MESTNA OBČINA LJUBLJANA
PODŽUPAN
p.p. 25, 1001 Ljubljana
Na podlagi prvega odstavka 224. člena, 225. in 226. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 13/06), 91. člena Statuta Mestne občine Ljubljana
(Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01), smiselne uporabe določil Zakona o splošnem upravnem postopku
(Uradni list RS, št. 24/06 uradno prečiščeno besedilo) in po pooblastilu Župana Mestne občine
Ljubljana št. 024-37/06-18 z dne 29.3.2007, izdajam v zadevi Javnega razpisa za sofinanciranje
programov in/ali projektov v MOL za leto 2007 in/ali za leta 2007 do 2009 z naslednjih področij:
1. Mladinske aktivnosti, 2. Preprečevanje zasvojenosti, 3. Socialno varstvo in varovanje zdravja –
Ljubljana – zdravo mesto,4. Mladinski raziskovalni projekti za potrebe MOL, 5. Raziskovalni projekti,
tisk in posveti, 6. Lokalnih društev na področju razvoja podeželja ter za sofinanciranje strokovnega
dela prireditev na podeželju, (Uradni list RS, št. 31/07) naslednji
SKLEP
o sofinanciranju programov dela lokalnih društev na področju razvoja podeželja
V zadevi Javnega razpisa za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL za leto 2007 in/ali za
leta 2007 do 2009 z naslednjih področij: 1. Mladinske aktivnosti, 2. Preprečevanje zasvojenosti, 3.
Socialno varstvo in varovanje zdravja – Ljubljana – zdravo mesto, 4. Mladinski raziskovalni projekti
za potrebe MOL, 5. Raziskovalni projekti, tisk in posveti, 6. Lokalnih društev na področju razvoja
podeželja ter za sofinanciranje strokovnega dela prireditev na podeželju (Uradni list RS, št. 31/07) se:
I.
IZBERE programe dela lokalnih društev povezane z :
- izobraževalnimi vsebinami splošnega pomena za razvoj podeželja ter dvig stanovske
pripadnosti (splošna predavanja, tečaji brez pridobitve certifikata, seminarji, posveti,
okrogle mize, krožki, strokovne ekskurzije, prenos znanj domače obrti in ohranjanje
običajev);
- predstavitvijo in promocijo dejavnosti društva pomembno za razvoj podeželja (zloženke,
različne publikacije, objave v medijih, izdelava internetnih strani);
- organizacijo in izvedbo različnih aktivnosti kot so: razstave, prikazi tehnične dediščine,
običajev, domače obrti, tekmovanja, sejmi, čistilne in olepševalne akcije ter manjše
društvene prireditve, ki niso predmet druge točke javnega razpisa;
- predstavitvijo društev na prireditvah, lokalnega, regionalnega, državnega ali
mednarodnega pomena, drugih društev in organizacij:

Zap.
št.

1.

PREJEMNIK

KONJEREJSKO DRUŠTVO
BARJE,
IŽANSKA C. 305,
1000 LJUBLJANA

PROGRAM

Delo lokalnega društva
(program zajema prvo,
drugo, tretjo in četrto
alinejo opisa, pod I. točko
sklepa)

1

Obdobje
sofinancira
nja
(v letih)

DODELJENO

(EUR)

689,45
1

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

ČEBELARSKO DRUŠTVO BARJE,
ULICA DUŠANA KRAIGHERJA 2,
1000 LJUBLJANA
ZDRUŽENJE ZA MEDSOSEDSKO
POMOČ STROJNI KROŽEK
LJUBLJANA-VZHOD,
C. V KOSTANJ 31,
1000 LJUBLJANA
SADJARSKO VRTNARSKO
DRUŠTVO J.E. KREK-SOSTRO,
C. II. GRUPE ODREDOV 43,
1261 DOBRUNJE
ČEBELARSKO DRUŠTVO
LJUBLJANA –CENTER,
LINHARTOVA 13,
1000 LJUBLJANA
TURISTIČNO DRUŠTVO BESNICA –
JANČE,
BESNICA 20,
1000 LJUBLJANA

