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Na podlagi 36. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00),
Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Ig
za programsko obdobje 2007–2013
(Ur. list RS, št. 89/07) ter Odloka o proračunu Občine Ig za leto 2008 (Ur. list RS, št. 120/07)
Občina Ig objavlja

javni razpis

za dodeljevanje sredstev za programe
na področju kmetijstva v občini Ig v letu 2008
I.	IME OZIROMA NAZIV IN SEDEŽ
NEPOSREDNEGA UPORABNIKA
PRORAČUNA

rodnih virov za posamezne namene iz tega razpisa ne sme
preseči zgornje meje pomoči, določene s smernicami za
državno pomoč v kmetijskem sektorju (2000/C 28/02).
4. Sredstva za ukrepe po tem razpisu, ki se izvajajo na območju občine Ig, se dodeljujejo kot nepovratna sredstva v
obliki dotacij ali v obliki subvencioniranih storitev.
5. Investicije in investicijska vlaganja, za katera se dodeljujejo sredstva, morajo biti začeti v tekočem letu, zanje mora biti podana ocena možnosti obstoja oziroma
preživetja kmetije po metodologiji kmetijske svetovalne
službe.
6. Sredstva pomoči se lahko dodelijo v primeru, kadar ta
predstavlja spodbudo za izvedbo projekta oz. je pomoč
nujno potrebna za ohranjanje stabilnosti in doseženega
nivoja kmetijske pridelave, preprečevanje zaraščanja kmetijskih zemljišč ter ohranjanje poseljenosti.
7. Upravičenec ne more na tem javnem razpisu vložiti dveh
vlog za en ukrep.
8. Društva se lahko prijavljajo le na ukrepe, pri katerih je navedeno, da so upravičenci društva.
9. Občina izplačuje upravičencem sredstva samo do skupne
vrednosti, določene po pravilniku, in skupne višine sredstev, določene v proračunu.
10. Upravičenci uveljavljajo pravico do pomoči na podlagi vloge na javni razpis in dokumentov, ki so navedeni v javnem
razpisu.
11. V letu 2008 lahko upravičenec vloži izključno eno vlogo
za posamezen ukrep, in sicer do poteka rokov iz tega razpisa.
12. Kumulacija iz 20. člena Pravilnika se uporablja za ukrepe
št. 1, 2, 3 in 4 (19. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/
2006). Najvišji zneski pomoči po posameznem ukrepu se
uporabljajo ne glede na to, ali se podpora za projekt ali dejavnost v celoti financira iz državnih ali lokalnih sredstev ali
pa se delno financira iz sredstev Skupnosti. V zvezi z istimi
stroški se pomoč, izvzeta z Uredbo ES št. 18-57/2006,
ne sme kumulirati z drugo državno pomočjo po členu 87
(1) Pogodbe ali s finančnimi prispevki držav članic, vključno s tistimi iz drugega pododstavka člena 88 (1) Uredbe
(ES) št. 1698/2005, ali s finančnimi sredstvi Skupnosti
v zvezi z nekaterimi upravičenimi stroški, če bi bila s tako
kumulacijo presežena največja dovoljena intenzivnost pomoči, določena z Uredbo ES št. 1857/2006. Pomoč, izvzeta z Uredbo (ES) št. 1857/2006, se ne sme kumulirati
s podporo »de minimis« v smislu Uredbe (ES) številka 1860/2004 glede na iste upravičene odhodke ali naložbeni
projekt, če bi bila s tako kumulacijo presežena intenzivnost
pomoči, določena v Uredbi ES št. 1857/2006 in v tem
pravilniku.

Občina Ig, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig

II.	PREDMET JAVNEGA RAZPISA
UKREPI:
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo
2. Pomoč za spodbujanje kakovostnih kmetijskih proizvodov
3. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu

III.	VIŠINA SREDSTEV
Višina razpisanih sredstev za ukrepe 1, 2, 3 je 33.300 EUR,
za ukrep 4 pa 7.587,00 EUR.

IV. UPRAVIČENCI
Upravičenci do pomoči so:
• pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, imajo stalno bivališče in sedež v občini, so vpisani
v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oz. v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju občine Ig;
• člani kmetijskega gospodinjstva, ki imajo stalno prebivališče na naslovu nosilca dejavnosti;
• organizacije, ki so registrirane za izvajanje tehnične pomoči na področju kmetijstva;
• registrirana stanovska in interesna združenja ter zveze, ki
delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na
območju občine Ig ali regije.

