Mestna obdina Ljubljana
Jani Moderndo rfer , podzupan
Mestni trg 1,

1OOO

ljubAana.

telefon: 01 306 12 77, faks: 01 306 10 75

Na podlagi prvega odstavka 226.,227. in 228. dlena Pravilnika o postopkih za izvr5evanje
proraduna Republike Slovenije (Uradni list RS, 5t. 50/07, 114/07 - ZIPRS0809, 61/08, 99/09 ZIPRSl011), smiselne uporabe dolodil Zakona o sploinem upravnem postopku ({Jradni list RS,
3t. 24106 - uradno prediSdeno besedilo, 105/06 - ZUS-i, 126/07 , 65108, 8/10), 91. dlena Statuta
Mestne obdine Ljubljana (Uradni list RS, 5t. 66107 uradno predi5deno besedilo) in po
pooblastilu Zupana Mestne obdine Ljubljana !t. 024-98/09-24 z dne 29. 09.2009, izdajam v
zadevi Javnega razpisr za dodelitev drZavnih pomodi za programe nmoja podeLelja v Mestni
obdini Ljubljana v letu 2010 (Uradni list RS, 5t. 79109) naslednji

SKLEP
o dodelitvi drZavnih

pomoii za programe razvoja podeielja v Mestni obiini Ljubljana v
letu 2010

V zadevi Jarmega razpisa za dodelitev drZavnih pomodi za programe razvoja podeZelja v Mestni
obdini Ljubljana v letu 2010 (Uradni list RS, 6t.79109) za izvedbo programov razvoja podeZelja
na obmodiu MOL:

IZBf, Rf, naslednj e progrzrme:

1. Pomoii po uredbi za skupinske izjeme (Uredba komisije (ES) 5t. 1857/2006) naloibe v
kmetijska gospodarstva za primqrno proinodnjo (4 .dlen Uredbe komisije (ES) St. 857/2006)

zap'

PROGRAM

PREJEMNIK

st.

Obdobje

Dodeljeno v

sofinanciranja

letu 2010

(EUR)

(v letih)
1

2.

Vojko Adamid
Mali vrh pri PreZganju
1000 Ljubljana
Feliks Dovd
Saveljska cesta 87

3.

1000 Liubliana
JoZefa Skafar

Lrna vas

t//

5

lnvesticij e v Zivinorej sko
proizvodnjo - nakup materiala za
gradnjo ali adaptacijo pomoZnih
Ziv. obiektov-gradnia skednia
hvesticije v rastlinsko pridelar o -

1

10.000,00

t

9.984,00

Investicije v Zivinorej sko
proizvodnjo - postavitev painika

I

1.596,20

Investicije v rastlinsko pridela\o postavitev sadnega nasada

I

665,01

nakup novega rastlinj aka

1000 Liubliana
4.

Martina PoZariek
Pot v zeleni gaj 59
1000 Liubliana

PREJEMNIK

Zap.

PROGRAM

$.

5.

Ivan Porenta

6.

Ceinjice 14
1261 Liubliana-Dobrunie
Miroslav Hlebi,
Sneberska cesta 146
1260 Ljubljana -Polje

Galideva ulica 26
1000 Ljubljana

Tatjana Peterca

8.

Cesta v Hrastje
1000 Liubliana
9.

10.

1

Dodeljeno v
letu 2010

(ELR)

hvesticije v rastlinsko pridelavo postavitev sadnega nasada

3.28r,93

Investicije v Zivinorej sko
proizvodnjo - nakup materiala za
adaptacijo, rekonstrukcij o hlevov
in ureditev izpustov-zamenjava

I

stre5ne

Alojz Ferlan

7.

