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Občina Ig na podlagi Pravilnika o sofinanciranju prireditev v občini Ig (Mostiščar, maj 2007) objavlja

JAVNI RAZPIS
za zbiranje prijav za organizacijo in izvedbo rednih in izrednih prireditev v letu 2010 

Skladno s proračunom Občine Ig (UL RS št. 25/2010), Statutom Občine Ig (UL RS, št. 129/06) in Pravilnikom  
o sofinanciranju letnih turističnih programov v Občini Ig (UO št. 2/07) Občina Ig objavlja 

  

JAVNI RAZPIS 
za sofinanciranje letnih turističnih programov v Občini Ig za leto 2010 

1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA 
Predmet razpisa je sofinanciranje programov turističnih in drugih 
društev, ki se ukvarjajo s turistično dejavnostjo v občini Ig in imajo 
to opredeljeno v svojih programih. 
2. POGOJI IN MERILA 
Pravico do sofinanciranja imajo tisti, ki izpolnjujejo pogoje iz 3. 
člena Pravilnika o sofinanciranju letnih turističnih programov v 
občini Ig. 
Prednost pri sofinanciranju bodo imeli programi in projekti z vse-
binami, ki so opredeljene v 4. členu Pravilnika o sofinanciranju 
turističnih programov v občini Ig. 
Merila in kriteriji za dodelitev sredstev so natančno opredeljeni v 6. 
členu Pravilnika o sofinanciranju turističnih programov v občini Ig. 
3. VIŠINA SREDSTEV 
Višina razpisanih sredstev za leto 2010 znaša 12.231,00 €. 
4. ROK PORABE SREDSTEV 
Dodeljena sredstva na podlagi tega razpisa morajo biti porabljena v 
letu 2010 za programe/projekte, za katere so bila dodeljena. 
5. VSEBINA PRIJAVE 
Predlagatelji morajo oddati prijavo izključno na razpisnem obrazcu, 
ki ga lahko dvignejo na Občini Ig, Govekarjeva cesta 6, Ig v času 
uradnih ur ali na spletni strani www.obcina-ig.si 

Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge, ki so v razpisnem 
obrazcu. 
Prijav, ki ne bodo oddane na predpisanem obrazcu, komisija ne 
bo upoštevala. 
6. ROK ZA PRIJAVE IN NAČIN PREDLOŽITVE 
Rok za prijavo na razpis je 30. 4. 2010. 
Prijave je potrebno poslati na naslov Občina Ig, Govekarjeva cesta 
6, 1292 Ig s pripisom »Javni razpis-turizem – društva«. Na hrbtni 
strani mora biti naveden naslov pošiljatelja. Prepozno prispele in 
nepopolne prijave ne bodo obravnavane. 
Izbor programov in izvajalcev bo opravil Odbor za turizem in gos-
tinstvo Občine Ig. 
7. OBVESTILO O IZIDU RAZPISA 
Prejete vloge ovrednoti strokovna komisija občine Ig, potrdi pa od-
bor za turizem in gostinstvo. Predlagatelji bodo najkasneje v 15 
dneh po preteku roka za predložitev prijav pisno obveščeni o izidu 
razpisa. Občina Ig bo z izbranimi sklenila pogodbo o sofinanciranju 
programov v okviru sredstev, zagotovljenih v proračunu. 
Dodatne informacije na telefon: 01/2802-318, e-pošta: marica.
zupan@obcina-ig.si 
Datum: 31. 3. 2010  Janez Cimperman
Številka: 322/003/2010  župan Občine Ig

1. Na razpisu lahko sodelujejo društva, skupine, zavodi in druge 
organizacije, ki so registrirane za izvajanje dejavnosti in imajo 
sedež v občini Ig, pretežno delujejo na območju občine Ig oz. 
je prireditev v interesu Občine Ig.

2. Iz proračunske postavke »Razpisi-prireditve« se bodo sofinan-
cirale redne in izredne prireditve v skladu s Pravilnikom.

3. S proračunom Občine za leto 2010 je za sofinanciranje or-
ganizacije in izvedbe rednih in izrednih prireditev namenjenih 
10.000,00 eur.

4. Predlagatelji morajo oddati prijavo na razpisanem obrazcu, ki 
ga lahko dvignejo na Občini Ig, Govekarjeva cesta 6, v času 
uradnih ur ali na spletni strani www.obcina-ig.si

Prijav, ki ne bodo oddane na predpisanem obrazcu komisija ne bo 
upoštevala.

5. Prijave je potrebno poslati na naslov: Občina Ig, Govekarjeva 
cesta 6, Ig s pripisom »Javni razpis- redne in izredne enkratne 
prireditve 2010«.

6. Rok za prijavo na razpis je 6. maj 2010. Prepozno prispele in 
nepopolne prijave ne bodo obravnavane.

7. Izbor programov in izvajalcev bo opravila 5-članska strokovna 
komisija, ki jo imenuje župan.

8. Predlagatelji bodo v roku 30 dni s sklepom obveščeni o izidu 
razpisa.

9. Z izvajalci prireditev bodo podpisane pogodbe.
Dodatne informacije v zvezi z objavljenim razpisom na tel.: 
01/2802-318, e-pošta marica.zupan@obcina-ig.si.
Datum: 2. 4. 2010  Občina Ig
številka: 21501/002/2010 Janez Cimperman, župan

Na podlagi 7. člena Statuta Občine Ig (UL RS, št. 129/06) ter na podlagi 40. člena Odloka o pokopališkem redu na območju  
Občine Ig (UL RS, št. 113/2002, 93/05) je Občinski svet na svoji  22. redni seji dne, 10. 3. 2010  sprejel 

SKLEP 
o določitvi cen najema grobnih mest in mrliških vežic v Občini Ig za leto 2010 

1. člen 
Cena najema grobov na pokopališčih, ki jih ureja Občina Ig, za leto 
2010 znašajo: 

Vrsta grobnega mesta Pokopališče Golo, Ig, Tomišelj Pokopališče Kurešček 
Enojni 19,00 17,00 
Dvojni 38,00 33,00 
Trojni 57,00 49,00 
Žarni 12,00 10,00 

Cene so v EUR z DDV. 

2. člen 
Cena najema mrliških vežic na pokopališčih Ig, Tomišelj in Golo za 
leto 2010 znaša 70,00 € brez DDV. 

3. člen 
Sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS, uporablja 
pa se za leto 2010. 
  
Datum: 11. 3. 2010  Janez Cimperman
Številka: 3546/ 004 /2010  ŽUPAN