V.	SPLOŠNI POGOJI ZA
PRIDOBITEV SREDSTEV
1. S
 redstva za izvajanje programov na področju kmetijstva
v občini Ig se zagotavljajo v proračunu Občine Ig. Višina
sredstev je določena z Odlokom o proračunu za leto 2008
(Ur. l. RS, št. 120/07).
2. Občina bo dodeljevala sredstva pod pogojem, da upravičenci podajo za posamezne namene izjavo, da niso pridobili sredstev iz državnega proračuna ali mednarodnih virov
oz. da priložijo ustrezno dokumentacijo in navedejo višino
že prejetih sredstev za določen namen. Za skupno višino
pomoči se šteje vsota vseh oblik pomoči, ki jih prejemnik
za posamezni namen lahko pridobi iz državnega, občinskega ali drugega sklada.
3. Skupna višina vseh prejetih sredstev iz proračuna Republike Slovenije, proračunov lokalnih skupnosti in medna-
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VI. MERILA ZA IZBOR PROGRAMOV

Upravičenci:
do sredstev so upravičena kmetijska gospodarstva, vpisana v
register kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo in imajo sedež v občini Ig.

Merila za dodelitev državnih pomoči po uredbi za skupinske
izjeme – naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo so:

Splošni pogoji upravičenosti:
• kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od ciljev ukrepa iz Pravilnika,
• kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah.

•	prejeta javna sredstva za naložbe v kmetijska gospodarstva od leta 2003:
- upravičenec še ni prejel podpore iz javnih sredstev
30 točk;
- upravičenec enkrat prejel podporo iz javnih sredstev
20 točk;
- upravičenec dvakrat prejel podporo iz javnih sredstev
10 točk;
- upravičenec trikrat in večkrat prejel podporo iz javnih
sredstev 5 točk;
• starost vlagatelja – upravičenca:
- do 30 let 20 točk;
- do 40 let 15 točk;
- do 50 let 10 točk;
- 51 let in več 5 točk;
• izobrazba upravičenca:
- kmetijska poklicna šola ali višja stopnja izobrazbe kmetijske smeri 20 točk;
- druga višja, visoka šola 15 točk;
- druga srednja šola 10 točk;
- osnovna šola 5 točk;
•	status upravičenca:
- kmetijstvo mu je osnovna dejavnost 10 točk;
- kmetijstvo mu ni osnovna dejavnost 5 točk;
•	delež lastnih sredstev za izvedbo naložbe:
- 70 % in več lastnih sredstev 10 točk;
- 69 % in manj lastnih sredstev 5 točk;
•	območje, v katerem leži kmetijsko gospodarstvo:
- območje z omejenimi možnostmi 10 točk;
- ostala območja 5 točk.

 vlogi mora upravičenec predložiti še dodatno dokumenK
tacijo:
• mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga
pripravi pristojna strokovna služba, če investicija presega
20.000 EUR,
• ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo
oziroma študijo ali projektno dokumentacijo s predračunom,
• v primeru investicij, povezanih z graditvijo objektov, ustrezna dovoljenja,
• za projektno dokumentacijo predračun, račun o izdelavi.
Upravičeni stroški:
• stroški za pripravo načrtov za novogradnjo in adaptacijo
hlevov zaradi prilagajanja novo uvedenega standarda, temelječega na zakonodaji ES, ter drugi splošni stroški,
• stroški za nakup materiala za novogradnjo ali adaptacijo
hlevov in ureditev izpustov,
• stroški storitev v zvezi z novogradnjo ali adaptacijo hlevov
in ureditev izpustov,
• stroški za nakup in montažo nove in rabljene tehnološke
opreme za krmljenje, molžo in izločke,
• nakup materiala, opreme in stroški novogradnje pomožnih
živinorejskih objektov (gnojne jame, gnojišča, seniki, silosi; sofinanciranje adaptacije ali rekonstrukcije gnojnih jam
in gnojišč zaradi izpolnjevanja standarda nitratne direktive
ni mogoče),
• nakup nove in rabljene kmetijske mehanizacije,
• stroški prve postavitve oz. prestrukturiranja obstoječih intenzivnih in ekstenzivnih trajnih nasadov,
• nakup zemljišč v zvezi s postavitvijo trajnih nasadov, vendar največ do višine 10 % celotne investicije,
• stroški nakupa in postavitve rastlinjakov s pripadajočo
opremo,
• stroški nakupa in postavitve mrež proti toči.

