
OBČINA IG št. 4/2010

september 2010

Uradne objave
Skladno s Statutom Občine Ig (Uradni list RS, št. 2/2000, 68/2001, 3/2003) in Pravilnikom o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Ig 
(Uradni list RS, št. 77/2001) objavlja Občina Ig

JAVNI RAZPIS
za dodeljevanje socialnih pomoči v letu 2010

1. Predmet javnega razpisa so finančna sredstva iz proračuna 
Občine Ig za socialne pomoči v letu 2010.

2. Občinska socialna pomoč je denarna pomoč.

3. Do socialne pomoči so upravičeni občani s stalnim bivališčem 
v občini Ig.

4. V letu 2010 bo Občina sofinancirala naslednje:
- sredstva, namenjena regresiranju prehrane učencev v skupni 

višini 1.100,00 eur;
- denarna pomoč, namenjena nakupu ozimnice in kurjave v 

skupni višini 4.500,00 eur.
 

5. Občani vlagajo zahtevke za dodelitev socialne pomoči na Cen-
tru za socialno delo Ljubljana Vič – Rudnik, Tržaška 2, Ljublja-
na.

6. Vlogi je potrebno priložiti vsa potrebna dokazila o izpolnjevanju 
pogojev v skladu z zakonom o socialnem varstvu in s Praviln-
ikom o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Ig.

7. Rok za oddajo vlog je 30. 11. 2010.

Datum: 1. 9. 2010
 Župan
 Občine Ig
 Janez Cimperman

Skladno s Statutom Občine Ig (Uradni list RS, št. 129/06) in Pravilnikom o dodeljevanju sredstev za perspektivne posameznike na 
področju športa in kulture (Mostiščar, UO 2/04) objavlja Občina Ig

JAVNI RAZPIS
o dodeljevanju sredstev za perspektivne posameznike  
na področju športa in kulture v Občini Ig v letu 2010

1. Predmet javnega razpisa so sredstva namenjena perspektivnim 
posameznikom na področju športa in kulture v Občini Ig v letu 
2010.

2. S Proračunom Občine Ig za leto 2010 je za program sofinan-
ciranja perspektivnih  posameznikov na področju športa in kul-
ture namenjenih 2.512,00 eur.

3. Upravičenci do finančnih sredstev so  občani  s stalnim 
bivališčem v Občini Ig, ki so dejavni na področju kulture ali 
športa  in so  na državnih, evropskih in svetovnih tekmovanjih 
dosegli pomembne rezultate ter tako predstavljajo Občino Ig v 
širšem prostoru. 

4. Predlagatelji morajo oddati vlogo za sofinanciranje na razpis-
nem obrazcu, ki ga lahko dobijo v času uradnih ur na Občini Ig, 
Govekarjeva cesta 6, Ig ali na spletni strani: www.obcina-ig.si.

5. Prijave je potrebno poslati na Občino Ig, Govekarjeva cesta 6, 
1292 Ig s pripisom Javni razpis – uspešni posamezniki 2010. 

6. Izbor programov in izvajalcev bo opravila 3 – članska komisija, 
ki jo bo imenoval župan in bo upoštevala rezultate zadnjega leta 
oz. zaključene sezone. 

7. Rok za oddajo vlog je 5. oktober 2010. Vloge, ki ne bodo 
oddane v roku in na predpisanem obrazcu, komisija ne bo 
upoštevala. Prepozno prispele  in nepopolne vloge ne bodo 
obravnavane. 

8. Predlagatelji bodo najkasneje do 15. novembra  2010 obveščeni 
o izidu razpisa.

Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite na tel.: 01/2802-
324.

Datum: 31. 8. 2010
Številka: 67101/ 004  /2010
 Župan
 Občine Ig
 Janez Cimperman
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