
PRIJAVNI OBRAZEC 

VLOGA 

za sofinanciranje programov turistične dejavnosti  

v Občini Ig za leto 2021 

 

I. PODATKI O PRIJAVITELJU 

 

NAZIV DRUŠTVA:  

SEDEŽ DRUŠTVA:  

DATUM REGISTRACIJE DRUŠTVA:  

DAVČNA ŠTEVILKA:  

MATIČNA ŠTEVILKA  

PREDSEDNIK/ZASTOPNIK DRUŠTVA:  

ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA 

RAČUNA DRUŠTVA: 

 

TRANSAKCIJSKI RAČUN ODPRT PRI 

BANKI: 

 

KONTAKTNA OSEBA DRUŠTVA:  

TELEFON:  

ELEKTRONSKI NASLOV:  

ŠTEVILO ČLANOV, KI SO PORAVNALI 

ČLANARINO:  

 

 

 

 

Ig, dne ______________    __________________________________ 

 

      (podpis predsednika/zastopnika društva) 

 

 

Obrazec je potrebno izpolniti za vsako prireditev oz. program posebej.  

V primeru ko prijavitelj prijavi več prireditev, lahko predloži prioritetni vrstni red 

sofinanciranja. 

Predlagatelj lahko prijavi največ pet projektov. 



 

II. OSNOVNI PODATKI O PRIREDITVI OZ. PROGRAMU 

 

Naziv:__________________________________________________________________ 

 

Datum in kraj izvedbe:_____________________________________________________ 

 

VRSTA: (ustrezno označi) 

 

Izvajanje promocijske aktivnosti lokalnega in širšega pomena 

1. Predstavitev občine in društva na raznih prireditvah izven občine 

2. Izvajanje informativne in promocijske dejavnosti v kraju 

3. Izdajanje promocijskega materiala (brošura, zgibanka, razglednica, drug promocijski 

material) 

 

Aktivnosti na področju ohranjanja kulturne in naravne dediščine, urejanja in varstva okolja 

1. Organizacija ocenjevanja urejenosti domačij, kmetij, naselij 

2. Ohranjanje starih šeg, navad in spodbujanje k ohranjanju domačih obrti 

3. Urejanje in vzdrževanje sprehajalnih poti, tematskih poti 

 

Organiziranje in izvedba turističnih prireditev lokalnega in širšega pomena 

1. Društvo je organizator in izvajalec prireditve v občini 

2. V okviru prireditve sodeluje več društev 

3. Organizacija tradicionalnega pohoda 

 

Aktivnosti za zagotavljanje ozaveščenosti mladine za delovanje na področju turizma 

1. Delavnice za otroke in mladino 

 

Izobraževanje članov za namene pospeševanje turizma 

I. Organizacija delavnic, predavanj, strokovnih ekskurzij, ki se nanašajo na delovanje 

društva, namenjenih tudi lokalnemu prebivalstvu 

 

Reference izvajalca 

1. Sodelovanje na projektih občine Ig v preteklem letu 

 

 

 

 

 

 

 



III. VSEBINSKA OPREDELITEV PROGRAMA: 

 

Opis prireditve, cilji, nameni, aktivnosti, sodelujoči: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. VIRI FINANCIRANJA 

 

Celotna vrednost programa z DDV: _______________EUR (obvezen podatek) 

 

PREDVIDENI PRIHODKI V EUR V % 

Občina Ig - predlog   

Zagotovljena sredstva predlagatelja 

(lastna sredstva) 

  

Druga javna sredstva  

(ministrstva, TZS …) 

  

Članarina   

Sponzorji, donatorji   

Druga sredstva (opis)   

SKUPAJ PRIHODKI   

 

 

PREDVIDENI ODHODKI 

(specificirati) 

V EUR V % 

   

   

   

   

   

SKUPAJ ODHODKI   

 

Občina Ig sofinancira izvajanje programa in turističnih vsebin posamezne prijavljene aktivnosti. 

 

Upravičeni stroški so stroški, ki so nastali pri izvajanju aktivnosti prireditve, so v skladu s 

predmetom in namenom razpisa ter niso sofinancirani iz drugih virov občinskega proračuna. 

Vrste upravičenih stroškov so stroški promocije in izdelave promocijskega materiala, stroški 

dovoljenj, stroški izdelave in izposoje rekvizitov ipd. Med upravičene stroške v višini 

sofinanciranega projekta oz. programa se šteje tudi do 20 odstotkov dejanskih stroškov 

hrane, kupljene v trgovini, za namen pogostitve.  

Kot upravičen strošek se šteje nakup opreme potrebne za izvedbo programa. En prijavitelj 

lahko v vseh programih skupaj prijavi do 700 EUR stroškov za nakup opreme, kar prikaže v 

tabeli predvidenih odhodkov. Oprema mora ostati v lasti in uporabi društva najmanj 5 let.  

 

Med neupravičene stroške se šteje nakup alkohola, tobačnih izdelkov, stroški povezani s 

pogostitvami, najemi, tekočimi stroški za poslovanje društva, investicije v prostore. 

 



V. IZJAVA 

 

Predsednik oz. odgovorna oseba s svojim podpisom  

̶ potrjujem resničnost vseh navedenih podatkov v dokumentaciji,  

̶ izjavljam, da smo registrirani za opravljanje dejavnosti na področju turizma, 

̶ da imamo materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za izvajanje dejavnosti na 

področju turizma,  

̶ da imamo urejeno evidenco o članstvu,  

̶ da vsi člani redno poravnavajo letno članarino, 

̶ smo nosilci vseh v razpisu prijavljenih programov, 

̶ za izvedbo iste prireditve niso bila pridobljena sredstva iz drugih postavk občinskega 

proračuna.  

 

Strinjamo se s preverjanjem namenske porabe odobrenih proračunskih sredstev in bomo na 

zahtevo Občine predložili fotokopijo temeljnega akta društva. 

 

Občino Ig bomo navajali kot sofinancerja izbrane prireditve. 

 

 

Kraj in datum:       Podpis odgovorne osebe in žig: 

 

___________________________                                       ___________________________   

 


