Občina Ig, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig, na podlagi Pravilnika o sofinanciranju prireditev v
Občini Ig (Mostiščar, UO št. 1/2011) objavlja
JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje prireditev v Občini Ig v letu 2020
1. PREDMET RAZPISA
Občina Ig s tem razpisom sofinancira programe nepridobitnih 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.
2. 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
̶ pristojnim občinskim organom redno dostavljajo poročila o realizaciji programov
̶ poslujejo v skladu z zakonskimi predpisi in statutom.
3. VIŠINA SREDSTEV IN ROK PORABE
Višina sredstev namenjenih za sofinanciranje prireditev po tem razpisu je na proračunski
postavki 1104010 – razpisi prireditve: 7.700 EUR.
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2020.
4. MERILA IN KRITERIJI
Strokovna komisija bo ovrednotila programe glede na preglednost in kakovost, pomen
prireditve za prepoznavnost občine, sodelovanje na občinskih prireditvah, delež lastnih
sredstev. Za vsako proračunsko leto lahko komisija določi še podrobnejša merila in kriterije
za izbor programov in projektov.

Javni razpis za sofinanciranje prireditev v občini Ig za leto 2020

Pri izboru programov/projektov bo komisija upoštevala naslednja merila in kriterije:
Merila
Število točk
Jasno opredeljen
Jasno opredeljeni cilji in namen programa
Delno opredeljen
Slabo opredeljen
Kakovosten in zahteven
Kakovost in zahtevnost programa

Program vsebuje organizacijo predavanj,
delavnic in drugih izobraževanj ter strokovnih
ekskurzij za člane oz. za širšo okolico
PRIREDITVE
Pomen prireditve za prepoznavnost občine
̶ društvo je organizator in izvajalec prireditev
̶ sodelovanje na prireditvah
̶ objava prireditve v koledarju prireditev
̶ sodelovanje na občinski prireditvi

10
5
1
10

Delno kakovosten in
5
zahteven
Manj kakovosten in
1
zahteven
5 točk na predavanje, delavnico
(priznata se dve predavanji)

10 / prireditev (največ dve)
5 (največ dve)
5
5

Športne aktivnosti oz. možnost rekreacije za člane 5 / aktivnost (največ dve)
Več let
Trajnost programa
Na novo
ČLANSTVO
Število članov s plačano članarino in stalnim
prebivališčem v občini Ig:
5
̶ do 30
10
̶ od 30 do 50
15
̶ nad 50
FINANČNA KONSTRUKCIJA
Višina zagotovljenih lastnih (neproračunskih
sredstev) za izvedbo programa
5
̶ do 40 %
10
̶ do 70 %
15
̶ nad 70 %
OBLETNICE, JUBILEJI
5
̶ 10 let
10
̶ do 50 let
15
̶ nad 50 let
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5. VSEBINA PRIJAVE
Prijavitelj mora oddati prijavo na razpisanem obrazcu, ki je sestavni del razpisne
dokumentacije. V kolikor prijavitelj prijavlja več prireditev, mora za vsako posamično
prireditev izpolniti ločen obrazec. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge, ki so
navedene v razpisnem obrazcu. Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji od objave razpisa
dobijo na Občini Ig, Govekarjeva cesta 6, v času uradnih ur in na spletni strani www.obcinaig.si pod zavihkom Za občane/Razpisi.
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.
6. ROK ZA PREDLOŽITEV PRIJAV IN OBVEŠČANJE
Prijave je potrebno poslati na naslov: Občina Ig, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig v zaprti
ovojnici s pripisom »Javni razpis – prireditve 2020«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti
naveden naziv in naslov pošiljatelja.
Rok za prijavo na razpis je do vključno petka, 3. aprila 2020. Prepozno prispele in
nepopolne prijave ne bodo obravnavane.
Pregled vlog pripravi občinska uprava in predloži v obravnavo strokovni komisiji, imenovani
s strani župana. Programi bodo ocenjevani na podlagi Pravilnika in meril.
Predlagatelji bodo v roku 30 dni s sklepom direktorja občinske uprave obveščeni o izidu
razpisa.
Pritožba na sklep komisije se poda v roku osmih dni od sprejema sklepa na župana občine.
Župan o pritožbi odloči v osmih dneh prejema pritožbe, njegova odločitev je dokončna.
Občina Ig bo z izbranimi prejemniki sklenila pogodbo o sofinanciranju programov v letu 2020
v kateri bodo opredeljeni pogoji in način koriščenja proračunskih sredstev. Če se prejemnik v
roku 30 dni od prejema pogodbe nanjo ne odzove oz. ne vrne podpisane, se šteje, da je
umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
Za vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom pokličite na telefon: 01/2802-318,
051/456-464 ali prek elektronskega naslova maja.zupancic@obcina-ig.si

Številka: 439-0005/2020
Datum: 2. 3. 2020

Župan Občine Ig
Janez Cimperman
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