
 

 

 

Skladno s Statutom Občine Ig (Uradni list RS, št. 39/2016) in Pravilnikom o sofinanciranju 

mladinskih in otroških programov v Občini Ig (Ur. l. RS št. 31/2018, z dne 4. 5. 2018) objavlja 

Občina Ig 

 

JAVNI RAZPIS 

o sofinanciranju mladinskih in otroških programov v Občini Ig v letu 2018 

 

1. Predmet javnega razpisa so finančna sredstva iz proračuna Občine Ig za sofinanciranje 

mladinskih in otroških programov v Občini Ig za obdobje 1.1. do 31.12.2018. 

2. S Proračunom Občine Ig za leto 2018 je za program sofinanciranja mladinskih in otroških 

programov namenjenih 800,00 eur. 

3. Upravičenci do finančnih sredstev so izvajalci, navedeni v 2. členu Pravilnika, ki izpolnjuje 

pogoje: 

-da so pravne osebe s statusom društva, ustanove, zasebnega zavoda ali druge neprofitne 

organizacije; 

-da imajo sedež v Občini Ig in izvajajo dejavnost na območju občine oziroma ne glede na 

sedež, če je program dela zastavljen tako, da aktivno vključuje mlade in otroke Občine Ig; 

-da imajo materialne, prostorske in kadrovske pogoje za delovanje. 

4. Merila za dodelitev sredstev so opredeljena v 8. členu Pravilnika o sofinanciranju  

    Mladinskih in otroških programov v Občini Ig  (Ur. l. RS št. 31/2018). 

5. Predlagatelji morajo oddati vlogo za sofinanciranje na razpisnem obrazcu, ki ga lahko  

           dobijo v času uradnih ur na Občini Ig, Govekarjeva cesta 6, Ig ali na spletni strani:   

            www.obcina-ig.si. 

Prijav, ki ne bodo oddane na predpisanem obrazcu, komisija ne bo upoštevala.  

Prijave je potrebno poslati na Občino Ig, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig s pripisom Javni 

razpis – sofinanciranje mladinskih in otroških programov v Občini Ig v letu 2018. 

6. Izbor programov in izvajalcev bo opravila 3 – članska komisija. 

7. Rok za oddajo vlog 31. 7. 2018. Prepozno prispele in nepopolne vloge ne bodo 

obravnavane. Datum odpiranja vlog: 1. 8. ob 10. uri na Občini Ig.  

8. Predlagatelji bodo najkasneje do 21. 8. obveščeni o izidu razpisa. 

 

Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite na tel.: 01/2802-310 (Polona Skledar). 

 

 

 

Občina Ig 

Janez Cimperman  

 

 

 

Datum: 4. 7. 2018 

 
 
 
 

 


