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MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
P O D Ž U P A N  
 
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 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, (Uradni list RS, št. 31/07) naslednji 
 
 

S K L E P  
o sofinanciranju strokovnega dela prireditev na podeželju 

 
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 naslednje prireditve s strokovnimi vsebinami, ki predstavljajo podeželje in pospešujejo 
njegov razvoj, so namenjene širši javnosti in se izvajajo na območju MOL:  
 
 
Zap. 
št. PREJEMNIK PRIREDITEV 

Obdobje 
sofinanciranja 

(v letih) 
DODELJENO 

(EUR) 

1. 
KONJEREJSKO DRUŠTVO BARJE, 
IŽANSKA C. 305,  
1000 LJUBLJANA 

S konji po Ljubljanskem 
barju 1 

1.650,00 

2. 

SADJARSKO VRTNARSKO 
DRUŠTVO J.E. KREK-SOSTRO,  
C. II. GRUPE ODREDOV 43,  
1261 DOBRUNJE 

Praznik jeseni 2007 

1 

2.855,50 

3. 
DRUŠTVO PODEŽELJA LIPOGLAV, 
MALI LIPOGLAV 3 A,  
1293 ŠMARJE-SAP 

Pohod pod Pugledom 
1 

600,00 

4. 

KMEČKA STROJNA SKUPNOST, 
SAVLJE-KLEČE,  
SAVLJE 101,  
1000 LJUBLJANA 

53. posavsko štehvanje 

1 

1.750,00 

5. 

DRUŠTVO ŽENA IN DEKLET 
MOSTE-POLJE,  
C. II. GRUPE ODREDOV 43,  
1261 DOBRUNJE 

Razstava domače obrti, 
jedi in konj 1 

2.855,50 
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6. 
KONJENIŠKO DRUŠTVO SOSTRO, 
C. II.GRUPE ODREDOV 43,  
1261 DOBRUNJE 

Konjeniški dan 
1 

3.046,00 

7. 

TURISTIČNO DRUŠTVO BESNICA-
JANČE,  
BESNICA 20,  
1000 LJUBLJANA 

14. praznik jagod 
Janče 2007 1 

1.848,00 

 
II. 

 
Pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranim vlagatelji. 
 

O b r a z l o ž i t e v : 
 
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 (Uradni list RS, št. 31/07, v nadaljevanju: 
javni razpis) je za sofinanciranje strokovnega dela prireditev na podeželju prispelo sedem (7) vlog od 
tega šest (6) 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. 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.  
 
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.  
 
Pooblaščena oseba je v skladu 224. členom pravilnika izdala predmetni sklep, s katerim je odločeno 
kot izhaja iz I. 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 II. 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 prireditve priloži temu 
sklepu.  
 
Podatki o dodeljenih sredstvih se objavijo na spletnih straneh Mestne občine Ljubljana - Razpisi. 
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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 - prireditev), p.p. 
25, 1001 Ljubljana.  
 
 
Šifra:331-3/2007-45 
Datum:  

P O D Ž U P A N 
 

Jani MÖDERNDORFER 
 
 
Vročiti: 
- vlagatelji (s povratnico)  
- OGDT, MU MOL (s povratnico) 
- arhiv 
 


