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 sofinanciranje delovanja društev in njihovih programov s področja kmetijstva v občini Ig v
letu 2006
1. Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za spodbujanje aktivnosti društev s
področja kmetijstva, ki so neprofitna in se ne ukvarjajo s komercialno dejavnostjo, izvajanje
strokovnega dela, pri izdajanju informativnih publikacij in pri prenosu tržnih informacij.
2. Skupni znesek razpisanih sredstev za sofinanciranje delovanja društev je 1.800.000,00 SIT.
Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Ig za leto 2006 na proračunski postavki 412000,
1011000 in 1011001 – kmetijstvo.
3. Upravičenci do finančnih sredstev so društva in združenja s področja kmetijstva in gozdarstva,
ki so registrirana na območju občine oz. delujejo na področju kmetijstva skladno z zakonom o
društvih.
4. Vlogo za dodelitev sredstev in dokumentacijo, ki mora biti priložena k vlogi je potrebno oddati
na razpisnem obrazcu, ki ga lahko dobite v času uradnih ur na Občini Ig, Govekarjeva cesta 6,
Ig ali na spletni strani: www.obcina-ig.si in je na voljo od 21.04.2006.
5. Vlogo je potrebno poslati priporočeno na naslov Občina Ig, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig ali
vložiti v sprejemni pisarni Občine Ig, na naslovu Govekarjeva cesta 6, najkasneje do
31.05.2006.
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in s
pripisom »Prijava na javni razpis – društva 2006«.
Prijav, ki ne bodo oddane na predpisanem obrazcu, komisija ne bo upoštevala.
6. 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.
7. Odpiranje vlog bo opravila komisija, ki jo bo imenoval župan.
Prepozno prispele vloge se zavrže, neutemeljene pa zavrne. Vlagatelje nepopolnih vlog odbor v
roku osmih dni od odpiranja vlog pisno pozove, da jih dopolnijo.
Vlagatelji bodo v roku 30 od zaključka razpisa obveščeni o izidu razpisa.
Datum: 03.04.2006
Št.: 330/002/2006
Občina Ig
Janez Cimperman, župan
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