Obdobj e

sofinanciranja
(v letih)

674

)\

kitine

Investicije v Zivinorej sko
proizvodnjo - nakup materiala za
adaptacijo, rekonstrukcijo hlevov
in ureditev izpustov-preureditev
hleva
lnvesticije \ rastlinsko pridelavo-

10.000,00

3.499,78

postavitev nasada Spargljev

Milan RamovZ
Ulica Danile
Kumarjeve 7
1000 Liubliana
Drago Kastelic

lnvesticije v rastlinsko pridelavopostavitev nasada Spargljev

6.328,00

Investicij e v Zivinorej sko

5.000,00

Sneberska c. 54
1000 Ljubljana

proizvodnjo - nakup materiala za
adaptacijo, rekonstrukcijo hlevov
in ureditev izpustov-zamenjava
stre5ne

kitine

2. Pomoii po uredbi za skupinske izjeme (Uredba komisije (ES) 5t. 1857/2006)
tadicionalnih stavb (5. dlen Uredbe komisije (ES) 51.1857/2006)

PREJEMNIK

Zap.

PROGRAM

st.

-

ohranjanje

Obdobje

Dodeljeno v

sofinanciranja

letu 2010

(EUR)

(v letih)

I

Jakob Jesih

NaloZbe za varstvo dedi5dine

proizvodnih sredstev na kmetijah
- obnova kozolca

2.

Dobrunjska c. 24 a
126i Liubliana-Dobrunie
Marjan Trdek

NaloZbe za varstvo dediSdine

1

7.404,14

proizvodnih sredstev na kmetijah
- obnova ostreij a gospodarskega
poslopia
NaloZbe za varstvo dedi5dine
proizvodnih sredstev na kmetijah
- obnova ostreija gospodarskega
poslopia - I. faza

1

8.545,79

JoZefa Skafar

NaloZbe za varstvo dedi5dine

1

8.346,06

Lmavas l//
1000 Liubliana

proizvodnih sredstev na kmetijah
- obnova hleva - I. faza

Jurdkova 125
1000 Ljubljana
3.

Alojzij Presetnik
Klede

13

1000 Ljubljana
n

4.21.4,64

,

ll

ttll,

3.PomoLi de minizris (Uredbe komisije (ES) !t. 199812006) - naloibe v predelcwo in nzenje
krnetijskih proizvodov na kmetiskih gospodarstvih (2. dlen Uredbe komisije (ES) 5t.
199812006)

PROGRAM

PREJEMNIK

zap.
SI.

Obdobje

Dodeljeno v

sofinanci-

letu 2010

ranj a

(EUR)

(v letih)
Stanko Studen

Obrije 23 b
1000 Ljubljana

Milan RamovZ
Ulica Danile Kumarjeve 7
1000 Liubliana
Miha Pupis
Lrna vas zo)
1000 Ljubljana

2.

3.

Janez KoLelj

A

Spodnje Gameljne 26
I211

Ljubljana-Smartno

Predelava prim kmel. proizvodov:
zelenjave - nakup rabljene
opreme za predelavo kmetijskih

proizvodov
Predelava prim kmet. proizvodov:
zelenjave - nakup nove opreme za
predelavo kmetii skih proizvodov
Neposredna prodaja kmet.
pridelkov in izdelkov z lastnega
in drugih kmet. gospodarstev nakup nove opreme za prodajo

kmetiiskih proizvodov
Predelava prim kmet. proizvodov:

1

750,00

1

4 55{ 00

1

6.769,78

I

7.088,50

mesa - nakup nove opreme za

predelavo kmetijskih
proizvodovlll. faza

4. Pomo6i de minrzz.b (Uredbe komisije (ES) 3r. 1998/2006) - naloibe v nekmetijske dejawosti
na ktnetijskih gospodarsnih (2. dlen Uredbe komisije (ES) st. 1998/2006)

zap.

PROGRAM

PREJEMNIK

SI.

Obdobj e

Dodeljeno v

sofinanci

letu 2010
(ErJR)

ranj a

(v letih)
1.

Ana Dremelj

Mali Lipoglav 10
1l9J bmafle-baD

Turizem na kmetiji - nakup nove
opreme za opravljanje dejavnosti

1

713,00

IL
PritoLba ne zadrLi podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji.

Obrazloiitev:
Mestna obdina Ljubljana (v nadaljevanju: MOL) je v Uradnem listu RS, 5t. 79109, objavila
Javni razpis za dodelitev drZavnih pomodi za programe razvoja podeZelja v Mestni obdini
Ljubljana v letu 2010 (v nadaljevanju: javni razpis).

