Katalog informacij javnega značaja Občine Ig- predpisi
Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva v
Občini Ig (Ur.list RS, 100/2003, 74/2004) in Odloka o proračunu Občine Ig za leto 2006 (Ur.list RS,
33/2006) Občina Ig, Govekarjeva cesta 6, Ig, objavlja
Javni razpis
za dodelitev sredstev za programe kmetijstva v Občini Ig v letu 2006
I. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za izvedbo programov kmetijstva v Občini
Ig za naslednje namene:
1. čiščenje jarkov z jarkačem v letu 2006
2. naprava pašnikov v letu 2006
3. obnova – oživitev sadovnjakov v letu 2006
4. analiza zemlje v letu 2006
5. izobraževanje, tečaji v letu 2005 in 2006
6. testiranje škropilnic, pršilnikov v letu 2006
7. programi v konjereji – pripust kobil v letu 2006
8. urejanje kmetijskih zemljišč – ravnanje terena v letu 2006
II. Skupni znesek razpisanih sredstev za izvedbo programov kmetijstva je 8.000.000 SIT
Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Ig za leto 2006 na postavki 410217, 1011004 –
kmetijstvo - subvencije.
III. Upravičenci
Upravičenci do sredstev po tem razpisu so fizične in pravne osebe, ki opravljajo kmetijsko
dejavnost in imajo stalno prebivališče oz. sedež v občini Ig in katerih kmetije so vpisane v
register kmetijskih gospodarstev pri pristojnem državnem organu in izpolnjujejo druge pogoje
določene po posameznih namenih v tem javnem razpisu.
Upravičenci so tudi društva, krožki, združenja ter strokovne in veterinarske službe, ki delujejo
na področju kmetijstva v občini.
IV. Pogoji in merila pod katerimi se dodeljujejo sredstva
1. čiščenje jarkov z jarkačem
Predmet tega razpisa so sredstva za sofinanciranje čiščenja jarkov na kmetijskih površinah z jarkačem
in s tem vzdrževanje sekundarnih jarkov.
Občina Ig bo sofinancirala kopanje jarkov z jarkačem največ do 40% stroškov opravljenih strojnih ur z
jarkačem. Višina sofinanciranja bo določena po prejemu vseh vlog.
Upravičenec mora vložiti vlogo na razpisnem obrazcu ter vse potrebne priloge in dokazila, ki so v
njem navedeni.
Ostali pogoji za pridobitev sredstev:
a. Dokazilo o lastništvu kmetijskih zemljišč oz. zakupna/najemna pogodba
b. Označba jarka in parcele na načrtu
c. Seznam števila jarkov z navedenimi parcelnimi številkami
d. Račun izvajalca del
2. naprava pašnikov
Predmet tega razpisa so sredstva za sofinanciranje naprave pašnikov na kmetijskih površinah in s
tem vzpodbujanje urejanja pašnih površin in podpora pašnemu in kosnemu izkoriščanju travne ruše
s ciljem obdržati stalež živine, poseljenost krajine in ohranjanje izgleda krajine.
Upravičenec mora vložiti vlogo na razpisnem obrazcu ter vse potrebne priloge in dokazila, ki so v
njem navedeni.
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Upravičenci morajo biti lastniki ali najemniki kmetijskih zemljišč na območju občine, število živali
na kmetiji mora biti najmanj 4,5 GVŽ/kmetijo, vlogi mora biti priložena ocena možnosti kmetijsko
svetovalne službe, poročilo o opravljenem delu ter posestni list. Najmanjša površina pašnika mora
biti 1 ha.
Ostali pogoji za pridobitev sredstev:
a. Predložitev ustreznega načrta investicije
b. Dokazilo o lastništvu kmetijskih zemljišč
c. Predložitev plačanih računov izdanih po 1.1.2006
d. V primeru urejanja pašnikov za gojitvene živali, je potrebno predložiti:
i. Projekt gojitve živali
ii. Potrdilo o izvedenem veterinarskem nadzoru o ustreznosti naložbe v skladu s
predpisi o zaščiti živali
Občina Ig bo sofinancirala napravo pašnikov največ do višine 40% upravičenih stroškov
investicije. Višina sofinanciranja bo določena po prejemu vseh vlog.