Skupno je možno pri ocenjevanju dobiti maksimalno 100 točk.

VII.	NADZOR IN SANKCIJE
 amensko porabo sredstev spremlja in preverja občinska
N
uprava Občine Ig.
V primeru nenamenske porabe sredstev, pridobljenih po
tem pravilniku, mora prejemnik sredstva vrniti v celoti s pripadajočimi zakonskimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila.

Podpore se ne dodelijo:
• za davke, razne takse in režijske stroške,
• za stroške zavarovanja,
• za stroške za refinanciranje obresti,
• za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije,
• za investicije, ki se izvajajo izven območja občine,
• za investicije, ki so financirane iz drugih javnih sredstev
Republike Slovenije in EU.

VIII.	UPRAVIČENI STROŠKI IN POGOJI ZA
PRIDOBITEV SREDSTEV
 rijave na razpis bodo ovrednotene na podlagi meril, ki bodo
P
upoštevana pri dodeljevanju proračunskih sredstev, in sicer
za ukrepe 1, 2 in 3.

IX. UKREPI

Finančne določbe:
• finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev,
• bruto intenzivnost pomoči ne sme presegati 50 % upravičenih stroškov na območjih z omejenimi dejavniki (OMD)
ter 40 % upravičenih stroškov za ostala območja,
• pomoč se lahko dodeli le kmetijskim gospodarstvom, ki
niso podjetja v težavah, najmanjši znesek dodeljene pomoči je 100 €, največji znesek pa 5.000 € na kmetijsko
gospodarstvo na leto,

1.	Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno
proizvodnjo
 KREP 1: Posodabljanje kmetijskih gospodarstev – 4.
U
člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006
Namen ukrepa:
sredstva se dodelijo za naložbe v živinorejsko in rastlinsko
proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.
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Če storitve zagotavljajo skupine proizvajalcev ali druge kmetijske organizacije za vzajemno pomoč, članstvo v takih skupinah ali organizacijah ne sme biti pogoj za dostop do storitev.
Izvajalci pomoči za spodbujanje proizvodnje kakovostnih
kmetijskih proizvodov po tem pravilniku so organizacije, ki
so registrirane za to dejavnost. Občina z izvajalci sklene pogodbo, v kateri opredeli posamezne naloge, časovne roke za
njihovo izvedbo ter način izvedbe plačil.

• n
 ajvišji znesek posamezniku iz naslova podpor za naložbe
na kmetijskem gospodarstvu ne sme preseči 400.000 €
oz. 500.000 € na območju OMD v treh letih.
 KREP 2: Urejanje pašnikov
U
(4. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)
Namen ukrepa:
s redstva so namenjena urejanju pašnih površin in podpori pašnemu in kosnemu izkoriščanju travne ruše. Sredstva se dodelijo za novogradnjo pašnika (zemljišče, na
katerem se ureja pašnik, ne sme biti manjše od 1 ha),
za razširitev obstoječega pašnika (zemljišče ne sme biti
manjše od 0,5 ha) ali za obnovo pašnika, starejšega od
10 let, če ne izpolnjuje pogojev za kandidiranje na državne
razpise.