Komisija za imedbo javnega razpisa za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL v
letu 2010 s podrodja dodelitve drZar.nih pomodi za programe razvoja podeZelja v Mestni obdini
Ljubljana (v nadaljevanju: komisija) je v skladu z 222. dlenom Pravilnika o postopkih za

-

izvrSevanje proraduna Republike Slovenije (Uradni list RS, 5t. 50/07, 114107
ZIPRS0809,
pravilnik)
izvedla odpiranje prejetih vlog in
61108, 99/09
ZIPRS1011); v nadaljevanju:
skladno z 223. Elenom istega pravilnika vodila zapisnik o odpiranju. Najavni razpis je prispelo
l9 (devetnajst) vlog, od tegaje bilo 6 (Sest) vlog nepopolnih. Vlagatelji, ki so poslali nepopolne

-

vloge, so bili

v

skladu

z 224.

dlenom pravilnika pozvani

k

dopolnitvi vlog

in

so

jih

v

postavljenem roku ustremo dopolnili.
Iz navedenega tako sledi, da seje v nadaljnji postopek ocenjevanja uvrstilo 19 (devetnajst) vlog.
nadaljevanju je komisija opravila strokovni pregled popolnih vlog ter jih ocenila na podlagi
ugotavljanja osnovnih in posebnih pogojev za kandidiranje na razpisu ter izpolnjevanja meril
oziroma kiterijev, dolodenih vjavnem razpisu in razpisni dokumentaciji.

V

Programi so bili ocenjeni skladno z merili oziroma kiteriji iz jawega razpisa, ki so bili
objavljeni v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji.
Vi5ina sofinanciranja pro$amov je odvisna od prejetih todk, Stevila vlagateljev ter od
razpoloZljivih proradunskih sredstev MOL v letu 2010, vendar zaradi majn5ega Stevila prejetih
vlog, Stevilo todk posamezne ocenjene vloge, ni bilo upoitevano kot merilo dodeliwe sredstev.
Za pomodi po uredbi za skupinske izjeme (Uredba komisije (ES) 5t. 1857/2006) - naloZbe v
kmetijska gospodarstva za primamo proizvodnjo (4. dlen Uredbe komisije (ES) 5t. 1857/2006),
je vi5ina pomodi maiala do 50 % upravidenih naloZb (stro5kov), na obmodjih z omejenimi
moZnostmi n do 40 %o upravidenih stro5kov na drugih obmodjih, vendar ne ve6 kot 10.000,00
EUR upravidenih strodkov na naloZbo.
Za pomodi po uredbi za skupinske izjeme (Uredba komisije (ES) 5t. 1857/2006) - ohranjanje
tradicionalnih stavb (5. dlen Uredbe komisije (ES) 5t. 1857/2006), seje pomod lahko odobrila v
viSini do 60 %o, na obmodjih z omejenimi moZnostmi do 75% dejanskih stroikov, ki nastanejo
pri naloZbah ali prizadevanjih za varstvo dediSdine proizvodnih sredstev na kmetijah, vendar ne
ved kot 10.000,00 EUR upravi6enih stroikov na naloZbo.
Dodeljena pomod de minimis (Uredba komisije (ES) 51.1998i2006) 2. dlen Uredbe komisije
(ES) 51.1998/2006), predstavlja bruto znesek pomodi, to je pred odbitkom davka ali drugih
dajatev in ne sme presegati 50 % upravidenih stro5kov, oziroma ne ved kot 10.000,00 EUR
uprav iien ih stroSkov na naloZbo.

Komisijaje programe oceqjevala na podlagi naslednjih meril:

A)

Pomodi po uredbi za skupinske izjeme

Naloibe v lonetijska gospodmstva

za

primorno proizvodrlo in ohranjanje tradicionalnih stavb

Merila za dodelitev drZavnih pomodi po uredbi za skupinske izjeme

-

gospodarstva za primamo proizvodnjo so:
- prejeta j avna sredstva za naloZbe v kmetijska gospodarstva od leta 2005
- upravidenec 5e ni prejel podpore izjavnih sredstev
- upravidenec enkat prejel podporo izjavnih sredstev
- upravidenec dvakrat prejel podporo izjavnih sredstev
- upravidenec trikrat in ved prejel podporo izjavnih sredstev
- starost upravidenca
- do 40 let
- 41 let in ved
- izobrazba uoravidenca
- kmetijska poklicna Sola ali viija stopnja izobrazbe kmetijske
- druga vi5ja, visoka
- druga srednja
- osnovna

