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I. SPLOŠNA DOLOČILA

1. člen
S tem pravilnikom se določa pogoje in postopke za vrednotenje in razde-
litev sredstev, namenjenih za sofinanciranje letnih programov turistične 
dejavnosti na območju občine Ig. Sredstva se zagotavljajo iz občinskega 
proračuna, njihovo višino določi Občinski svet Občine Ig. 

2. člen
Predmet tega pravilnika je dodeljevanje sredstev proračuna Občine Ig, ki 
se na podlagi vsakoletnega javnega razpisa dodelijo turističnim društvom, 
turistično informativnemu centru, lokalni turistični organizaciji, ter drugim 
društvom in neprofitnim organizacijam, ki se ukvarjajo s turistično de-
javnostjo v občini Ig.
Programi, ki se financirajo oziroma sofinancirajo iz katerekoli druge 
postavke občinskega proračuna, niso predmet tega pravilnika. Ravno tako 
ne sme društvo ali druga organizacija, ki so mu bila odobrena sredstva iz 
naslova javnega razpisa, kandidirati z istimi aktivnostmi za druga sredstva 
proračuna občine.
Sredstva za investicije v prostore društev niso predmet tega pravilnika.

3. člen
Upravičenci do sredstev so izvajalci na področju turizma (iz 2. člena tega 
pravilnika), ki so registrirani za izvajanje dejavnosti in morajo izpolnjevati 
naslednje :
• da imajo sedež na območju občine Ig,
• da so registrirani za izvajanje dejavnosti, ki je predmet razpisa,
• društva morajo imeti urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in 

ostalo dokumentacijo, kot določa zakon o društvih,
• da so registrirani najmanj eno leto,
• da je društvo prireditev prijavilo v letni koledar prireditev  

Občine Ig,
• da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizaci-

jske pogoje za realizacijo načrtovanih aktivnosti na področju turizma,
• da izvajajo redno turistično dejavnost,
• da redno – letno, do 30. januarja, dostavijo občini podatke o članstvu, 

poročilo o realizaciji programov preteklega leta, načrt aktivnosti in 
poročilo o doseženih rezultatih.

II. VSEBINSKA DOLOČILA

4. člen
Predmet sofinanciranja programov turistične dejavnosti po tem pravilniku 
so praviloma aktivnosti z naslednjimi vsebinami:
• izvajanje promocijskih dejavnosti lokalnega in širšega pomena: pred-

stavitev občine in društva na raznih sejmih in drugih prireditvah, spreje-
manje, informiranje turistov in obiskovalcev (vodenje) ipd.;

• izdajanje promocijskega materiala: prospekt, brošura, videokaseta, 
razglednice ipd.;

• spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih 
pospeševanja turizma;

• akcije na področju ohranjanja kulturne in naravne dediščine, urejanje in 
olepševanje okolja ter oblikovanje turističnih produktov s področja rek-
reacijskih aktivnosti: urejanje in vzdrževanje poti, piknik prostorov, kole-
sarskih in sprehajalnih poti, razgledišč, klopi za počitek sprehajalcev, 
turistične signalizacije, čistilne akcije ipd.;

• organiziranje in izvedba turističnih prireditev lokalnega in širšega pome-
na (karneval, sejem, kmečki praznik, kulinarična in kmečka tekmovanja, 
razstave, jubilejne prireditve ...);

• aktivnosti za zagotavljanje turističnega podmladka; 
• izobraževanje članov za namene pospeševanja turizma: organiziranje 

raznih delavnic, predavanj, predstavitev (npr. oblikovanje izdelkov 

domače obrti, potopisna predavanja, predstavitve turističnih krajev in 
območij, sodelovanje in izmenjava izkušenj z drugimi društvi, ekskurzije 
ipd.);

• projekti, ki povezujejo k skupni izvedbi več turističnih in drugih društev 
oziroma elementov civilne družbe (TIC, projekti, ki zajemajo območje 
celotne občine, oblikovanje turističnih proizvodov in celoletne turistične 
ponudbe).

5. člen
Sredstva za sofinanciranje programov turistične dejavnosti se dodelijo 
na podlagi javnega razpisa, ki ga pripravi občinska uprava in se objavi v 
občinskem glasilu Občine Ig.
Vlagatelji oddajo ponudbo na obrazcih, ki so sestavni del razpisne doku-
mentacije.