3. obnova – oživitev sadovnjakov
Sredstva so namenjena za sofinanciranje oživitve zapuščenih travniških sadovnjakov in sajenje
novih, odpiranje novih delovnih mest v pridelavi, predelavi in prodaji sadja na domu ter ohranjanje
kulturne krajine in podeželja.
Upravičenec mora vložiti vlogo na razpisnem obrazcu št. 3 »Vloga za sofinanciranje obnoveoživitve travniških sadovnjakov in sadnih vrtov«, ki je sestavni del razpisne dokumentacije ter vse
potrebne priloge in dokazila, ki so v njem navedeni.
Upravičenci morajo biti lastniki ali najemniki kmetijskih zemljišč na območju občine, vlogi mora
biti priloženo mnenje kmetijsko svetovalne službe, poročilo o opravljenem delu ter posestni list.
Občina Ig bo sofinancirala obnovo-oživitev travniških sadovnjakov in sadnih vrtov do 30%
upravičenih stroškov postavitve travniškega sadovnjaka in sicer za kole in ograjo, ne pa tudi za
sadike. Višina sofinanciranja bo določena po prejemu vseh vlog.
4. analiza zemlje
Analiza zemlje se sofinancira s ciljem izdelava gnojilnih načrtov in s tem pravilnejšega dodajanja
manjkajočih hranil posameznim kmetijskim kulturam.
Sofinancira se največ do 50% upravičenih stroškov analize zemlje na podlagi predloženega računa
institucije, ki je pooblaščena za opravljanje storitev analize zemlje.
Vlogi mora biti priložen račun za opravljeno storitev in potrdilo o analizi zemlje.
5. izobraževanje, tečaji
Namen sofinanciranja izobraževanja kmečkih žena in kmetov, predvsem na področju dopolnilnih
dejavnosti, v smislu pospeševanja registracije kmetij, je seznanjanje z obstoječo zakonodajo in
predstavitev možnosti za opravljanje dopolnilne dejavnosti ter organiziranje strokovnih seminarjev
ter podpora k večji strokovni usposobljenosti.
Pooblaščenim izvajalcem izobraževanja se krijejo plačila honorarjev zunanjih predavateljev,
stroški uporabe prostorov za izvedbo strokovnih ekskurzij, tečajev, demonstracij, prireditev na
katerih se predstavljajo kmečke žene in kmetije ter društva do višine 50% stroškov izobraževanja.
Udeležencem izobraževanj, tečajev se sofinancira izobraževanje, tečaj do višini 50%, na podlagi
predloženega računa. Prav tako se sofinancira tečaje iz varnosti pri delu z vključenimi pregledi in
zdravstvene preglede.
Sredstva se dodeljujejo na podlagi:
- računa oziroma dokazila o izvedeni storitvi za kmete-udeležence izobraževanja,
- vloge za sofinanciranje s priloženim računom o izvedeni storitvi ali finančno ovrednotenega
programa pooblaščenega izvajalca izobraževanja z ustreznimi dokazili in seznam udeležencev
izobraževanja.
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6. testiranje škropilnic, pršilnikov
Namen testiranja škropilnic in pršilnikov je optimalna raba zaščitnih sredstev in s tem
zmanjševanje onesnaženosti tal in okolja.
Sofinancira se največ do višini 50% upravičenih stroškov za testiranje škropilnic in pršilnikov na
podlagi predloženega računa in potrdila o opravljenem testu škropilnice, pršilnika.
7. programi v konjereji – pripust kobil
Namen ukrepa je vzpodbujanje reje plemenskih konj in zmanjševanje zaraščanja travnatih površin.