Upravičenci:
do storitev so upravičeni nosilci kmetijskih gospodarstev, ki
so vpisani v register kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo, in imajo sedež v občini Ig, in
izvajalci, skladno z nameni upravičenih stroškov.
Upravičeni stroški:
pomoč se dodeli za kritje upravičenih stroškov za:
• tržne raziskave,
• zasnovo in oblikovanje proizvoda,
• uvedbo programov in sistemov zagotavljanja kakovosti, sistemov na temelju analize tveganja in kritičnih nadzornih
točk, sistemov sledljivosti, sistemov zagotavljanja upoštevanja pristnosti in tržnih normativov ali programov presoje
vplivov na okolje,
• usposabljanje osebja za uporabo programov in sistemov iz
prejšnje alinee,
• pripravo vlog za priznanje geografske označbe in označbe porekla ali potrdil o posebni naravi proizvoda skladno z
ustreznimi uredbami ES,
• stroški nadzornih ukrepov, skladno z zakonodajo, razen
če jih opravljajo kmetijska gospodarstva sama,
• stroški, ki jih zaračunavajo priznani certifikacijski organi za
prvo potrditev sistemov zagotavljanja kakovosti in podobnih sistemov.

Upravičenci:
do sredstev so upravičena kmetijska gospodarstva, vpisana v
register kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo, in imajo sedež v občini.
Splošni pogoji upravičenosti:
krijejo se stroški, nastali v tekočem letu.
Upravičeni stroški:
• stroški honorarjev arhitektov, inženirjev, svetovalcev, stroški za študije izvedljivosti, nakup patentov in licenc,
• stroški za nakup opreme za ograditev pašnikov z električno ograjo in pregraditev pašnika na pašne črednike, stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino,
• stroški odstranjevanja skal, zarasti, ravnanja zemljišča, nasipanja: stroški strojnih storitev,
• stroški urejanja, obnove in izgradnje dovoznih poti: stroški
strojnih storitev in materiala, stroški projektne dokumentacije.

Finančne določbe:
• finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev do
100 % nastalih stroškov oziroma dejavnosti, če so v zvezi z
izboljšanjem kakovostni kmetijskih proizvodov,
• pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne
sme vključevati neposrednih plačil v denarju kmetijskim
gospodarstvom,
• pomoč je dostopna vsem upravičencem, ne glede na njihovo tržno organiziranost oziroma članstvo v interesnih
združenjih,
• znesek dodeljene pomoči se določi z javnim razpisom.

Finančne določbe:
• finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev,
• bruto intenzivnost pomoči ne sme presegati 50 % upravičenih stroškov na območjih z omejenimi dejavniki (OMD)
ter 40 % upravičenih stroškov za ostala območja,
• pomoč se lahko dodeli le kmetijskim gospodarstvom, ki
niso podjetja v težavah, najmanjši znesek dodeljene pomoči je 100 €, največji znesek pa 5.000 € na kmetijsko
gospodarstvo na leto,
• najvišji znesek posamezniku iz naslova podpor za naložbe na
kmetijskem gospodarstvu ne sme preseči 400.000 € oz.
500.000 € na območju OMD v treh letih.

3.

Zagotavljanje tehnične podpore
 KREP 4: Zagotavljanje tehnične podpore (14. člen
U
Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)

2.	Pomoč za spodbujanje kakovostnih
kmetijskih proizvodov

Namen ukrepa:
je zagotavljati tehnično pomoč za boljšo učinkovitost in strokovnost kmetijskih primarnih pridelovalcev ter prispevati k
njegovi dolgoročni sposobnosti preživetja.

 KREP 3: Pomoč za spodbujanje kakovostnih kmetijU
skih proizvodov (14. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)
Namen ukrepa:
je spodbujati proizvodnjo kakovostnih kmetijskih proizvodov
in s tem potrošnikom omogočiti večjo možnost dostopa do
prehranskih proizvodov višje kakovosti. Prav tako je namen
ukrepa promovirati območje pridelave kakovostnih kmetijskih proizvodov in s tem širjenje in uveljavljanje podjetniških
iniciativ.
Pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na ustreznem
območju, in to na podlagi objektivno opredeljenih pogojev.