Sola
Sola
Sola

- standard kmetijske pridelave

naloZbe

smeri

v

kmetijska

30 todk
20 todk
10 to6k

5 todk

l0 todk
5 todk
20 to6k
15 todk

l0 todk
5 todk

a) rastlinska
- ekoloika

- integdrana oz. sonaravna
b) Zivinoreja

l0 iodk
5 todk

-

10 todk
nosilec kmetij skega gospodarstva se ukvarja s prosto rejo
nosilec kmetij skega gospodarstva se usmerja v prosto rejo
5 todk
- status upravidenca
- kmetijstvo mu je osnovna dejavnost
l0 todk
- kmetijstvo mu ni osnovna dejavnost
5 todk
- deleZ lastnih sredstev za izvedbo naloZbe
- 70 Yo invet lastnih sredstev
10 todk
- 69 o/o inmanj lastnih sredstev
5 todk
- obmodje v katerem leZi kmetijsko gospodarstvo
- obmodje z omejenimi moZnostmi
10 todk
- ncfala nhmniie
5 todk
pomodi
Za dodelitev drZavnih
za ohranjanje tradicionalnih stavb se namesto merila standardne
kmetijske pridelave in izobrazba upravidenca upo5tevata naslednji merili:
- starost obiekta
10 todk
- od 51 let il ved
- do 50 let
5 todk
- wsta obnove

- obnova-/sanacij a

-

rekonshukcij a
Skupnoje moZno pri ocenjevanju dobiti maksimalno 100 todk.

20 todk
10 todk

Upravidenci, ki izvajajo naloZbe po fazah, se lahko prijavijo najavni razpis za isto naloZbo
najved trikat (tri faze), merilo za dodelitev sredstevje Stevilo todk pridobljeno pri ocenjevanju
prve vloge.

B') Pomoti

de minimis

Naloibe v predelavo in trZenje kmetUskih proinodov in naloibe v nekmetijskih dejovnostih na
kmetij s kih go sp odar snih
Merila za dodelitev drZavnih pomodi po nredbi de minimri - naloZbe v predelavo in trZenje
kmetijskih proizvodov in naloZbe v nekmetijskih dejavnostih na kmetijskih gospodarstvih so:
- prejetajavna sredstva za naloZbe na kmetijskem gospodarstvu od leta 2005
- upravidenec 5e ni prejel podpore iz jarnih sredstev
30 todk
- upravidenec enkrat prejel podporo izjavnih sredstev
20 todk
- upravidenec dvakat prejel podporo izjavnih sredstev
10 todk
podporo
- upravidenec trikat in ved prejel
izjavnih sredstev
5 todk
- starost upravidenca
10 todk
- do 40 let
5 todk
- 4l let in ve6
- izobrazba upravidenca
15 todk
- vilja, visoka Sola
- srednja Sola
l0 todk
- osnovna Sola
5 to6k
- deleZ lastnih sredstev za izvedbo naloZbe
- 70 %o inve( lastnih sredstev
- 69 Vo in manj lastnih sredstev
- obmodje v katerem leZi kmetijsko gospodarstvo
- obmodje z omejenimi moZnostmi

- ostala obmodja
- status dejavnosti
- dopolnitev ali razvoj obstojede dejavnosti

20 todk
10 todk
15 todk
5 todk
10 todk

- dejavnost se zadenja na novo
Skupnoje moZno pri ocenjevanju dobiti maksimalno 100 todk.

5 todk

Upravidenci, ki izvajajo naloZbe po fazah, se lahko prijavijo najavni razpis za isto naloZbo
najved trikat (tri faze), merilo za dodelitev sredstevje Stevilo todk pridobljeno pri ocenjevanju
prve vloge.

