
 

Datum: 4.4.2018 
Številka: 032-0004/2018 
  
 
Zadeva:   SKLIC 

 
sklicujem 27. redno sejo Občinskega sveta Občine Ig, ki bo potekala 

v sredo, 18. aprila 2018 ob 17.30 uri v dvorani Centra Ig 
 
Dnevni red: 

1. Obravnava in potrditev dnevnega reda 
2. Obravnava in potrditev zapisnika  26. redne seje in 4. izredne seje - priloga 1 
3. Obravnava in potrditev predloga Zaključnega računa Občine Ig za leto 2017 - že 

posredovano 30.3. 
4. Obravnava in  potrditev predloga Odloka o postopku za sofinanciranje letnega programa 

športa v Občini Ig (2. branje)  -  priloga 2 
5. Obravnava in potrditev Letnega programa športa Občine Ig za leto 2018 - priloga 3 
6. Obravnava in potrditev  predloga  Pravilnik o  sofinanciranju dejavnosti društva/ev 

upokojencev v Občini Ig - priloga 4 
7. Obravnava in potrditev Pravilnika o sofinanciranju mladinskih programov v Občini Ig - 

priloga 5 
8. Obravnava osnutka Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov v svete vaških 

skupnosti in o določitvi članov svetov vaških skupnosti na območju Občine Ig  (1. branje) - 
priloga 6 

9. Pobude in vprašanja 
    
Lep pozdrav! 
                
                 Janez Cimperman  
                                                                                                                ŽUPAN  
 
Vabljeni: 
-  Predsedniki vaških svetov 
-  Uredništvo Mostiščarja 
- Predstavnik Radia zeleni val 
 
 

ZAPISNIK 26. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE IG 
z dne, 7.3.2018 ob 17.30 uri v dvorani Centra Ig 

 
 
Prisotni: župan Janez Cimperman, Jožica Drobnič, Klemen Glavan, Alenka Jeraj, Zuhra Jovanovič, 
Martina Kovačič, Tone Krnc, Anton Modic, Slavko Pavlič, Rado Simić, Franc Toni, Zlatko Usenik, 
Jože Virant, Marija Župec. 
Odsoten Bojan Kraševec. 
Ostali prisotni: Uroš Rustja in Mina Hiršman (arhitekta prvonagrajene natečajne rešitve), Jože 
Podržaj (generalni direktor Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij), Lucija Remec (vodja 
Službe za nepremičnine in investicije pravosodnih organov na Ministrstvu za pravosodje), Slavica 
Skobir (Ministrstvo za pravosodje), Tadeja Glavica (direktorica Zavoda za prestajanje kazni zapora 
Ig), Primož Žitnik in Tomaž Mlinarič (arhitekta prvonagrajene natečajne rešitve), Mojca Kalan Šabec 
(projektantka), Ksenija Avsec (GPI d.o.o. Novo mesto), Tomaž Kmet (Locus d.o.o.), Petra Krajzel 
(predsednica Nadzornega odbora), Janez Miklič, Marjana Župec, Marica Zupan, Andreja Zdravje, 



 

Polona Skledar, Natalija Skok, Franci Susman (SVS Tomišelj), Janko Purkat (SVS Strahomer), 
Janez Rupert (SVS Iška vas), Roman Grm (SVS Iška). 
 
Dnevni red: 

10. Obravnava in potrditev dnevnega reda 
11. Obravnava in potrditev zapisnika 25. redne seje in 6. dopisne seje Občinskega sveta 

Občine Ig 
12. Predstavitev prvonagrajene natečajne rešitve za namen reševanja prostorske problematike 

Zavoda za prestajanje kazni zapora Ig 
13. Obravnava osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskega reda Občine Ig 

OPN-4 (1. branje)  
14. Obravnava osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območij 

MA-4/SS - Matena in MA-1/SV - Matena (1 branje)  
15. Obravnava osnutka Odloka o postopku za sofinanciranje letnega programa športa v Občini 

