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Skladno s proračunom Občine Ig (Ur. l. RS, št. 29/07), Statutom Občine Ig (Ur. l. RS, št. 129/06) in Pravilnikom o sofinanciranju letnih turističnih 
programov v občini Ig (UO št. 2/07 ) Občina Ig objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje letnih turističnih programov v občini Ig za leto 2007

1. Predmet razpisa je sofinanciranje programov turističnih in drugih društev, 
ki se ukvarjajo s turistično dejavnostjo v občini Ig in imajo to opredeljeno 
v svojih programih.

2. Pravico do sofinanciranja imajo tisti, ki izpolnjujejo pogoje iz 3. člena 
Pravilnika o sofinanciranju letnih turističnih programov v občini Ig.

3. Prednost pri sofinanciranju bodo imeli programi in projekti z vsebinami, 
ki so opredeljene v 4. členu Pravilnika o sofinanciranju turističnih pro-
gramov v občini Ig.

4. Višina razpisanih sredstev znaša 12.518,00 €.
5. Merila in kriteriji za dodelitev sredstev so natančno opredeljeni v 6. členu 

Pravilnika o sofinanciranju turističnih programov v občini Ig.
6. Dodeljena sredstva na podlagi tega razpisa morajo biti porabljena v letu 

2007 za programe/projekte, za katere so bila dodeljena.
7. Predlagatelji morajo oddati prijavo na razpisnem obrazcu, ki ga lahko 

dvignejo na Občini Ig, Govekarjeva cesta 6, Ig v času uradnih ur ali na 
spletni strani www.obcina-ig.si. 
Prijav, ki ne bodo oddane na predpisanem obrazcu, komisija ne bo 
upoštevala.

8. Izbor programov in izvajalcev bo opravil Odbor za turizem in gostinstvo 
Občine Ig.

9. Prijave je potrebno poslati na naslov: Občina Ig, Govekarjeva cesta 6, 
1292 Ig s pripisom Javni razpis – turizem.

10. Rok za prijavo na razpis je 31. 5. 2007. Prepozno prispele in nep-
opolne prijave ne bodo obravnavane.

11. Predlagatelji bodo najkasneje v 15 dneh po preteku roka za predložitev 
prijav pisno obveščeni o izidu razpisa. Občina Ig bo z izbranimi sklenila 
pogodbo o sofinanciranju programov v okviru sredstev, zagotovljenih v 
proračunu.

Dodatne informacije na telefonu: 01/2802-318.

Datum: 3. 5. 2007
Številka: 322-02/2007

Janez Cimperman,
župan Občine Ig