Delo lokalnega društva
(program zajema prvo,
drugo in četrto alinejo
opisa, pod I. točko sklepa)
Delo lokalnega društva
(program zajema prvo,
drugo in četrto alinejo
opisa, pod I. točko sklepa)

Delo lokalnega društva
(program zajema prvo,
tretjo in četrto alinejo
opisa, pod I. točko sklepa)
Delo lokalnega društva
(program zajema prvo
alinejo opisa, pod I. točko
sklepa)
Delo lokalnega društva
(program zajema prvo,
drugo, tretjo in četrto
alinejo opisa, pod I. točko
sklepa)
Delo lokalnega društva
DRUŠTVO ZA B-D
(program zajema prvo in
GOSPODARJENJE AJDA SOSTRO,
četrto alinejo opisa, pod I.
SADINJA VAS 81,
točko sklepa)
1261 DOBRUNJE
Delo lokalnega društva
DRUŠTVO PODEŽELJA
(program zajema prvo,
LIPOGLAV,
drugo, tretjo in četrto
MALI LIPOGLAV 3 A,
alinejo opisa, pod I. točko
1293 ŠMARJE - SAP
sklepa)
Delo lokalnega društva
KMEČKA STROJNA SKUPNOST
(program zajema prvo in
SAVLJE -KLEČE,
tretjo alinejo opisa, pod I.
SAVLJE 101,
točko sklepa)
1000 LJUBLJANA
Delo lokalnega društva
SADJARSKO IN VRTNARSKO
(program zajema prvo in
DRUŠTVO V LJUBLJANI
četrto alinejo opisa, pod I.
CANKARJEVO NABREŽJE 1
točko sklepa)
1000 LJUBLJANA
KONJENIŠKO DRUŠTVO SOSTRO, Delo lokalnega društva
(program zajema prvo,
C. II.GRUPE ODREDOV 43,
tretjo in četrto alinejo
1261 DOBRUNJE
opisa, pod I. točko sklepa)
DRUŠTVO PODEŽELSKE MLADINE Delo lokalnega društva
(program zajema prvo,
SONČNICA LJUBLJANA,
tretjo in četrto alinejo
CESTA II. GRUPE ODREDOV 43,
opisa, pod I. točko sklepa)
1261 DOBRUNJE
Delo lokalnega društva
DRUŠTVO ŽENA IN DEKLET
(program zajema prvo in
LJUBLJANA MOSTE-POLJE,
četrto alinejo opisa, pod I.
C. II. GRUPE ODREDOV 43,
točko sklepa)
1261 DOBRUNJE

2

550,38
1

875,87
1

970,56
1

813,73
1

1.180,65
1

997,19
1

739,75
1

591,80
1

790,00
1

1.213,19
1

378,00
1

861,07
1

14.

15.

16.

DRUŠTVO REJCEV DROBNICE
LJUBLJANA-SOSTRO,
CESTA II. GRUPE ODREDOV 43,
1261 DOBRUNJE
ČEBELARSKO DRUŠTVO TACEN,
PLOČANSKA 8,
1211 LJUBLJANA - ŠMARTNO
ČEBELARSKO DRUŠTVO
LJUBLJANA-MOSTE-POLJE,
SREDNJA POT 2A,
1261 DOBRUNJE

464,79

Delo lokalnega društva
(program zajema prvo,
drugo in četrto alinejo
opisa, pod I. točko sklepa)
Delo lokalnega društva
(program zajema prvo
alinejo opisa, pod I. točko
sklepa)
Delo lokalnega društva
(program zajema prvo,
tretjo in četrto alinejo
opisa, pod I. točko sklepa)