Ig (1. branje)  
16. Obravnava in potrditev  predloga  sprememb in dopolnitev Pravilnik o sofinanciranju 

ljubiteljske kulturne dejavnosti  
17. Obravnava in potrditev letnega programa kulture Občine Ig za leto 2018  
18. Obravnava in potrditev sklepa o ukinitvi javnega dobra  
19. Seznanitev s poročilom o opravljenem nadzoru nad pravilnostjo in gospodarnostjo 

proračunskih sredstev namenjenih Gasilski zvezi občine Ig v letu 2016  
20. Seznanitev s poročilo o delu Nadzornega odbora za leto 2017 
21. Imenovanje Občinske volilne komisije Občine Ig  
22. Obravnava in potrditev sprememb in dopolnitev Odloka o priznanjih Občine Ig 
23. Obravnava in potrditev  predlogov za podelitev priznanj Občine Ig za leto 2018 
24. Pobude in vprašanja 

 
K točki 1 
Dnevni red je bil soglasno potrjen. 
 
K točki 2 
Z 11 glasovi ZA in 1 VZDRŽANIM je Občinski svet Občine Ig potrdil zapisnik 25. redne seje in 
6. dopisne seje Občinskega sveta Občine Ig. 
 
Seji se pridruži Slavko Pavlič. 
 
K točki 3 
Uroš Rustja in Mina Hiršman sta računalniško na seji preko video projekcije podrobno predstavila 
prvonagrajeno arhitekturno natečajno rešitev za namen reševanja prostorske problematike Zavoda 
za prestajanje kazni zapora Ig. Na ogled je bila tudi izdelana maketa, ki ponazarja objekte umeščene 
v prostor. 
Slavko Pavlič je mnenja, da grad ni primeren za zapor in predlaga, naj se grad vrne občini, saj ima 
zelo velik zgodovinski pomen za Ig.  
Tone Krnc vpraša, ali je cerkvica sv. Jurija izven ograje in ali jo bo lahko lokalna skupnost obnovila. 
Vpraša kaj se odvija glede zemljišča tam spodaj. 
Župan pove, da v skladu z zakonom morata biti obe parceli namenjeni za Dom starejših občanov, 
preneseni v last Občine, drugače ne moremo sprejeti Odloka OPN-4. Trenutno sta v lasti Sklada 
kmetijski zemljišč in gozdov RS.  
Jože Podržaj pove, da se vse aktivnosti odvijajo v smeri, da postane zavod upravljalec tistih parcel, 
kjer je odprti moški oddelek. Vladno gradivo je pripravljeno in se nahaja na Ministrstvu za pravosodje. 
Alenka Jeraj pove, da je grajska kapela v ruševinah zato, ker je spadala pod zaprto območje zaporov 
in se jo ni smelo obnavljati, zato predlaga, da se cerkvica sv. Jurija obnovi istočasno. Glede projekta 
meni, da je prevelik poseg za v ta prostor. 



 

