
   
MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
          P O D Ž U P A N  
 
          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), 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) in po pooblastilu Župana Mestne občine Ljubljana št. 024-37/06-18 z dne 29.3.2007  
izdajam v zadevi Javnega razpisa za dodelitev državnih pomoči za programe razvoja podeželja  v 
Mestni občini Ljubljana v letu 2007 (Uradni list RS, št. 63/07) naslednji 
 
 

S K L E P  
o dodelitvi državnih pomoči za programe razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana v letu 

2007 
 
 
V zadevi Javnega razpisa za dodelitev državnih pomoči za programe razvoja podeželja  v Mestni 
občini Ljubljana v letu 2007 (Uradni list RS, št. 63/07) se za izvedbo programov razvoja podeželja na 
območju MOL: 
 

I. 
 
IZBERE naslednje programe:  
 
1. Pomoči dodeljene po uredbi za  skupinske izjeme 
 
1.1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo ( 4 .člen Uredbe komisije (ES) 
št.1857/2006) 
 
 
Zap.št. Prejemnik Program Obdobje 

sofinanciranja  
(v letih) 

Dodeljeno 
(EUR) 

1. Andrej Škerl,  
Kleče 3,  
1000 Ljubljana 

Investicije v rastlinsko pridelavo 
– postavitev nasada špargljev 

1 1.302,00

2. Milan Ramovž,  
Ulica Danile 
Kumarjeve 7, 
1000 Ljubljana 

Investicije v rastlinsko pridelavo 
– postavitev nasada špargljev 

1 9.617,88

3. Urška Groznik, 
Zagradišče 5,  
1261 Ljubljana - 
Dobrunje 

Investicije v rastlinsko pridelavo 
– nakup nove mreže proti toči 

1 1.805,91

4. Janez Zaletel  
Stanežiče 7,  
1210 Ljubljana – 
Šentvid 

Investicije v rastlinsko pridelavo 
– nakup novega rastlinjaka 

1 6.359,56



Zap.št. Prejemnik Program Obdobje 
sofinanciranja   

 (v letih) 

Dodeljeno 
(EUR) 

5. Valentin Peterca,  
Cesta v Hrastje 1, 
1000 Ljubljana 

Investicije v rastlinsko pridelavo 
– postavitev nasada špargljev 

1 479,14

6. Janez Kopač, 
Medno 8,  
1210 Ljubljana  - 
Šentvid 

Investicije v živinorejsko 
proizvodnjo – nakup opreme  
hlevov 

1 5.565,62

7. Sonja Poličnik,  
Draga 23, 
3220 Štore 

Investicije v živinorejsko 
proizvodnjo -  postavitev pašnika 

1 3.126,50

8. Ivana Rafaela Rotar, 
Mladinska  ulica 50, 
1000 Ljubljana 

Investicije v rastlinsko pridelavo 
– nakup novega rastlinjaka 

1 8.608,00

9. Ivanka Kolmančič, 
Cesta v Šmartno 21, 
1000 Ljubljana 

Investicije v rastlinsko pridelavo 
– nakup novega rastlinjaka 

1 1.940,73

10. Feliks Dovč,  
Saveljska cesta  87, 
1000 Ljubljana 

Investicije v rastlinsko pridelavo 
– nakup novega rastlinjaka 

1 6.848,27

 
 
 
2. Pomoči dodeljene po pravilu de minimis ( Uredba komisije (ES) št.1998/2006) 
 
2.1. Naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov na kmetijskih  gospodarstvih (2. člen      
       Uredbe komisije (ES) št. 1998/2006) 
 
Zap.št. Prejemnik Program Obdobje 

sofinanciranja 
( v letih) 

Dodeljeno 
(EUR) 

1. Stanko Studen,  
Obrije 23 b,  
1000 Ljubljana 

Naložbe v predelavo in trženje 
kmetijskih proizvodov na 
kmetijskih gospodarstvih – 
predelava primarnih kmetijskih 
proizvodov   (nakup dodatne 
opreme za sušenje žit in mehanski 
pakirni stroj za zelenjavo) 

1 1.612,39 

 
 
 

II. 
ZAVRNE  naslednji program: 
 
Zap.št. Predlagatelj Program 
1. Adamič Vojko, Mali vrh pri Prežganju 5,  

1129 Ljubljana-Zalog 
Investicije v živinoreji 
- nakup opreme hleva 
- postavitev pašnika 

 
 
 
 



III. 
ZAVRŽE naslednji vlogi 
 
Zap.št. Predlagatelj Program 
1.  Avsec Olga, Podlipoglav 5, 1261 Ljubljana - Dobrunje Investicije v živinoreji 

- nakup materiala za 
rekonstrukcijo hleva 

2. Mlakar Milan, Pance 2, 1293 Šmarje - Sap Neodprta vloga 
 
 

IV. 
 

Pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranim vlagatelji. 
 

O b r a z l o ž i t e v : 
 
Na Javni razpis za dodelitev državnih pomoči za programe razvoja podeželja  v Mestni občini 
Ljubljana v letu 2007 (Uradni list RS, št. 63/07, v nadaljevanju: javni razpis) je prispelo (14)  štirinajst 
vlog. Trinajst (13) vlog je prispelo v roku, ena (1) vloga pa po roku za predložitev vlog. Od trinajst 
(13) vlog je bilo deset (10) popolnih. Vlagatelji, ki so poslali nepopolne vloge, so bili v skladu  224. 
členom Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS št.50/07; 
v nadaljevanju: pravilnik) pozvani k dopolnitvi 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 225. členom Pravilnika o 
postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS št. 50/07 v nadaljevanju: 
pravilnik) 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 leta 2009  s področja  razvoja 
podeželja (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. točki, posebni pogoji  
v III. točki,  merila za izbor pa v IV. točki 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 VII. točki javnega razpisa za dodelitev državnih pomoči za programe razvoja 
podeželja v Mestni občini Ljubljana v letu 2007 - rok  za predložitev vlog in način predložitve (v 
primeru, da upravičenec pošilja več vlog za več namenov, mora biti vsaka vloga v svoji kuverti). 
Na podlagi predloga in ugotovitve  komisije se program iz II. točke izreka ne sprejme v financiranje in 
sicer z naslednjo ugotovitvijo: 
 
1. Vloga predlagatelja Adamič Vojka, Mali vrh pri Prežganju 5, 1129 Ljubljana- Zalog, se ne sprejme 
v financiranje, ker je vlagatelj v isti kuverti predložil  eno vlogo za dva različna namena. 
 
Pravilnik v  221. členu določa, da mora biti vloga dostavljena do roka, ki je določen  v objavi javnega 
razpisa ter predložena v zapečatenem ovitku, ki mora biti označen  z  »Ne odpiraj – vloga«  in 
navedbo javnega razpisa, na katerega se nanaša. V točki VII. javnega razpisa, ki je bil objavljen na 
podlagi pravilnika, je bilo navedeno, da se vloge morajo oddati izključno po pošti kot priporočene 



pošiljke in sicer  do določenega roka na naveden naslov. Kot je bilo navedeno v IX . točki   javnega 
razpisa – odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu razpisa - se vloge, ki niso bile poslane v 
roku in na način določen v VII. točki  besedila  javnega razpisa zavržejo. Drugi odstavek 224. člena 
pravilnika tudi določa, da se nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v  postavljenem roku  za dopolnitev 
vloge ni dopolnil z zahtevanimi sestavinami, prav tako zavržejo. Skladno z navedenim je na podlagi 
predloga komisije odločeno, da se vlogi iz III. točke izreka tega sklepa zavržeta in sicer z naslednjimi 
ugotovitvami: 
 
1. Vloga predlagatelja Mlakar Milana, Pance 2, 1293 Šmarje –Sap se zavrže, ker predlagatelj ni 
predložil vlogo do roka navedenega v javnem razpisu. 
 
2. Vloga predlagateljice Avsec Olge, Podlipoglav 25, 1261 Ljubljana - Dobrunje se zavrže, ker 
predlagateljica  ni dopolnila vloge v zahtevanem roku. 
 
Pooblaščena oseba je v skladu z 226. členom pravilnika izdala predmetni sklep, s katerim je odločeno 
kot izhaja iz I. II in III.  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 IV. 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, 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 promet, Odsek za razvoj podeželja in upravne 
zadeve, (pritožba - Razpis razvoj podeželja), p.p. 25, Zarnikova 3, 1001 Ljubljana.  
 
 
Številka:331-5/2007-55 
Datum:  

P O D Ž U P A N 
              
                                                                                                              Jani MÖDERNDORFER 

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


