in nadgradnja mentorske in recenzentske mreZe SS, Obve5danje in vodenje mentorjev
MRD v izvajarye aktivnosti promocije MRD ter organizacija in realizacija izvedbe in IzobraZevanje
mentorjev mladih raziskovalcev -l del; Zavodu za usposabljanje Janeza Levca s projekti Tabor
Spoznavanje preteklosti, Tabor Sola huj5anj a, Zdravo Zivljenje v soZitju z naravo; Gimnaziji Moste s
projektoma Kakovost reke Ljubljanice ob Zalo5ki cesti in Sola v ludi trajnostnega razvoja in kvalitete
vzgoje in izobraLevanja ter njen vpliv na okolico; OS loSe s projektom Naravoslovne in druZboslovne
znadilnosti obalnih krajev; MZDTK s projekti Programske zasnove Robola, Uporaba sodobnih RV
naprav v modelarstvu,lelimizdelati model, s katerim bom poletel v nebo in Energetsko-tehnolo5ke
inovacije z litijevimi baterijami; ZPM Ljubljana s projektom Udenje za demokracijo; SEZAM s
projektom Usposabljanje za mentorstvo; Sportnemu dru5tvu Smartno Tacen s projekti Smudanje kot
slovenski nacionalni Sport razvoj od nekod do danes, Testiranje osnovne motorike, Gibljivost in
Vitalna kapaciteta pljud; Sportnemu dru5tvu ACTIONMAMA s projektom SploSna in specialna
vzdrZljivost; Ustvarjalnemu astronomskemu druStvu s projektom Mladinski astronomsko raziskovalni



tabor MRT 2009; Ustanovi Slovenska znanstvena fundacija s projektoma Delavnica Udinkovitost in
vzajemnost me5anega mentorskegateama - uditelj:poklicni raziskovalec in Delavnica Komuniciranje
znanosti za tdence - mlade raziskovalce in uditelje - mentorje MRD ter Zavodt svetega Stanislava,
Stof4sn klasidni gimnaziji s projektom Latinsko-arheololki tabor 2009; se vi5ina dodeljlnih sredstev
iz naslova todkovanja zmanjia na znesek, ki so ga prejemniki opredelili v svojih vlogah na razpis kot
zapro5eni znesek.

Na podlagi predloga komisije je pooblaSdena oseba v skladu z 226., 227. in 228. dlenom pravilnika
izdala predmetni sklep, s katerim je odlodeno kotizhaja iz L todke izreka tega sklepa. S tem je sklep
utemeljen.

V skladu z 23I. dlenom pravilnika vloZena pritoZba ne zadrLi podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji,
zato je odlodeno kot izhaja iz II. todke izreka tega sklepa.

Ker se napodlagi 228.dlena pravilnikaprejemniku sredstev posreduje sklep o izboru in se gahkrati
pozove k podpisu pogodbe, se poziv k podpisu pogodbe o sofinanciranju projekta/programa priloLi
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 prito1bo na Zupana Mestne obdine
Ljubljana, ki ne zadrLi podpisa pogodb. PritoLba, 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 - razpisno podrodje Mladinski
raziskovalni projekti<, p.p. 25, I 00 1 Ljubljana.

Stev i lka : 603 -5 86 1200^8-9
Datum: ,18\ItrlAS6

PODZUPAN

ani MODERI\DORFER

Vroiiti:
- vlagatelji (s povratnico)
- Oddelek za predSolsko vzgojo in
- arhiv

izobra1evanje MU MOL (s povratnico)
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