OBČINA RIBNICA
Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, Slovenija
Telefon: 01/ 837 20 00, Faks: 01/ 836 10 91
E-pošta: obcina@ribnica.si

Številka:
Datum:

410-0027/2009
28. 4. 2009

Župan občine Ribnica na podlagi določb Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04), 24. člena Zakona o društvih
(Uradni list RS, št. 61/2006), 16. člena Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 37/00), 2. člena Odloka o proračunu Občine Ribnica
(Ur.l. RS, št. 124/08), in Pravilnika o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Ribnica, ki ga je sprejel Občinski svet na
10. redni seji dne 19.6.2008 in na 5. izredni seji 17.7.2008, objavljenega Javnega razpisa za sofinanciranje programov na področju
turizma v občini Ribnica v letu 2009, ki je bil objavljen v glasilu Rešeto, 27. 2. 2009 ter predloga komisije, navedenega v zapisniku 2.
redne seje komisije potrjuje predlog komisije ter sprejme

SKLEP
o odobritvi vlog, prispelih na Javni razpis za sofinanciranje programov na področju
turizma v občini Ribnica v letu 2009
V letu 2009 bo Občina Ribnica iz proračuna sofinancirala naslednje vlagatelje in njihove dejavnosti:

Zap. št

Številka
vloge

Vlagatelj

3221 0004/2009 Turistično društvo Grmada
3222 0003/2009 Turistično društvo Ribnica

3223 0002/2009 Konjeniški klub Ugar
3224 0005/2009 Pustno društvo Goriča vas

3225 0006/2009 Planinsko društvo Ribnica

3226 0007/2009 VETD Hrovača

Predmet sofinanciranja
Sofinanciranje redne dejavnosti društva, izvedba čistilne
akcije,organizacija proslave ob kulturnem
prazniku,organizacija proslave ob dnevu žena, org.
tradicionalnega kresovanja, Po nagelj na Grmado,
orgenizacija rekreativnega kolesarskega vzpona na
Grmado, organizacija festivala klavirskih harmonik,
udeležba s predstavitvijo društva na sejmu v Ribnici,
izdaja publikacij in promocijskega materiala, organizacija
ocenjevalnih akcij, vzdrževanje spletne strani,organizacija
delavnic, tečaja, strokovne ekskurzije.
Sofinanciranje redne dejavnosti društva, organizacija 34.
Ribniškega sejma, organizacija "Grajskih večerov", izdaja
promocijskega materiala, vzdrževanje spletne strani.
Soorganizacija tekme Ugar 2009 FEI WORLD CUP v
Lipici, soorganizacija mednarodnega konjeniškega
festivala SAETE EQUINA-Ljubljana, organizacija
nacionalnega tekmovanja v dresurnem jahanju-Ugar,
Izdajanje promocijskega materiala, izobraževanjeudeležba na treningu v Lipici; vzdrževanje spletne strani.

Vloga se kot nepopolna zavrže.
Sofinanciranje redne dejavnosti, tradicionalni nočni pohod
z baklami k Sv. Ani, 16. tradicionalni pohod v Jelenov žleb
ob 66. letnici bitke v Jelenovem žlebu, pohod po Ribniški
planinski poti, 3. Anin pohod k Sv. Ani (920 m) in
promocija Ribnica, 12. srečanje s Tržačani (Ribnica, Trst),
organizacija in izvedba seminarjev, udeležba na
izpopolnjevanjih za vodnike in za markaciste, izvedba
čistilnih akcij.
Izvedba čistilnih akcij, organizacija prireditve »Fižolov
dan«, sodelovanje na Ribniškem sejmu, skrb za
ohranjanje kulturne in naravne dediščine, izdaja
promocijskega materiala, izobraževanje, postavitev
spletne strani.

3227 0008/2009 KUD ribniški pihalni orkester Koncert gostujoče godbe oziroma pihalnega orkestra.

