
Postavitev ograj, škarp, 
garaž, nadstreškov … 

Na občino se obrača kar precejšnje število lastnikov 
objektov, ki želijo postaviti ograje, škarpe in podporne 
zidove, garaže, ute, drvarnice ali druge nezahtevne in 
enostavne objekte. 

Z Uredbo o vrstah objektov glede na zahtevnost (UL RS; 
št. 37/08) so določene vrste zahtevnih, manj zahtevnih, 
nezahtevnih in enostavnih objektov, za enostavne 
objekte pa tudi njihova največja velikost, način gradnje 
in rabe ter drugi pogoji, ki morajo biti izpolnjeni, da se 
objekt lahko šteje za enostavni objekt, ter dela, ki se 
štejejo za redna vzdrževalna in investicijska vzdrževalna 
dela. 

Občinska uprava

Cesta na Gornji Ig 
Direkcija za ceste oz. njihovi izvajalci urejajo še zadnji del neasfal-

tirane ceste na Gornji Ig. 

Opravičilo 
V prejšnji številki Mostiščarja smo med prejemniki 

priznanj CZ pomotoma izpustili prejemnico priznanja in 
našo občanko Suzano Lavrič.

Čestitke za prejeto priznanje!
Občinska uprava
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Uradne objave
Skladno s Statutom Občine Ig (Uradni list RS, št. 129/06) in Pravilnikom o sofinanciranju socialnih in humanitarnih programov v Občini Ig 
(Mostiščar, UO 2/04) objavlja Občina Ig

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje socialnih in humanitarnih programov v Občini Ig v letu 2010

1. Predmet javnega razpisa so finančna sredstva iz proračuna 
Občine Ig za sofinanciranju socialnih in humanitarnih program-
ov v Občini Ig v letu 2010.

2. S Proračunom Občine Ig za leto 2010 je za program sofi-
nanciranja socialnih in humanitarnih programov namenjenih 
1.314,00 eur.

3. Upravičenci do finančnih sredstev so izvajalci, navedeni v 1. 
členu Pravilnika, ki izpolnjuje pogoje:
•	 so registrirani in delujejo na področju socialnih in humanitar-

nih dejavnosti, 
•	 imajo urejeno evidenco o članstvu  in ostalo dokumentacijo v 

skladu z določili o registraciji,
•	 imajo zagotovljene osnovne pogoje za realizacijo načrtovanih 

programov, 
•	program izvajajo v Občini Ig oz. se izvaja tudi za občane 

Občine Ig s sedežem izven občine.
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.

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

 Prijave je potrebno poslati na Občino Ig, Govekarjeva cesta 6, 
1292 Ig s pripisom Javni razpis – humanitarni programi 2010.

5. Izbor programov in izvajalcev bo opravila 3 – članska komisija.
6. Rok za oddajo vlog je 7. junij 2010. Prepozno prispele in nep-

opolne vloge ne bodo obravnavane. 
7. Predlagatelji bodo najkasneje do 10. julija 2010 obveščeni o 

izidu razpisa.

Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite na tel.: 01/2802-
310.
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