Katalog informacij javnega značaja Občine Ig- predpisi
Pravilnik za dodelitev sredstev zbranih na dobrodelnih akcijah v Občini Ig
1. člen
Sredstva zbrana v dobrodelnih akcijah v Občini Ig se zbirajo na računu številka: 01237 –
6000000294 sklic 00 110001 – 27092005. Za razdelitev teh sredstev je bila s strani župana Občine
Ig ustanovljena 6- članska komisija, ki je sestavila ta pravilnik in določila pogoje ter način
razdeljevanja sredstev iz prej omenjenega računa.
2. člen
Občina Ig sredstva zbrana na dobrodelnih akcijah nameni:
1. 25% za namen, za katerega se Komisija za posamezno leto odloči pred letnim razpisom;
2. 75 %: - za otroke, mladostnike (do 30 let), ki potrebujejo posebno nego in varstvo;
- za uspešne in aktivne osnovnošolce iz socialno šibkih družin;
- za uspešne in aktivne dijake in študente iz socialno šibkih družin.
3. člen
Dodeljevanje sredstev odobri sklicana Komisija na podlagi predhodnega razpisa o dodeljevanju
sredstev ali na pomembnejšo posamično prošnjo zainteresirane osebe. Razpis se objavi predvidoma
enkrat letno po dobrodelni akciji, le izjemoma ob večjem finančnem prilivu pa tudi pogosteje. Po
dodeljevanju sredstev mora na računu ostati najmanj 100.000,00 sit za pokrivanje izrednih nujnih
primerov.
4. člen
Upravičenci do zbranih sredstev pod točko 2. so tisti, ki imajo stalno bivališče v Občini Ig.
Prosilec je lahko starš, skrbnik, rejnik, zakoniti zastopnik mladoletne osebe ali vsak polnoleten
posameznik iz 2. točke 2. člena. Posamezna družina je upravičena do ene pomoči.
Prosilci za dodelitev sredstev morajo poslati prošnjo na obrazcu, ki je sestavni del razpisne
dokumentacije.
Prošnja vsebuje:
Prosilci pod točko 1. (v 2. členu):
- podana prošnja
- št. transakcijskega računa
Prosilci pod točko 2. (v 2. členu):
- soglasje, da Komisija lahko pridobi podatke o stalnem bivališču in skupnem gospodinjstvu na
Matičnem uradu;
- kopijo odločbe o otroškem dodatku oz. soglasje, da Komisija lahko pridobi podatke o
socialnem stanju družine od upravljalca podatkov s področja socialnega varstva;
- kopijo odločbe o dodatku za nego otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo ( v kolikor gre
za prosilce iz prve alineje 2. točke);
- potrdilo o šolanju prosilca (v kolikor gre za prosilce iz tretje alineje 2. točke)
- kopijo spričevala zadnjega končanega razreda oz. potrdilo o opravljenih izpitih oz. mnenje
šole, ki jo prosilec obiskuje (v kolikor gre za prosilce iz druge in tretje alineje 2. točke);
- potrdilo o aktivnosti izven rednega izobraževanja (v kolikor gre za prosilce iz druge in
tretje alineje 2. točke);
- navedbo, za kakšen namen bo prosilec porabil sredstva;
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5. člen
Cenzus, ki ga ne sme preseči prosilec pod točko 2. znaša na družinskega člana 70.000,00 sit bruto
(mesečno, za leto 2004).
6. člen
Dodelitev sredstev posamezniku ne more biti pogostejša kot enkrat na koledarsko leto.
Višina dodeljenih sredstev je odvisna števila prispelih upravičenih prošenj.
Največji možni dodeljeni znesek je 50.000,00 sit, v izjemnih primerih se z odobritvijo Komisije znesek
lahko poveča.
Obravnavane bodo prošnje, ki bodo prispele do roka, objavljenega v razpisu.
7. člen
Komisija se pri razdeljevanju sredstev po razpisu sestane v prostorih občine Ig, v primeru posamične
prošnje pa se Komisija lahko odloči tudi s pomočjo elektronske pošte s tem, da se ob prvem sestajanju
uradno podpišejo vsa dana soglasja za posamičen primer. Sredstva se dodelijo po sistemu skupnega
dogovora oz. po sistemu večine članov komisije.
8. člen
Komisija si pridržuje pravico preveriti ali so bila sredstva namensko porabljena. Prosilci, ki ne bodo
namensko porabili sredstva, ne bodo mogli kandidirati za sredstva v naslednjem letu.
9. člen
Podatki o tistih, ki so jim odobrena sredstva na razpisu za dodelitev sredstev zbranih na računu za
dobrodelne namene so zaupne narave in so na vpogled le ob predložitvi prošnje za pridobitev
informacije, ki mora poleg osebnih podatkov prositelja vsebovati tudi razlog zakaj se želi vpogled.
Vpogled je mogoč le v prostorih Občine Ig, kopiranje in odnašanje gradiva ni dovoljeno, prav tako ne
zloraba podatkov.
Komisija o razdelitvi sredstev obvešča občinski svet Občine Ig in preko občinskega glasila Mostiščar.
10. člen
Pravilnik prične veljati po objavi v občinskem glasilu Mostiščar.
Janez Cimperman
župan

Ig, 8. 12. 2005
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