Komisija je pri naloZbah v kmetijska gospodarstva za primamo proizvodnjo in naloZbah za
ohranjanje tradicionalnih stavb upo5tevala DDV kot upraviden stroiek v primerih, ko ga
upravidenci ne morejo irterjati na podlagi nacionalnih predpisov. Upravidenci iz L1.to6ke
sklepa z vlogami pod zap. 5t. 15, 17 in 18 so zavezanci za DDy, zato se jim DDV kot
upravideni strosek odSteje od meska stroskov od katerih se ugotavlja viiina predlaganih
sredstev.

Za pomo(, de minimis so osnova za izradun dodeljenih sredstev upravideni stroiki brez DDV.

Na podlagi ocene vlog je komisija pripravila predlog prejemnikov sredstev ter predlog viiine
odobrenih sredstev za leto 2010 in ga predloZila podZupanu, ki je po pooblastilu Zupana Mestne
obdine Ljubljana it.024-98109-24 z dr'e 29.9.2009 pristojen za sprejetje odloditve o dodelitvi
sredstev. Na podlagi predloga komisije je odlodeno kot izhaja izl.l.,I.2,I.3 in I.4 todke izreka
tega sklepa, in sicer z navedbo zbranih todk za vsakega predlagatelja posebej, glede na merila
utemeljujejo njegovo uvrstitev v sofinanciranje.
1. Pomoii po uredbi za skupinske izjeme (Uredba komisije (ES) St. 1357/2006)- naloZbe v
kmetijska gospodarstva za primamo proizvodnjo (4 .dlen Uredbe komisije (ES) it. 195712006)

Zap.

PREJEMNIK

PROGRAM

Dodeljeno
v letu 2010
(EUR)

Stevilo
todk

10.000,00

90

s.984,00

50

1.596,20

60

Investicije v rastlinsko pridelar.o postavitev sadnega nasada

665,01

o)

lnvesticije r rastlinsko pridelavo postavitev sadnega nasada

3.281,93

70

Investicije v Zivinorej sko
proizvodnjo - nakup materiala za
adaptacijo, rekonstrukcij o hlevov
in ureditev izpustov-zamenjava

4 614 )<

50

10.000,00

85

3.499,78

55

st.

I

2.

Vojko Adamid
Mali vrh pri PreZganju
1000 Ljubljana

5

Feliks Dovd
Saveljska cesta 87

3.

1000 Liubliana
JoZefa Skafar

Lmavas l//
1000 Liubllana
/l

Martina Poiar5ek
Pot v zeleni gaj 59

5.

Ivan Porenta
Ce5njice i4

Investicije v Zivinorej sko
proizvodnjo - nakup materiala za
gradnjo ali adaptacijo pomoZnih
Ziv. ob j ektov-gradni a skednia
Investicije v rastlinsko pridelavo nakup novega rastlinjaka

Investicije v Zivinorej sko
proizvodnjo - postavitev pa5nika

1000 Liubliana

6.

i26l Liubliana-Dobrunie
Miroslav Hlebi
Sneberska cesta 146
1260 Ljubljana -Polje

stresne
7.

Alojz Ferlan
Galideva ulica 26
1000 Ljubljana

8.

Tatiana Peterca

kitine

Investicije v Zivinorej sko
proizvodnjo - nakup materiala za
adaptacijo, rekonstrukcijo hlevov
in ureditev izpustov-preureditev
hleva
[nvesticiie v rastlinsko oridelavo -

Cesta v lkastje
1000 Liubliana
9.

10.

1

Milan RamovZ
Ulica Danile Kumarjeve 7
1000 Liubliana
Drago Kastelic
Sneberska c. 54
1000 Ljubljana

postavitev nasada Spargljev

Inr.esticije v rastlinsko pridelavo postavitev nasada lpargljev

6.328,00

45

lnvesticij e v Zivinorej sko
proizvodnjo - nakup rnateriala za
adapucijo. rekonstrukcijo hlevov
in ureditev izpustov-zamenj ava

5.000,00

15

strebne kritine
2. Pomoii po uredbi za skupinske izjeme (Uredba komisije (ES) 5t. 1857/2006)
tradicionalnih stavb (5. dlen Uredbe komisije (ES) !t.1857 /2006)

PROGRAM

PREJEMNIK

zap.
st.
1

Jakob Jesih

2.