Predmet ukrepa:
sredstva tega ukrepa so namenjena zagotavljanju tehnične
podpore, in sicer:
1. usposabljanju, izobraževanju in izvajanju drugih aktivnosti
v okviru društvene dejavnosti (programi društev na področju kmetijstva),
2. izobraževanju, usposabljanju in informiranju ter svetovanju
kmetov in članov njihovih družin,
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3. promociji (publikacije, katalogi, spletišča …),
4. kritju stroškov nadomeščanja kmeta oz. kmetovega
partnerja v času bolezni, dopusta oz. druge odsotnosti
kmeta,
5. organizaciji forumov za izmenjavo znanj med gospodarstvi,
tekmovanj, razstav, sejmov ter sodelovanju na njih.

izvajalcih danega proizvoda, če so informacije in predstavitev nevtralne in imajo zadevni proizvajalci enake možnosti,
da so predstavljeni v publikaciji.
Podpore se ne dodelijo:
• za že izvedene aktivnosti,
• za aktivnosti, ki se izvajajo izven območja občine,
• za stroške za storitve, povezane z običajnimi operativnimi
stroški, na primer rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve in podobno.

Upravičenci:
izvajalci tehnične podpore (upravičenci) so:
1. registrirana stanovska in interesna združenja in zveze, ki
delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na
območju občine ali regije,
2. organizacije, ki so registrirane za izvajanje tehnične
pomoči na področju kmetijstva na območju občine ali
regije.
3. kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo,
in imajo sedež v občini.

Finančne določbe:
• bruto intenzivnost pomoči: pomoč lahko krije do 100 %
stroškov,
• pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne
sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem,
• kadar je tehnična pomoč namenjena upravičencem za
dejavnost predelave in trženja kmetijskih in nekmetijskih
proizvodov, se upošteva določila pravil »de minimis« za gospodarstvo,
• največji upravičeni stroški:
- za društva do 2000 €/program letno,
- za organizacije do 5.000 €/program letno,
- za nadomeščanje do 1.000 €/upravičenca letno.

 pravičenci pod točkama 1 in 2 prejšnjega odstavka morajo
U
k vlogi predložiti letni program dela in dokazila, zahtevana z
javnim razpisom.
Splošni pogoji upravičenosti:
pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na ustreznem območju, in to na podlagi objektivno opredeljenih
pogojev. Če tehnično podporo zagotavljajo skupine proizvajalcev ali druge kmetijske organizacije za vzajemno pomoč, članstvo v takih skupinah ali organizacijah ne sme biti
pogoj za dostop do storitev. Vsak prispevek nečlanov za
kritje upravnih stroškov skupine ali organizacije se omeji
na stroške za zagotavljanje storitve. Občina Ig z izvajalci
tehnične podpore sklene pogodbo, v kateri opredeli posamezne naloge, časovne roke za njihovo izvedbo ter način
izvedbe plačil.

X.	VSEBINA VLOGE
 lagatelji izpolnijo in oddajo vloge na sedežu ObV
čine Ig, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig, in sicer obvezno na predpisanem obrazcu »Vloga za dodelitev
sredstev za področje kmetijstva 2008«, ki ga dobijo na Občini Ig v sprejemni pisarni ali na spletni strani
http://www.obcina-ig.si/.
Upravičenci morajo k vlogi, s katero se prijavijo na razpis, priložiti vso dokumentacijo, s katero dokažejo izpolnjevanje pogojev za posamezne ukrepe, določene v tem razpisu, predvsem pa:
• osnovne podatke o prosilcu (ime, naziv, sedež), številko
KMG MID, davčno številko, številko računa za nakazilo
sredstev,
• namen zahtevka,
• izjavo, da upravičenec za namen, za katerega vlaga zahtevek za sofinanciranje, še ni prejel sredstev iz državnega ali
občinskega proračuna oz. mednarodnih virov, če pa je, višino že dodeljenih sredstev pridobi občina od izplačevalca
oz. jo dokaže vlagatelj z ustrezno dokumentacijo,
• druge zahtevane priloge (predračuni, računi, strokovna
mnenja idr.).