6. člen
Prejete vloge ovrednoti strokovna služba, potrdi pa Odbor za turizem in 
gostinstvo po naslednjih merilih za točkovanje:
• čistilna akcija – do 20 točk,
• urejanje in vzdrževanje sprehajalnih poti, tematskih poti – do 30 točk 
• obujanja tradicij, navad in običajev – do 120 točk
• manjše prireditve – do 30 točk,
• organiziranje velike prireditve, tudi z mednarodno udeležbo – do 350 

točk 
• sodelovanje na prireditvi lokalnega pomena – do 70 točk, 
• sodelovanje na prireditvi širšega pomena – do 110 točk,
• predstavitev občine in društva na raznih sejmih in drugih prireditvah v 

Sloveniji – do 80 točk,
• izobraževanje za namene pospeševanja turizma – do 70 točk,
• aktivnosti za zagotavljanje turističnega podmladka – do 150 točk, 
• oblikovanje turističnih izdelkov in turistične ponudbe kraja – do 120 

točk.
Vrednost posameznega programa je izražena v točkah. Vrednost točke 
se izračuna vsako leto posebej na podlagi razpoložljivih proračunskih 
sredstev in skupnega števila točk ovrednotenih programov. Višina sofinan-
ciranja posameznega programa in projekta je odvisna od skupnega števila 
zbranih točk in vrednosti točke Pri vrednotenju posameznih prireditev se 
upoštevajo še naslednji kriteriji: aktivnost oz. program je usmerjen v eko 
turizem, vpliva na pospeševanje turističnega razvoja občine, prireditev je 
vpisana v koledar prireditev občine in Turistične zveze Slovenije, je tradi-
cionalna in se izvaja več let zapored, ima raznolik program, ki pomeni 
obogatitev celovite turistične ponudbe občine.

7. člen
Župan z izvajalci izbranih programov sklene pogodbo o sofinanciranju pro-
gramov v proračunskem letu, v kateri se določi:
• naziv in naslov upravičenca,
• navedbo programov, ki se sofinancirajo,
• višino dodeljenih sredstev in način izplačevanja,
• nadzor nad porabo sredstev, 
• določila o vračilu sredstev v primeru njihove nenamenske porabe,
• druga določila, pomembna za sofinanciranje programa.

III. NADZOR NAD PORABO SREDSTEV

Turistična društva so dolžna po opravljenih nalogah oziroma časovnih ob-
dobjih, določenih s pogodbo, občinski upravi predložiti poročilo o izpoln-
itvi prevzetih obveznosti v skladu s pogodbo. Izvajanje programov spremlja 
občinska uprava. 
Odobrena sredstva se nakažejo upravičencu polovico v roku 15 dni od 
podpisa pogodbe, polovico po predložitvi vsebinskega in finančnega 
poročila o izvedenem programu. 

Na podlagi zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95), statuta Občine Ig (Uradni list RS, 129/06) in Zakona o spodbujanju 
razvoja turizma (Uradni list RS št. 2/04), je Občinski svet Občine Ig na 6. redni seji 17. 4. 2007 sprejel
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V primeru, da društvo ne more dokazati porabe sredstev v višini pogod-
beno odobrenega zneska, ima občinska uprava pristojnost, da odobri 
izplačilo le v višini dokazane porabe.
Občina Ig od uporabnikov proračunskih sredstev lahko zahteva vsa doka-
zila in podatke, ki so potrebni za ovrednotenje izvajanja dogovorjenih pro-
gramov. V primeru ugotovitve, da upravičenec dobljena sredstva delno ali 
v celoti ne porabi namensko, ali drugih nepravilnosti pri porabi sredstev, 
občina lahko zahteva vrnitev nenamensko porabljenih sredstev 

III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

8. člen
Porabniki občinskih proračunskih sredstev so dolžni izvajati dogovorjene 
programe v skladu s tem pravilnikom in le za namene, kot so jim bili opre-
deljeni v pogodbi.

9. člen
Porabnik, ki krši določila tega pravilnika, ne mora kandidirati za sredstva iz 
občinskega proračuna na naslednjem javnem razpisu Občine Ig 

10. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v občinskem glasilu.
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