Katalog informacij javnega značaja Občine Ig- predpisi
Skladno s Pravilnikom za dodelitev sredstev zbranih na dobrodelnih akcijah v Občini Ig (Mostiščar,
11/05) objavlja Občina Ig
JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV SREDSTEV ZBRANIH NA DOBRODELNEM
KONCERTU V OBČINI IG
1. Predmet Javnega razpisa so finančna sredstva zbrana na in ob dobrodelnem koncertu z dne 11.
11. 2005, ki še niso bila dodeljena s prvim razpisom v višini 1.134.691,50 sit.
2. Upravičenci do sredstev, navedeni v 2. členu Pravilnika so:
1. Center za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič Draga;
2. - otroci, mladostniki (do 30 let), ki potrebujejo posebno nego in varstvo;
- uspešni in aktivni osnovnošolci iz socialno šibkih družin;
- uspešni in aktivni dijaki in študentje iz socialno šibkih družin.
Upravičenci do zbranih sredstev pod točko 2.2. so tisti, ki imajo stalno bivališče v
Občini Ig.
Prosilec je lahko starš, skrbnik, rejnik, zakoniti zastopnik mladoletne osebe ali vsak
polnoleten posameznik pod točko 2.2.
Cenzus, ki ga ne sme preseči prosilec pod točko 2.2. znaša po sklepu Komisije na
družinskega člana 100.000,00 sit bruto (mesečno, za leto 2004).
Posamezna družina je upravičena največ do 1 pomoči.
3. Predlagatelji morajo oddati prošnjo na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije, ki jo lahko
dvignete na Občini Ig, Govekarjeva c. 6, oz. na internetni strani občine Ig: www.obcina-ig.si
oz. pokličete na tel. 28 02 310, da vam jo bomo poslali po pošti.
4. Prosilci prošnji priložijo:
- soglasje, da Komisija lahko pridobi podatke o stalnem bivališču in skupnem gospodinjstvu iz
uradnih evidenc;
- 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 pod točko 2.2.);
- potrdilo o šolanju prosilca (v kolikor gre za prosilce iz tretje alineje pod točko 2.2.);
- kopijo spričevala zadnjega končanega razreda oz. potrdilo o opravljenih izpitih ali mnenje šole, ki
jo prosilec obiskuje (v kolikor gre za prosilce iz druge in tretje alineje pod točko 2.2.);
- potrdilo o aktivnostih izven rednega izboraževanja (v kolikor gre za prosilce iz druge in tretje
alineje 2. točke)
- navedbo za kakšen namen bo prosilec porabil sredstva.
5. Prošenj, ki ne bodo oddane na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, Komisija ne
bo upoštevala.
6. Prošnje se pošlje na Občino Ig, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig, s pripisom »Javni razpis –
dobrodelnost«.
7. Razdelitev sredstev bo opravila 6-članska komisija.
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8. Rok za oddajo vlog je 19. maj 2006. Prepozno prispele vloge ne bodo obravnavane.
9. Prosilci bodo najkasneje do 20. junija obveščeni o izidu razpisa.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite po telefonu: 28 02 310.

Občina Ig
Janez Cimperman, župan

Datum: 12. 4. 2006
Številka:
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