Višina subvencije je določena s Sklepom o določitvi višine subvencije za osemenjevanje v glasilu
Mostiščar.
Sredstva, namenjena naravnemu pripustu konj, se izplačujejo na podlagi vlog, katerim mora
upravičenec priložiti fotokopijo Potrdila o pripustu kobile ter račun za opravljeno storitev.
8. urejanje kmetijskih zemljišč – ravnanje terena
Sredstva se namenjajo za ravnanje terena. Sofinancira se do največ 50% upravičenih stroškov.
Sredstva lahko pridobijo le upravičenci, ki so lastniki ali najemniki kmetijskih zemljišč na območju
občine.
Upravičenost investicije se dokazuje na osnovi priloženega programa in popisa predvidenih del, ki
ga pred investicijo pripravi za upravičenca kmetijska svetovalna služba. Maksimalna strnjena
površina, za katero lahko upravičenec pridobi sredstva za sofinanciranje je 0,5 ha.
Prijava mora vsebovati:
- dokazilo o lastništvu ali najemu zemljišča,
- soglasje najemodajalca, če gre za najeto zemljišče
- lokacijska informacija za nameravan poseg
V. Dodati pogoji in merila
Sredstva se ne dodelijo upravičencu, ki je za isti namen, kot ga navaja v vlogi za pridobitev
sredstev po tem javnem razpisu, že prejel javna sredstva Republike Slovenije ali sredstva Evropske
unije.
VI. Vloga za dodelitev sredstev in dokumentacija, ki mora biti priložena k vlogi:
Vloga za dodelitev sredstev za namene pod točkami 1,2,3,4,5,6,7,8 se pripravi na obrazcih
1,2,3,4,5,6,7,8. Vlogi je potrebno priložiti vse dokumente navedene v vlogi.
VII. Rok za predložitev vlog in način njihove oddaje:
Vlogo je potrebno poslati na naslov Občina Ig, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig ali vložiti v sprejemni
pisarni Občine Ig, najkasneje do 15.10.2006.
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in s
pripisom »Prijava na javni razpis - kmetijstvo«.
VIII. Kraj, čas in oseba pri kateri zainteresirani lahko dvignejo razpisno dokumentacijo:
Razpisna dokumentacija je zainteresiranim na voljo od 22.5.2006, v času uradnih ur v sprejemni
pisarni občine Ig, Govekarjeva cesta 6 ali na spletni strani www.obcina-ig.si.
Vse informacije v zvezi z javnim razpisom so na voljo na Občini Ig, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig,
kontaktna oseba je Marjeta Pintarič Župec, telefon: 28-02-308.
IX. Datum odpiranja vlog in rok v katerem bodo upravičenci obveščeni o izidu razpisa:
Odpiranje vlog bo opravila komisija, ki jo bo imenoval župan, po zaključku razpisa.
Prepozno prispele vloge se zavrže, neutemeljene pa zavrne. Vlagatelje nepopolnih vlog odbor v
roku osmih dni od odpiranja vlog pisno pozove, da jih dopolnijo.
Sklep o dodelitvi sredstev za sofinanciranje bo prosilcem izdan v 30 dneh po roku za vložitev
prijav.
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Upravičenec lahko vloži pritožbo za preveritev utemeljenosti sklepa v roku 8 dni od prejema
sklepa in sicer na naslov Občina Ig, Govekarjeva cesta 6, Ig. V pritožbi morajo biti natančno
opredeljeni razlogi, zaradi katerih vlaga pritožbo. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena
merila za dodelitev sredstev. O pritožbi odloča župan.
X. V skladu z Zakonom o dohodnini plačnik subvencije ob izplačilu obračuna in plača tudi
akontacijo dohodnine od izplačane subvencije, za kar se zmanjša znesek subvencije.

Ig, 07.04.2006
Št.: 330/003/2006

Občina Ig
Janez Cimperman, župan
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