
Javni razpis za sofinanciranje programov turistične dejavnosti Občini Ig za leto 2020 
 

Občina Ig, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig, na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov 

turistične dejavnosti v Občini Ig (UO št. 2/2013) objavlja 

 

JAVNI RAZPIS 

za sofinanciranje programov turistične dejavnosti v Občini Ig za leto 2020 

 

1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA  

Predmet razpisa so finančna sredstva proračuna Občine Ig za leto 2020, namenjena 

sofinanciranju programov turističnih in drugih društev, ki se ukvarjajo s turistično dejavnostjo 

v Občini Ig in imajo to opredeljeno v svojih programih. 

 

2. UPRAVIČENCI 

Upravičenci do sredstev so izvajalci na področju turizma (društva), ki so registrirani za 

izvajanje dejavnosti in izpolnjujejo sledeče:  

̶ imajo sedež na območju občine Ig, 

̶ 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, 

̶ so registrirani najmanj pol leta, 

̶ imajo potrjen program s strani Upravnega organa društva, 

̶ imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za 

realizacijo načrtovanih aktivnosti na področju turizma, 

̶ izvajajo redno turistično dejavnost, 

̶ redno, dostavljajo občini poročilo o realizaciji programov in načrt aktivnosti za tekoče 

leto. 

 

Izvajalci prireditev lahko prijavijo največ 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: 

̶ izvajanje 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 

 

3. VIŠINA SREDSTEV 

Višina razpisanih sredstev za leto 2020 znaša 9.900 EUR.  

Dodeljena sredstva na podlagi tega razpisa morajo biti porabljena v letu 2020 za 

programe/projekte za katere so bila dodeljena. 
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4. MERILA IN POGOJI 

Sredstva se bodo dodelila na podlagi meril in kriterijev navedenih v Pravilniku o 

sofinanciranju programov turistične dejavnosti v občini Ig ( UO 2/2013).  

Pri izboru programov in projektov na področju turizma bo komisija upoštevala naslednja 

merila in kriterije:  

 

Merila/program Največje št. točk 

1. Izvajanje promocijskih aktivnostih lokalnega in širšega pomena 

Predstavitev občine in društva na raznih prireditvah izven občine (samo če 

je navedeno v poročilu) 
Do 5 / prireditev 

Izvajanje informativne in promocijske dejavnosti v kraju Do 10 letno 

Izdajanje promocijskega materiala (brošure, zgibanke, razglednice, drug 

promocijski material) 
Do 25 

2. Aktivnosti na področju ohranjanja kulturne in naravne dediščine, urejanja in 

varstva okolja  

Organizacija ocenjevanja urejenosti domačij, kmetij, naselji Do 50 letno 

Ohranjanje starih šeg, navad in spodbujanje k ohranjanju domačih obrti Do 20 na društvo 

Urejanje in vzdrževanje sprehajalnih poti, tematskih poti, čistilne akcije Do 10 letno 

3. Organiziranje in izvedba turističnih prireditev lokalnega in širšega pomena  

Društvo je organizator in izvajalec prireditve v občini 
Do 100 

točk/prireditev 

V okviru prireditve sodeluje več društev 
Do 20 

točk/prireditev 

Organizacija tradicionalnega pohoda Do 25 točk/letno 

4. Aktivnosti za zagotavljanje ozaveščenosti mladine za delovanje na področju 

turizma 

Delavnice za otroke in mladino 
Do 5 

točk/delavnico 

5. Izobraževanje članov za namene pospeševanja turizma 

Organizacija drugih delavnic, predavanj, strokovnih ekskurzij, ki se 

nanašajo na delovanje društva, namenjenih tudi lokalnemu prebivalstvu 

Do 10 

točk/delavnico, 

izobraževanje 

6. Reference izvajalca   

Sodelovanje na projektih Občine Ig v preteklem letu Do 10 točk/projekt 

7. Poročilo o izvedenih aktivnostih društva v preteklem letu 

Izvedba poročila Do 5 točk 
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Višina sofinanciranja posameznega programa je odvisna od vrednosti točke. Vrednost točke 

se izračuna za vsako leto posebej na podlagi razpoložljivih proračunskih sredstev in skupnega 

števila odobrenih projektov. 

Za vsako proračunsko leto lahko komisija določi še podrobnejša merila in kriterije za izbor 

prireditev, ki se sofinancirajo. Podrobnejša merila so opredeljena v razpisni dokumentaciji. 

Predlagatelji z istimi predlogi ne smejo kandidirati na drugih razpisih Občine Ig. 

 

5. VSEBINA PRIJAVE 

Prijavitelji morajo oddati prijavo izključno na razpisnem obrazcu, ki ga lahko od objave do 

izteka prijavnega roka dvignejo na Občini Ig, Govekarjeva cesta 6, Ig, v času uradnih ur, 

objavljen pa je tudi na spletni strani www.obcina-ig.si pod zavihkom Za občane/Razpisi. V 

kolikor prijavitelj prijavlja več prireditev, mora za vsako posamično prireditev izpolniti ločen 

obrazec. 

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 PREDLOŽITEV PRIJAV IN NAČIN PREDLOŽITVE  

Rok za prijavo na razpis je do vključno petka, 3. aprila 2020.  

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 komisija ugotovila, da vloga ni 

popolna bo pozvala prijavitelja, da jo v roku petih dni od prejema poziva ustrezno dopolni. 

Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v navedem roku, se s sklepom zavržejo. 

 

7. OBVESTILO O IZIDU RAZPISA 

Prijavitelji bodo najkasneje v 30 dneh po odpiranju prijav pisno obveščeni o izidu razpisa. 

Izbranim prejemnikom sredstev se bo izdal sklep o izboru. Na podlagi predloga komisije 

prvostopenjski organ občine izda posameznemu upravičencu sklep o dodelitvi odobrenih 

sredstev.  

Zoper sklep o dodelitvi sredstev je možna pritožba županu v roku 8 dni od prejema sklepa. 

Predmet pritožbe ne morejo biti merila za ocenjevanje vlog za dodelitev sredstev. V pritožbi 

mora vlagatelj točno opredeliti vzroke zaradi katerih vlaga pritožbo. Odločitev župana o 

pritožbi je dokončna. 

 

Za vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom pokličite na telefon: 01/2802-318, 

051/456-464 ali pišite na maja.zupancic@obcina-ig.si.  

 

Številka: 439-0006/2020 

Datum: 2. 3. 2020  

Župan Občine Ig 

Janez Cimperman 

 


