
Skladno s proračunom Občine Ig (UL RS št. 1/2013), Statutom Občine Ig (Uradni list RS, št. 
129/06) in Pravilnikom o sofinanciranju programov turistične dejavnosti v Občini Ig (UO št. 2/2013), 
Občina Ig objavlja 
 

JAVNI RAZPIS 
za sofinanciranje programov turistične dejavnosti v Občini Ig za leto 2013 

 
1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA  

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. POGOJI IN MERILA  
Pravico do sofinanciranja imajo tisti, ki izpolnjujejo sledeče pogoje:  

• 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 imajo potrjen program s strani upravnega organa društva 

• da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za 
realizacijo načrtovanih aktivnosti na področju turizma 

• da izvajajo redno turistično dejavnost 

• da redno, dostavljajo občini poročilo o realizaciji programov preteklega leta, načrt aktivnosti 
za tekoče leto. 

Izvajalci prireditev lahko prijavijo do pet različnih prireditev. 
Izjemoma lahko pridobijo sredstva za sofinanciranje turistične dejavnosti na tem razpisu tudi Javni 
zavodi s sedežem na območju občine Ig. 
 

Prednost pri sofinanciranju bodo imeli programi in projekti z vsebinami: 

• izvajanja promocijskih dejavnosti lokalnega in širšega pomena 
• spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma 

• akcije na področju ohranjanja kulturne in naravne dediščine, urejanju in varstvu okolja 
• organiziranje in izvedba turističnih prireditev lokalnega in širšega pomena  

• aktivnosti za zagotavljanje ozaveščenosti mladine za delovanje na področju turizma 
• izobraževanje članov za namene pospeševanja turizma 

 

Prejete vloge obravnava tričlanska komisija, ki jo imenuje župan. Izbor programov in izvajalcev pa 
potrdi Odbor za gospodarstvo, turizem in gostinstvo Občine Ig. 
Sredstva se bodo dodelila na podlagi meril in kriterijev navedenih v Pravilniku o sofinanciranju 
programov turistične dejavnosti v občini Ig ( UO 2/2013).  
Višina sofinanciranja posameznega programa je odvisna od skupnega števila zbranih točk in od 
vrednosti točke. 

 
3. VIŠINA SREDSTEV 

Višina razpisanih sredstev za leto 2013 znaša 9.000,00 € 
 

4. ROK PORABE SREDSTEV 
Dodeljena sredstva na podlagi tega razpisa morajo biti porabljena v letu 2013 za 
programe/projekte za katere so bila dodeljena. 
 
 
 
 



5. VSEBINA PRIJAVE 
Predlagatelji morajo oddati prijavo izključno na razpisnem obrazcu, ki ga lahko dvignejo na Občini 
Ig, Govekarjeva cesta 6, Ig, v času uradnih ur od objave do izteka prijavnega roka pa tudi na 
spletni strani www.obcina-ig.si  
Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge, ki so v razpisnem obrazcu. 
Prijav, ki ne bodo oddane na predpisanem obrazcu, komisija ne bo upoštevala. 
 

6. ROK ZA PRIJAVE IN NAČIN PREDLOŽITVE  
Rok za prijavo na razpis je do vključno ponedeljka 8. aprila 2013.  
Prijave je potrebno poslati na naslov Občina Ig, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig s pripisom »Javni 
razpis-turizem – društva«. Na hrbtni strani mora biti naveden naslov pošiljatelja. Prepozno 
prispele prijave ne bodo obravnavane. V kolikor bo strokovna služba ugotovila, da vloga ni popolna 
bo pozvala prijavitelja, da v roku 8 dni ustrezno dopolni. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo 
dopolnili v navedem roku, se zavržejo. 
 

7. OBVESTILO O IZIDU RAZPISA 
Predlagatelji bodo najkasneje v 30 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 telefon: 01/2802-318 ali e-mail: marica.zupan@obcina-ig.si 
 
 
 

 
Datum: 7.3.2013 
Številka: 322/01/2013 
         Janez Cimperman 
         župan Občine Ig 