Upravičeni stroški:
1. na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu:
- stroški organiziranja programa za usposabljanje,
- potni stroški in dnevnice udeležencev;
2. na področju storitev nadomeščanja:
- dejanski stroški nadomeščanja kmeta, kmetovega partnerja ali delavca na kmetijskem gospodarstvu med boleznijo in
dopustom;
3. na področju svetovalnih storitev, ki jih opravljajo tretje strani,
honorarji za storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne
dejavnosti niti niso v zvezi z običajnimi operativnimi stroški
podjetja, na primer rutinsko svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje;
4. stroški organizacije forumov za izmenjavo znanj med kmetijskimi gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanja na njih: stroški udeležbe, potni stroški, stroški
publikacije, najemnine razstavnih prostorov, simboličnih
nagrad, podeljenih na tekmovanjih, do vrednosti 250 EUR
na nagrado in zmagovalca;
5. stroški na področju širjenja znanstvenih dognanj (prikazi in
demonstracijski poskusi, delavnice, forumi in predavanja
za širšo javnost) pod pogojem, da posamezna podjetja,
znamke ali poreklo niso imenovani, z izjemo proizvodov iz
Uredbe Sveta ES št. 510/2006 in Uredbe Sveta (ES) št.
1493/1999, kjer so posamezna podjetja, znamke in poreklo imenovani;
6. stroški publikacij, kot so katalogi ali spletišča, ki predstavljajo dejanske podatke o proizvajalcih iz dane regije ali pro-

XI.	OBRAVNAVA VLOG IN
POSTOPEK ODOBRITVE
 omisija bo odpirala in obravnavala vloge po vrstnem redu
K
oddaje vlog oziroma po vrstnem redu popolnosti vlog do porabe razpisanih sredstev.
V primeru, da je skupna višina zaprošenih sredstev višja od
razpisanih sredstev, se v primeru, da imata na končnem
mestu liste prejetih vlog dve ali več vlog na ovojnici enako
označbo datuma in časa oddaje, komisija izvede žrebanje o
določanju vrstnega reda prispelih vlog.
Obravnavane bodo le vloge, ki bodo pravilno izpolnjene in
oddane na predpisanih obrazcih z vsemi zahtevanimi dokazili.
Razpis in obrazci so objavljeni tudi na spletni strani Občine Ig –
http://www.obcina-ig.si/.
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XII. DODATNE INFORMACIJE

 epopolne vloge in vloge, ki ne bodo oddane v roku ali ne
N
bodo ustrezale pogojem iz tega razpisa, bodo s sklepom direktorja občinske uprave zavrnjene in ne bodo obravnavane v
postopku dodelitve sredstev.
Strokovna komisija, ki jo bo imenoval župan, opravi pregled
prispelih vlog in pripravi predlog prejemnikov pomoči.
Za oceno upravičenosti posamezne vloge se uporabijo merila, ki so sestavni del razpisa.
O dodelitvi sredstev po tem razpisu odloča na predlog strokovne komisije direktor občinske uprave do porabe sredstev.
Upravičenci bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v roku
15 dni po zaključku razpisa.
Zoper odločitev lahko upravičenec vloži pritožbo županu v
roku 8 dni od prejema sklepa. Odločitev župana je dokončna. Medsebojne obveznosti med Občino Ig in upravičencem
se uredijo s pogodbo.
Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na
osnovi zahtevka posameznega upravičenca, ki mora biti oddan najkasneje do 20. 11. 2008.

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko zainteresirani dobijo vsak delovni dan na telefonski številki 01/2802-324
ali v prostorih občinske uprave Občine Ig.

XIII.	ROK ZA ODDAJO VLOG
 loge morajo biti oddane najkasneje do 1. 10. 2008. Vloge
V
se bodo pošiljale do objave obvestila o prenehanju zbiranja
vlog, ki bo objavljen v uradnih objavah v občinskem glasilu in
na oglasni deski občine.

Datum: 22. 1. 2008
Številka: 330/001/2008
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Janez Cimperman,
župan Občine Ig

