MESTNA OBČINA LJUBLJANA
PODŽUPAN
Mestni trg 1
1000 Ljubljana
Na podlagi prvega odstavka 226. člena, 227. in 228. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 in 114/07 ZIPRSO), Pravilnika o
dodeljevanju državnih pomoči za programe razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana (Uradni list
RS, št. 41/07), 91. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07- uradno prečiščeno
besedilo), smiselne uporabe določil Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06
– uradno prečiščeno besedilo, 105/06, 126/07) in po pooblastilu Župana Mestne občine Ljubljana št.
024-37/06-18 izdajam v zadevi Javnega razpisa za dodelitev državnih pomoči za programe razvoja
podeželja v Mestni občini Ljubljana v letu 2008 (Uradni list RS, št. 3/08) naslednji
SKLEP
o dodelitvi državnih pomoči za programe razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana v letu
2008
V zadevi Javnega razpisa za dodelitev državnih pomoči za programe razvoja podeželja v Mestni
občini Ljubljana v letu 2008 (Uradni list RS, št. 3/08) se za izvedbo programov razvoja podeželja na
območju MOL:
I.
IZBERE naslednje programe:
Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju (15 člen Uredbe komisije (ES) št.1857/2006)

PREJEMNIK

PROGRAM

Zavod za gozdove Slovenije,
Območna enota Ljubljana, Tržaška
2, Ljubljana
RCT Realizacija ciljev in
transformacije d.o.o. Brodarjev trg
6, Ljubljana
Inštitut za trajnostni razvoj,
Metelkova 6, Ljubljana
Kmetijsko gozdarski zavod
Ljubljana, Celovška cesta 135,
Ljubljana
Kmetijsko gozdarski zavod
Ljubljana, Celovška cesta 135
Ljubljana

1.3.9. Organizacija in tehnike
varnega dela na kmetijskih
gospodarstvih
1.3.7. Razvoj podjetniških idej na
podeželju

Zap.
št.
1.
2.
3.
4.

5.

1.3.4. Razvoj ekoloških kmetij
1.3.3. Povečanje pridelkov sadja,
jagod
1.3.5. Spodbujanje integrirane
pridelave zelenjave in poljščin

obdobje
sofinancira
nja
(v letih)

DODELJENO
(EUR)
4.461,40

1
5.000,00
1
1

15.000,00
8.500,00

1
1

10.000,00

PREJEMNIK

PROGRAM

obdobje
sofinancira
nja
(v letih)

Zap.
št.

6.

7.
8.
9.

Kmetijsko gozdarski zavod
Ljubljana, Celovška cesta 135,
Ljubljana
Kmetijsko gozdarski zavod
Ljubljana, Celovška cesta 135,
Ljubljana
Univerza v Ljubljani, Biotehniška
fakulteta, Oddelek za zootehniko,
Jamnikarjeva 101, Ljubljana
CIZA Zavod za razvoj podeželja,
Šmartinska cesta 102, Ljubljana

1.3.1. Izboljšanje znanja kmetov
na področju tehnologij sonaravne
reje in uporabe informacijskih poti
za potrebe kmetij
1.3.6. Spodbujanje delovanja
stanovskih društev na podeželju,
ter sodelovanje na prireditvah
1.3.2. Oživljanje in razvoj reje
drobnice na območjih z
omejenimi možnostmi
1.3.8. Dvig kakovosti ponudbe
podeželja

1

DODELJENO
(EUR)
8.000,00

3.000,00
1
8.983,20
1
1

7.000,00

II.
ZAVRNE naslednji program
Zap.
št.
6.

Predlagatelj
Kmetijski inštitut Slovenije,
Hacquetova 17, 1000 Ljubljana

PROGRAM
1.3.5. Spodbujanje integrirane pridelave zelenjave in poljščin

III.
Pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranim vlagatelji.
Obrazložitev:
Na Javni razpis za dodelitev državnih pomoči za programe razvoja podeželja v Mestni občini
Ljubljana v letu 2008 (Uradni list RS, št. 3/08, v nadaljevanju: javni razpis) je prispelo (10) deset
popolnih vlog.
V postopku priprave vlog za obravnavo je bilo ugotovljeno, da so bile vloge iz I. točke izreka tega
sklepa popolne in pravočasne (v nadaljevanju: popolne vloge). V skladu s 224. členom Pravilnika o
postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS št. 50/07 in 114/07
ZIPRS809) v nadaljevanju: pravilnik) je popolne vloge obravnavala Komisija za izvedbo javnega
razpisa za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL v letu 2008 s področja dodelitev državnih
pomoči za programe razvoja podeželja v MOL v letu 2008 (v nadaljevanju: komisija).
Komisija je popolne vloge ocenila na podlagi ugotavljanja osnovnih in posebnih pogojev za
kandidiranje na razpisu ter izpolnjevanja meril oziroma kriterijev, določenih v javnem razpisu in
razpisni dokumentaciji.
Osnovni pogoji, ki so jih morali izpolnjevati vlagatelji vlog so bili navedeni v II. poglavju, posebni
pogoji v III. poglavju, merila za izbor pa v IV. poglavju javnega razpisa.
Komisija je po obravnavi vseh popolnih vlog ter na podlagi ugotovitev o izpolnjevanju pogojev in
meril oz. kriterijev 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
pogojev zahtevanih v III. točki javnega razpisa za dodelitev državnih pomoči za programe razvoja
podeželja v Mestni občini Ljubljana v letu 2008 – zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem
sektorju – teme tehničnih podpor.
Na podlagi predloga in ugotovitve komisije se program iz II točke izreka ne sprejeme v financiranje in
sicer z naslednjo ugotovitvijo:
1. Vloga Kmetijskega inštituta Slovenije, Hacquetova 17, Ljubljana, se ne sprejme v financiranje, ker
je vlagatelj kandidiral samo na del razpisane teme in ne na celoto, kot je opredeljeno v razpisu pod
točko 1.3. zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju (15. člen Uredbe komisije (ES) št.
1857/2006). V okviru teme spodbujanje integrirane pridelave zelenjave in poljščin, vlagatelj ni
kandidiral na sklopa izobraževanje kmetov na področju pridelave špargljev in oblikovanje skupine
pridelovalcev buč.
Pooblaščena oseba je v skladu z 226. 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 231. 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 228. člena pravilnika, prejemniku sredstev posreduje sklep o izboru in se ga hkrati
pozove k podpisu pogodbe, se poziv k podpisu pogodbe o sofinanciranju programa 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 na župana Mestne občine
Ljubljana, 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, (pritožba - Razpis razvoj podeželja), p.p. 25, 1001
Ljubljana.
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PODŽUPAN

Jani MÖDERNDORFER

Vročiti:
- vlagatelji (s povratnico)
- OGDP MU MOL (s povratnico)
- arhiv