Dobrunjska c. 24 a
126 I Liubliana-Dobrunie
Marjan Trdek

tZ)
1000 Ljubljana

JUTCKOVa

NaloZbe za varstvo dediSdine
proizvodn ih sredster na kmetijal.

-

ohranjanje

Dodeljeno
v letu 2010
(EUR)

slevllo

4.214,64

85

1.404,74

70

S/.{ 70

80

8.346,06

80

todk

- obnova kozolca
NaloZbe za varstvo dediS6ine

proizvodnih sredstev na kmetijah
- obnova ostre5ja gospodarskega

poslopia

Alojzij Presetnik

3.

Klede

13

1000 Ljubljana
JoZefa Skafar

4.

Lmavas l//
1000 Liubliana

Naloibe za varstvo dedi5dine
proizvodnih sredstev na kmetijah

R

- obnova ostre5ja gospodarskega

poslopia-L faza
NaloZbe za varstvo dediSdine
proizvodn ih sredstev na kmetijal.
- obnova hleva-I. faza

Pomoii de minizrs (Jredbe komisije (ES) 5t. 1998/2006) - naloZbe v predelavo in trZenje
kmetijskih proizvodov na kmetijskih gospodarstvih (2. 6len Uredbe komisije (ES) 5t.
1998t2006)
3.

Zap.

PREJEMNIK

PROGRAM

Dodeljeno
v letu 2010
(EUR)

Stevilo
todk

Predelava prim kmet. proizvodov:
zelenjave - nakup rabljene
opreme za predelavo kmetijskih

7s0,00

4)

4.555,00

50

6.769,78

60

7.088,50

45

st.

I

Stanko Studen
Obrije 23 b
1000 Ljubljana

2.

3.

Milan RamovZ
Ulica Danile Kumarjeve 7
1000 Liubliana
Miha Pupis
Crna vas 265
1000 Ljubljana

4.

proizvodov
Predelava prim kmet. proizvodov:
zelenjar e - nakup nove opreme ra
predelavo kmetiiskih proizvodov
Neposredna prodaj a kmet.
pridelkov in izdelkov z lastnega
in drugih kmet. gospodarstev nakup nove opreme za prodajo

Janez KoLelj

kmetiiskih proizvodov
Predelava prim kmet. proizvodov

Spodnie Gameline 26

mesa - nakuD nove oDreme za

121

I Ljubljana-Smartno

predelavo kmetijskih proizvodovfaza

llL

Pomoii ile mininris (IJredbe komisije (ES) 5t. 1998/2006) - raloibe v nekmetijske dejnnosti
na hnetijskih gospodarstvih (2. dlen Uredbe komisije (ES) 5t. 199812006)
4.

PREJEMNIK

Zap.

PROGRAM

st.

I

Ana Dremelj

Mali Lipoglav

10

Turizem na kmetiji - nakup nove
opreme za opravljanje dejavnosti

Dodeljeno
v letu 2010
(EUR)

Stevilo
todk

713,00

60

1293 Smarie-Sap

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

V

skladu z 231. dlenom pravilnika vloZena pritoZba ne zadrLi podpisa pogodb
vlagatelji kot izhaja iz II. todke tega sklepa.

z izbranimi

Ker se na podlagi 228. dlena pravilnika prejemniku sredstev posreduje sklep o izbiri in se ga
hkrati pozove k podpisu pogodbe, se poziv k podpisu pogodbe o sofinanciranju programa
priloZi temu sklepu.
Podatki o dodeljenih sredstvih se objavijo na spletnih straneh Mestne obdine Ljubljana
razgrnitve in javne objave.

-

razpisi,

Pravni pouk:
Vlagatelj vloge lahko v roku 8 dni od prejema tega sklepa vloZi pritoZbo na Zupana Mestne
obdine Ljubljana, ki ne zaArii podpisa pogodb. PritoZba, katere predmet ne morejo biti merila
za ocenjevanje vlog, mora vsebovati natandno opredeljene naloge, zaradi katerih se vlaga in se
vloZi priporodeno po po5ti na naslov Mestna obdina Ljubljana s pripisom >>pritoZba - razpisno
podrodje razvoj podeZelja<, p.p. 25, 1001 Ljubljana.
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