Število
točk

Višina
sofinanciranja v
EUR

336

3.212

154

1.472

149

1.424

222

2.122

133

1.272

52

497

OBRAZLOŽITEV
Na Javni razpis za sofinanciranje programov na področju turizma v občini Ribnica v letu 2009, ki je bil objavljen v glasilu Rešeto, 27. 2.
2009 je do roka za oddajo vlog prispelo 7 vlog.
V razpisnem postopku je komisija ugotovila, da je 6 vloge nepopolnih, zato jih je občinska uprava pozvala na dopolnitev. Po pregledu
vseh prispelih dopolnitev je komisija ugotovila, da en vlagatelj vloge ni dopolnil, ostali vlagatelji pa so vloge dopolnili, tako da so
popolne in so se uvrstile v nadaljnji postopek obdelave.
Komisija je vloge hkrati ocenila v skladu s postavljenimi kriteriji in merili za ocenjevanje vlog. Pri treh vlagateljih je komisija izločila
sofinanciranje redne dejavnosti, saj so ti vlagatelji za redno dejavnost prejeli odobrena sredstva iz proračuna Občine Ribnica, in sicer
po javnem razpisu za kulturo in po javnem razpisu za šport. Komisija je nadalje izločila tudi sofinanciranje določenih projektov, ki so
bili vpisani v vlogo na dveh mestih, tako da se je posamezen projekt upošteval samo enkrat. V nadaljnjem razpisnem postopku je
komisija ugotovila, da po sprejetih kriterijih in merilih za ocenjevanje vlog, vloge prejmejo naslednje število točk:
Zap.
št

Številka
vloge

3221 0004/2009
3222 0003/2009

3223 0002/2009
3224 0005/2009

3225 0006/2009

Vlagatelj

Predmet sofinanciranja
Sofinanciranje redne dejavnosti društva, izvedba čistilne akcije,organizacija
proslave ob kulturnem prazniku,organizacija proslave ob dnevu žena, org.
tradicionalnega kresovanja, Po nagelj na Grmado, orgenizacija rekreativnega
kolesarskega vzpona na Grmado, organizacija festivala klavirskih harmonik,
udeležba s predstavitvijo društva na sejmu v Ribnici, izdaja publikacij in
promocijskega materiala, organizacija ocenjevalnih akcij, vzdrževanje spletne
Turistično društvo Grmada strani,organizacija delavnic, tečaja, strokovne ekskurzije.
Sofinanciranje redne dejavnosti društva, organizacija 34. Ribniškega sejma,
organizacija "Grajskih večerov", izdaja promocijskega materiala, vzdrževanje
Turistično društvo Ribnica spletne strani.
Soorganizacija tekme Ugar 2009 FEI WORLD CUP v Lipici, soorganizacija
mednarodnega konjeniškega festivala SAETE EQUINA-Ljubljana, organizacija
nacionalnega tekmovanja v dresurnem jahanju-Ugar, Izdajanje promocijskega
materiala, izobraževanje-udeležba na treningu v Lipici; vzdrževanje spletne
Konjeniški klub Ugar
strani.
Udeležba na pustnih karnevalih v Kočevju,Opatiji,Vir-Domžale, udeležba na
prireditvi Oldtajmerji in na ribniškem sejmu, izdaja promocijskega materiala,
Pustno društvo Goriča vas plakatov in DVD,vzdrževanje spletne strani.
Sofinanciranje redne dejavnosti, tradicionalni nočni pohod z baklami k Sv. Ani,
16. tradicionalni pohod v Jelenov žleb ob 66. letnici bitke v Jelenovem žlebu,
pohod po Ribniški planinski poti, 3. Anin pohod k Sv. Ani (920 m) in promocija
Ribnica, 12. srečanje s Tržačani (Ribnica, Trst), organizacija in izvedba
seminarjev, udeležba na izpopolnjevanjih za vodnike in za markaciste, izvedba
Planinsko društvo Ribnica čistilnih akcij.

3226 0007/2009

VETD Hrovača

Izvedba čistilnih akcij, organizacija prireditve »Fižolov dan«, sodelovanje na
Ribniškem sejmu, skrb za ohranjanje kulturne in naravne dediščine, izdaja
promocijskega materiala, izobraževanje, postavitev spletne strani.

3227 0008/2009

KUD ribniški pihalni
orkester

Koncert gostujoče godbe oziroma pihalnega orkestra.

Število
točk

336
154

149
0 – vloga
nepopolna

222

133
52

Na podlagi ugotovljenega skupnega števila točk je komisija določila tudi vrednost točke, in sicer je razdelila višino razpisanih sredstev
(10.000 EUR) med celotno skupno število točk. Komisija je ugotovila, da je vrednost posamezne točke 9,56 EUR. Na podlagi
vrednosti ene točke je komisija pripravila tudi predlog za razdelitev razpisanih sredstev ter dodelitev sredstev na posamezno vlogo, kot
je navedeno v izreku tega sklepa.
Na tej podlagi bo Občina Ribnica izdala individualne odločbe vsem vlagateljem z vsemi pogoji za črpanje sredstev.
S tem je sklep utemeljen.

Pripravila:
Irena Marn
Vročiti:
-

ŽUPAN
Jože LEVSTEK

finančna služba, tu
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