
Skladno s Statutom Občine Ig (Uradni list RS, št. 129/06) in Pravilnikom o uporabi Športne dvorane Ig (Mostiščar, UO 2/04) objavlja Občina Ig 

JAVNI RAZPIS 
o koriščenju Športne dvorane Ig v sezoni 2010/2011 

1. V Športni dvorani Ig je možna športna vadba, uradne tekme ter rek-
reacije za športna društva, klube in druge organizacije vse dni v tednu 
od 15.30 do 23.00 (od ponedeljka do petka) in od 9.00 do 22.00 (ob 
sobotah in nedeljah). 

2. Športna dvorana Ig se z dvema pregradnima stenama lahko preuredi 
na tri ločene vadbene površine. 

3. V Športni dvorani Ig je možno igranje: 
– V celi dvorani: rokomet, dvoranski nogomet (obvezna žoga za dvo-

ranski nogomet); 
– V 1/3 dvorane: košarka, odbojka, namizni tenis, badminton, dvo-

ranski hokej, športno plezanje na mali umetni steni, možne pa so 
tudi različne oblike splošne vadbe. 

4. Na razpisu lahko sodelujejo društva, skupine, javni zavodi, organiza-
cije ter podjetja s sedežem v in izven občine Ig. 

5. Prednost pri izboru bodo imeli interesenti, navedeni v 2. členu  Pravil-
nika o uporabi Športne dvorane Ig. 

6. Trenutna cena najema za eno uro znaša: 

Najem – TRENING Cena v eur  
1/3 dvorane 12,52 
2/3 dvorane 25,04 
Cela dvorana 37,56 

Najem – TEKMOVANJE Cena v eur  
1/3 dvorane 16,27 
2/3 dvorane 32,55 
Cela dvorana 48,82 

7. V ceno najema je vključeno koriščenje športne dvorane ter ene gard-
erobe, sanitarij, tušev in parkirišča pred dvorano. 

8. Zainteresirana društva, skupine, javni zavodi, organizacije, podjetja s 
sedežem v in izven občine Ig naj svojo vlogo za najem Športne dvo-
rane Ig v sezoni 2010/2011 posredujejo do 5. julija 2010 na naslov 
Občina Ig, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig, na obrazcih, ki jih dobijo 
na Občina Ig, Govekarjeva cesta 6, Ig v času uradnih ur ali na domači 
strani: www.obcina-ig.si. 

9. Na osnovi posredovanih vlog bo pripravljen predlog koriščenja športne 
dvorane. 

10. Po pripravljenem urniku koriščenja Športne dvorane Ig bodo z uporab-
niki podpisane pogodbe o najemu. 

11. Interesenti bodo do 27. avgusta obveščeni o urniku koriščenja Športne 
dvorane Ig. 

Datum: 2. 6. 2010  Župan
Številka: 67102/008/2010  Občine Ig 
 Janez Cimperman

Na podlagi Pravilnika o postopkih izvrševanja proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS  št. 50/07), Odloka o proračunu Občine Ig za leto 2010 (Uradni list 
RS, št. 25/10) in Statuta občine Ig (Uradni list RS, št. 129/06, 124/07, 18/08), objavlja Občina Ig, Govekarjeva cesta 6, Ig

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje delovanja društev in njihovih programov  

s področja kmetijstva v občini Ig v letu 2010

1. Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za delovanje 
neprofitnih oblik sodelovanja kmetov in nekmetov povezanih v lokalna 
strokovna društva in društev, ki delujejo na področju razvoja podeželja, 
informiranja, podajanja in predstavitve vsebin povezanih z razvojem pode-
želja ter izvedbe strokovnih vsebin v sklopu prireditev na podeželju.

2. Skupni znesek razpisanih sredstev za sofinanciranje delovanja društev in 
njihovih programov je 6.683,00 eur. Sredstva so zagotovljena v proračunu 
občine Ig za leto 2010 na proračunski postavki 1011000 in 1011001, na 
kontu 412000.

3. Upravičenci za pridobitev sredstev po tem razpisu so pravne osebe, usta-
novljene v skladu s predpisom, ki ureja društva, so registrirane in delujejo 
na lokalnem področju Občine Ig.

4. Merila za ocenjevanje vlog za izvajanje programa dela lokalnega društva: 
število članov društva, število članov/udeležencev na posamezni aktivnosti 
društva, delež lastnih sredstev pri izvedbi programa, program dela društva. 
Merila so dodatno opredeljena v razpisni dokumentaciji.

5. Vlogo za dodelitev sredstev in dokumentacijo, ki mora biti priložen 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 .

6. Vlogo je potrebno poslati na naslov Občina Ig, Govekarjeva cesta 6, Ig, ali 
vložiti v sprejemni pisarni Občine Ig,  najkasneje do 15. 7. 2010.

 Pisne vloge morajo biti opremljene z naslovom pošiljatelja in s pripisom 
»Prijava na javni razpis – društva 2009«. 

 Prijav, ki ne bodo oddane na predpisanem obrazcu, komisija ne bo upo-
števala.

7. Vse informacije v zvezi z javnim razpisom so na voljo na Občini Ig, 
Govekarjeva cesta 6, Ig, kontaktna oseba je Andreja Zdravje na telefonu 
2802-324.

8. Odpiranje vlog bo opravila komisija, ki jo bo imenoval župan. Prepozno 
prispele vloge se zavrže, neutemeljene pa zavrne. Vlagatelje nepopolnih 
vlog se v roku osmih dni pozove na pisno dopolnitev. Vlagatelji bodo v roku 
30 dni od zaključka razpisa obveščeni o izidu razpisa.

Datum: 2. 6. 2010
Številka: 330/006 /2010 
 Župan
 Občine Ig
 Janez Cimperman
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