1

508,95
1

893,62
1

II.
ZAVRNE naslednji program dela lokalnega društva:
Zap.
št.
1.

PROGRAM

PREDLAGATELJ

DRUŠTVO BLAŽ POTOČNIKOVA
ČITALNICA,
PRUŠNIKOVA 90,
1210 LJUBLJANA-ŠENTVID

Delo lokalnega društva

III.
Pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranim vlagatelji.
Obrazložitev:
Na Javni razpis za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL za leto 2007 in/ali za leta 2007
do 2009 z naslednjih področij: 1. Mladinske aktivnosti, 2. Preprečevanje zasvojenosti, 3. Socialno
varstvo in varovanje zdravja – Ljubljana – zdravo mesto, 4. Mladinski raziskovalni projekti za potrebe
MOL, 5. Raziskovalni projekti, tisk in posveti, 6. Lokalnih društev na področju razvoja podeželja ter
za sofinanciranje strokovnega dela prireditev na podeželju (Uradnem listu RS, št. 31/07 v
nadaljevanju: javni razpis) je za sofinanciranje programov dela lokalnih društev na področju razvoja
podeželja prispelo sedemnajst (17) vlog, od tega dvanajst (12) popolnih. Vlagatelji, ki so poslali
nepopolne vloge, so bili v skladu s 222. členom Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 13/06; v nadaljevanju: pravilnik) pozvani k dopolnitvi vlog.
V postopku priprave vlog za obravnavo je bilo ugotovljeno, da so bile vloge iz I. in II. točke izreka
tega sklepa popolne in pravočasne (v nadaljevanju: popolne vloge). V skladu s 223. členom pravilnika
je popolne vloge obravnavala Komisija za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje programov in/ali
projektov v MOL v letu 2007 in/ali od leta 2007 do 2009 s področja lokalna društva kmetijskih
pridelovalcev in organizacija prireditve s strokovnimi vsebinami na podeželju (v nadaljevanju:
komisija).
Komisija je popolne vloge ocenila na podlagi ugotavljanja osnovnih pogojev za kandidiranje na
razpisu ter izpolnjevanja splošnih meril, določenih v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji.
Osnovni pogoji, ki so jih morali izpolnjevati vlagatelji vlog so bili navedeni v II. poglavju, splošna
merila za izbor, pa v IV. poglavju javnega razpisa.
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Komisija je po obravnavi vseh popolnih vlog ter na podlagi ugotovitev o izpolnjevanju pogojev in
meril, pripravila predlog sprejetih programov v sofinanciranje ter predlog višine odobrenih sredstev,
na podlagi katerega je odločeno kot izhaja iz I. točke izreka tega sklepa.
Na podlagi presoje popolnih vlog je bilo ugotovljeno, da program iz II. točke izreka ne izpolnjuje
osnovnih pogojev za kandidiranje na javnem razpisu. Na podlagi predloga in ugotovitev strokovne
komisije se program iz II. točke izreka ne sprejme v financiranje in sicer z naslednjimi ugotovitvami:
1. Program delo lokalnega društva, predlagatelja DRUŠTVO BLAŽ POTOČNIKOVA
ČITALNICA, PRUŠNIKOVA 90, 1210 LJUBLJANA-ŠENTVID, se ne sprejme v financiranje, ker
v II. poglavju javnega razpisa v točki 6.2., ne izpolnjuje osnovnih pogojev za kandidiranje na javnem
razpisu.
Pooblaščena oseba je v skladu z 224. členom pravilnika izdala predmetni sklep, s katerim je odločeno
kot izhaja iz I. in II. točke izreka tega sklepa. S tem je sklep utemeljen.
V skladu s 229. členom pravilnika vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji,
zato je odločeno kot izhaja iz III. točke izreka tega sklepa.
Ker se na podlagi 226. člena 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
društva priloži temu sklepu.
Podatki o dodeljenih sredstvih se objavijo na spletnih straneh Mestne občine Ljubljana - Razpisi.
Pravni pouk:
Vlagatelj vloge lahko v roku 8 dni od prejema tega sklepa vloži pritožbo, ki ne zadrži podpisa pogodb.
Pritožba, katere predmet ne morejo biti merila za ocenjevanje vlog, mora vsebovati natančno
opredeljene razloge, zaradi katerih se vlaga, in se vloži priporočeno po pošti na naslov Mestna občina
Ljubljana, Oddelek za gospodarske dejavnosti in turizem (pritožba JR - kmetijstvo - program dela
društva), p.p. 25, 1001 Ljubljana.
Šifra:331-3/2007-46
Datum:
PODŽUPAN
Jani MÖDERNDORFER
Vročiti:
- vlagatelji (s povratnico)
- OGDT MU MOL (s povratnico)
- arhiv
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