
Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS št. 45/08, 57/12, 90/12 

– ZdZPVHVVR in 26/14), skladno z Odlokom o proračunu Občine Ig za leto 2015 

(Uradni list RS, št. 94/2014) in Statutom Občine Ig (Uradni list RS, št. 129/06 z 

dopolnitvami), objavlja Občina Ig, Govekarjeva cesta 6, Ig 

 

JAVNI RAZPIS 

za sofinanciranje delovanja društev in njihovih programov s področja kmetijstva v 

občini Ig v letu 2015 

1. Predmet razpisa: 

Predmet razpisa je sofinanciranje delovanja društev s področja kmetijstva in pospeševanja 

razvoja podeželja, ki imajo sedež v Občini Ig.  

Sofinancirajo se programi strokovnega dela društev na področju kmetijstva in sicer: letni 

programi in projekti ter redna dejavnost društva. Občina sofinancira neprofitne oblike 

sodelovanja kmetov in nekmetov povezanih v lokalna strokovna društva in društva, ki delujejo 

na področju razvoja kmetijstva na podeželju, informiranju, podajanja in predstavitve vsebin 

povezanih z razvojem podeželja ter izvedbe strokovnih vsebin v sklopu prireditev na 

podeželju. 

 

2. Višina sredstev: 

Višina razpisanih sredstev za sofinanciranje delovanja društev s področja kmetijstva in 

gozdarstva je 5.300 eur. Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Ig za leto 2015 na 

proračunski postavki 1011000 in 1011001, na kontu 412000. 

 

3. Upravičenci in pogoji: 

Na razpisu lahko sodelujejo izvajalci programov, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: 

− so registrirani po Zakonu o društvih za izvajanje dejavnosti s področja kmetijstva in 

gozdarstva, 

− delujejo najmanj eno leto, 

− delujejo v javnem interesu, 

− da imajo sedež v Občini Ig, 

− kot glavno dejavnost opravljajo dejavnosti povezane z pospeševanjem, razvojem in 

promocijo kmetijstva, kmetijskih dopolnilnih dejavnosti in podeželja nasploh,  

− imajo sedež v občini Ig, oziroma so člani društva občani Občine Ig, 

− imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvajanje 

registriranih dejavnosti, 

− redno izvajajo svojo dejavnost, 

− imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo, kot to določa zakonodaja, 

− da je društvo za preteklo leto podalo vsa poročila in dokazila Občini Ig skladno z zahtevami, 

− imajo poravnane vse davčne in druge zakonske in poslovne obveznosti, 

− dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi. 

 

4. Merila za ocenjevanje vlog pri izvajanju programa: 



− število članov društva/število članov društva iz Občine Ig, 

− število udeležencev na posamezni aktivnosti društva iz občine Ig, 

− delež lastnih sredstev pri izvedbi programa s finančno ovrednotenim programom 

dela za tekoče leto,  

− program dela društva in opredelitev povečanja razvoja kmetijstva z delovanjem 

društva na območju občine Ig,  

− strokovno izobraževanje na področju dejavnosti društva (literatura, ekskurzije, 

tečaji),  

− programi oz. projekti pripomorejo k prepoznavnosti Občine Ig in promocije, 

− organiziranje in sodelovanje na občinskih prireditvah  

− organiziranje ali sodelovanje na regijskih in državnih prireditvah ali tekmovanjih.  

− program dela društva in finančni plan društva za leto 2015, potrjen na občnem  

zboru. 

 

5. Razpisna dokumentacija 

Razpisna dokumentacija obsega: 

− besedilo razpisa, 

− prijavni obrazec, 

− izjavo, 

− vzorec pogodbe. 

 

6. Obveznost prijavitelja 

Društva bodo realizacijo programov za leto 2015 in vrednost izvedenih aktivnosti podala na 

obrazcu za poročanje z dokazili (računi, iz katerih je razvidna vrednost sofinanciranih izvedenih 

aktivnosti za najmanj 50 % programa; za ostalih 50 % posameznega programa, ki je 

sofinanciran po tem razpisu, je lahko priložena izjava o višini sredstev posamezne aktivnosti, 

podpisana s strani odgovorne osebe). 

 

7. Vloga 

Vlogo za dodelitev sredstev in dokumentacijo, ki mora biti priložena 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. 

Vloga mora biti žigosana in podpisana s strani odgovorne osebe društva.  

Društvo, ki je že pridobilo sredstva za prijavljene aktivnosti iz drugih proračunskih virov, ne 

more uveljavljati te pravice ponovno preko tega razpisa. Vlogi bo priložena izjava, da se 

posamezni prijavljen program hkrati ne sofinancira iz drugih virov Občine Ig ali iz drugih javnih 

virov. 

Izvajalci so dolžni v svojih promocijskih gradivih na primeren način predstavljati občino Ig. 

 

8. Rok za vložitev vlog 

Vlogo je potrebno poslati na naslov Občina Ig, Govekarjeva cesta 6, Ig, ali vložiti v sprejemni 

pisarni Občine Ig, najkasneje do 29. 5. 2015. Veljavne bodo le pisne vloge na predpisanem 



obrazcu in vloge oddane v roku. Prijav, ki ne bodo oddane na predpisanem obrazcu, komisija 

ne bo upoštevala. 

 

9. Informacije o razpisu  

Vse informacije v zvezi z javnim razpisom so na voljo na Občini Ig, Govekarjeva cesta 6, Ig, 

kontaktna oseba je Andreja Zdravje, na telefon 01/280-23-24. 

Vloge bo pregledala in točkovala komisija za področje kmetijstva, ki bo tudi pripravila predloge 

dodelitve sredstev. Prepozno prispele vloge se zavrže, neutemeljene in vloge na neustreznih 

obrazcih, 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: 21. 04. 2015 

Številka: 330/005/2015 

Župan Občine Ig 

Janez Cimperman l.r.  


