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

ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ig (Ur. l. RS, št. 19/2018), objavlja Občina Ig 

 

JAVNI RAZPIS 

za sofinanciranje ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ig v letu 2019 

 

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

sofinanciranje  ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ig za obdobje 1. 1. – 31. 12. 

2019. 

 

2. S proračunom Občine Ig za leto 2019 se za sofinanciranje ljubiteljske kulturne 

dejavnosti nameni sredstva v višini 19.701,70 eur. Na podlagi Letnega programa 

kulture se po posameznih dejavnostih nameni sredstva kot sledi iz tabele: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

izpolnjujejo sledeče pogoje: 

- imajo sedež v Občini Ig, 

- so registrirani kot društvo najmanj eno leto, 

- imajo urejeno evidenco o članstvu, plačano članarino in urejeno ostalo  

  dokumentacijo, kot  določa Zakon o društvih, 

- redno, v rokih dostavljajo načrte in poročila o izvajanju kulturnih programov, 

- da je njihova dejavnost neprofitna, 

- poslujejo v skladu z zakonskimi predpisi in statutom, 

- da je predloženi program namenjen čim večjemu številu uporabnikov. 

 

4. Do sorazmernega dela sredstev za delovanje je upravičena Območna izpostava JSKD 

Ljubljana Okolica, koordinator medobčinskega delovanja društev.  

 

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 

občine: www.obcina-ig.si. 

 

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

dejavnost sofinanciranje 

gledališka 2.900,00 eur 

pevska 6.571,70 eur 

literarno -

glasbena 

700,00 eur 

plesna 430,00 eur 

likovna 600,00 eur 

lutkovna 350,00 eur 

honorarji 1.800,00 eur 

JSKD 750,00 eur 

Sofinanciranje 

uporabe 

prostorov 

4.100,00 eur 

Obleke 1.500,00 eur 

Skupaj 19.701,70 eur 

http://www.obcina-ig.si/
http://www.obcina-ig.si/


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

razpis – kultura 2019, najkasneje do 9. 4. 2019. Prepozno prispele prijave ne bodo 

obravnavane. Odpiranje ponudb bo 10. 4. 2019 ob 11. uri v Centru Ig, Banija 4. 

 

7. Izbor programov in izvajalcev bo opravila 5 – članska strokovna komisija, ki jo 

imenuje župan. 

 

8. Predlagatelji bodo do 7. 5. 2019 s sklepom obveščeni o izidu razpisa. 

 

9. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani Občine Ig: www.obcina-ig.si 

Dodatne informacije glede razpisa so vam na voljo na tel.: 01/2802-310 (Polona 

Skledar) ali po mailu: polona.skledar@obcina-ig.si. 

 

 

 

         Občina Ig  

                                                          Janez Cimperman, župan  

 

 

 

Številka: 6110-0001/2019 

Datum: 22. 3. 2019  
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