Skladno s proračunom Občine Ig (Uradni list RS št. 94/2014), Statutom Občine Ig (Uradni list
RS, št. 129/06) in na podlagi Pravilnika o sofinanciranju prireditev v občini Ig, Občina Ig
objavlja
JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje prireditev v občini Ig v letu 2015

PREDMET RAZPISA
Občina Ig s tem razpisom sofinancira programe neprofitnih organizacij, društev, združenj,
skupin, javnih zavodov, posameznikov in drugih institucij na območju Občine Ig, ki niso bili
predmet sofinanciranja iz proračuna Občine Ig in drugih javnih razpisov oz. jih ni bilo mogoče
prijaviti na ostale javne razpise za sofinanciranje prireditev v Občini Ig.

POGOJI ZA SODELOVANJE NA RAZPISU
Na razpis se lahko prijavijo izvajalci, ki izvedejo prireditev ali projekt na območju Občine Ig,
za občane občine Ig in so v interesu Občine Ig, ali izjemoma izven Občine Ig, če izvedba
prireditve bistveno pripomore k promociji Občine Ig. Izvajalec lahko prijavi največ dva
programa oz. projekta.
Upravičenci do finančnih sredstev so izvajalci, navedeni v 1. točki razpisa, ki:
 so registrirani po veljavni zakonodaji in imajo sedež v občini Ig oziroma ne glede na
sedež, če je program dela zastavljen tako, da aktivno vključuje občane občine Ig
 so registrirani po zakonu o društvih in imajo sedež enote delovanja društva v občini Ig
 imajo urejeno evidenco o članstvu, in ostalo dokumentacijo, kot jo določa zakonodaja
in so registrirani vsaj eno leto
 imajo urejeno evidenco o plačani članarini oz. podajo izjavo, da društvo nima
članarine
 imajo zagotovljene materialne, kadrovske in osnovne pogoje za realizacijo
načrtovanih programov
 je njihova dejavnost neprofitna
 pristojnim občinskim organom redno dostavljajo poročila o realizaciji programov
 poslujejo v skladu z zakonskimi predpisi in statutom.
V letu 2015 bodo imele prednost pri sofinanciranju prireditve, ki bodo povezane s
praznovanjem 20 letnice delovanja Občine Ig.

VIŠINA SREDSTEV
Višina sredstev namenjenih za sofinanciranje prireditev po tem razpisu je
a) na proračunski postavki 1104010-razpisi prireditve
7.000€
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2015.

MERILA IN KRITERIJI
Strokovna komisija bo ovrednotila programe glede na preglednost in kakovost, pomen
prireditve za prepoznavnost občine, sodelovanje na občinskih prireditvah, članstvo, delež
lastnih sredstev. Podrobnejša merila so opredeljena v razpisni dokumentaciji. Za vsako
proračunsko leto lahko komisija določi še podrobnejša merila in kriterije za izbor programov
in projektov.

VSEBINA PRIJAVE
Vlagatelji morajo oddati prijavo na razpisanem obrazcu, ki je sestavni del razpisne
dokumentacije. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge, ki so navedene v razpisnem
obrazcu. Razpisno dokumentacijo lahko vlagatelji od objave razpisa dobijo na Občini Ig,
Govekarjeva cesta 6, v času uradnih ur in na spletni strani www.obcina-ig.si
Prijav, ki ne bodo oddane na predpisanem obrazcu in v razpisnem roku oz. ne bodo
izpolnjene po navodilih, se ne bodo obravnavale in bodo s sklepom kot brezpredmetne
zavržene.

ROK ODDAJE IN OBVEŠČANJE
Prijave je potrebno poslati na naslov: Občina Ig, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig v zaprti
ovojnici s pripisom »Javni razpis- prireditve 2015«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti
naveden naziv in naslov pošiljatelja.
Rok za prijavo na razpis je vključno do petka 20. marca 2015. Prepozno prispele in
nepopolne prijave ne bodo obravnavane.
Izbor programov in izvajalcev bo opravila strokovna komisija, ki jo imenuje župan. Programi
bodo ocenjevani na podlagi Pravilnika in meril.
Predlagatelji bodo v roku 30 dni s sklepom obveščeni o izidu razpisa.
Z izvajalci, ki bodo upravičeni do sofinanciranja prireditev bodo podpisane pogodbe.
Dodatne informacije v zvezi z objavljenim razpisom na tel.:01/2802-318, e-pošta
marica.zupan@obcina-ig.si
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