Zlatko Usenik vpraša, zakaj občani ne morejo dostopati do gradu, zakaj se ne more doseči konsenz, 
saj vemo, da se bodo zapornice normalno gibale med nami, in ne razume, zakaj se občani ne morejo 
sprehajati gor in si ogledati grad. Predlaga, da se uredi dostop do rampe za zapor, naredi sprehajalno 
pot okoli in okoli ograje s peš potjo do cerkvice, predlaga naj se naredi sistem kompleksa Brdo pri 
Kranju. Nismo proti obnovi gradu, ampak lahko bi omogočili tudi občanom, da bi imeli kaj od tega. 
Danes smo svetniki prvič videli to zadevo.  
Klemen Glavan meni, da glede na to v kakšnem obsegu se bo dograjevalo, saj gre za velik projekt, 
bi morala občina malo več iztržiti iz te zadeve. 
Jože Podržaj pove, da je sedanje stanje zapornic približno 80, kapaciteta pa 140 samo za ženske, 
v odprtem oddelku jih je danes 11 in brez posebnega varovanja z izhodi ven in po oceni vodstva ni 
problematično. Zato so v grad umeščene najmanj možno varovane osebe, vendar v vsakem primeru 
so v režimu varovanja, ne oziraje se nato ali je manj ali bolj svobodno. Glede na to, da imate v občini 
dolgoletne izkušnje s tem zaporom, saj nekih večjih incidentov ni bilo v tem okolju, izhajamo iz tega, 
da okolje teče v sobivanju. Grad je namenjen zaporu že od leta 1948. Gre za paket, da tako Občina 
kot država nekaj dobita. Povedano je bilo, da se spodnji del razbremeni, da Občina dobi spodaj 
pomemben prostor, ki bo namenjen za pomembno institucijo. V primeru, da se komplicirajo zadeve, 
verjetno ne morete računati na to, da bo država prisluhnila drugemu delu zgodbe. Podpiramo 
predstavljeno varianto, v kolikor pa se boste odločili drugače, odpadejo vsi prenosi parcel. Pozablja 
pa se, da imamo tu oboji interes. V določenih situacija, pri določenih dogodkih na primer koncert 
pevskega zbora, bi lahko odprli zadevo za obiskovalce od zunaj, ravno zaradi povezave z lokalno 
skupnostjo. Varianta v kateri bi bil en del zapora prosto dostopen komurkoli ne gre, ne glede na tip 
oddelka, kajti iz vsebinskih problemov neko stopnjo varovanja rabi vsak objekt. 
Martina Kovačič predlaga, da se grad izuzame ter nameni upravno administrativnemu delu, zapor 
pa se zgradi na drugem prostoru, bolj v hribu. 
Lucija Remec pove, da razpoložljivost ostalega prostora, za umestitev objekta, je zelo malo. Glede 
parcele o prenosu je vloga Občine Ig na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo na katerem 
imajo v skladu z zakonom določene pogoje za presojo vloge. Status dokončnega upravljalca na eni 
od teh dveh parcel še ni urejen, upravljanje je v teku. 
Mojca Kalan Šabec pove, da je edina natečajna rešitev, ki je umestila programe v grad tako, da je 
glavni vhod v grad, in hkrati tudi veliko parkovnih površin, dostopen zunanjim obiskovalcem, vendar 
vedno nadzorovano. Ta rešitev ponuja možnosti umeščanja dejavnosti, ki bodo dostopne tudi 
javnosti, vendar v organizirani obliki (ogled arheoloških izkopanin, ogled parka) in pod nadzorom. 
Glede cerkvice je bila zahteva, da se izloči iz zaprtega območja zavoda in ostane javno dostopna. 
Jože Virant predlaga, da se ponovno na sestanek povabi ministra, da v širši razpravi predstavi 
svetnikom o tej zadevi, saj gre za pomembno zadevo tudi za krajane. 
Zlatko Usenik pove, da dokler ne bo podpisana pogodba o prenosu zemljišč, ne bo soglasja 
občinskega sveta. 
Po razpravi župan predlaga umik 4. točke iz dnevnega reda. 
Svetniki so soglasni, da se 4. točka umakne iz dnevnega reda. 
 
K točki 4 
Župan je umaknil 4. točko iz dnevnega reda, obravnave osnutka Odloka o spremembah in 
dopolnitvah prostorskega reda Občine Ig OPN-4 ni bilo in tudi ni bilo sprejetega sklepa o osnutku 
Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskega reda Občine Ig OPN-4. 
 
K točki 5 
Ksenija Avsec preko video projekcije obrazloži območje urejana na severni strani naselja Matena, 
kjer je predvidena širitev območja stanovanj. Zemljišče v skupni velikosti približno 3928 m2 meji na 
južni strani lokalna cesta Brest – Matena – Iška Loka, na vzhodu in zahodu stanovanjske površine 
in na severu kmetijske površine. Območje urejanja z OPPN je namenjeno bivanju z možnostjo 
opravljanja spremljajočih dejavnosti. Gradnja novih stavb je vpeta v stanovanjske površine naselja 
z enovito tipologijo gradnje, ki jo predstavljajo samostojne stanovanjske stavbe. Zgradi se vsa 
infrastruktura, ki je potrebna za funkcioniranje območja urejanja. 



 

Zlatko Usenik opozori, da se mora predvideti prostor za sneg in predlaga, da se na koncu nove 
dovozne ceste uredi en del parcele kot deponija za sneg. 
Župan poda na glasovanje predlog dopolnjenega osnutka odloka s popravki, da slepo zaključene 
ceste morajo biti zaključene z obračališčem in prostorom za sneg. 
 
S 13 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig obravnaval in sprejel dopolnjen osnutek Odloka o 
občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območij MA-4/SS – Matena in MA-1/SV – 
Matena – dopolnjen osnutek s popravki, da slepo zaključene ceste morajo biti zaključene z 
obračališčem in prostorom za sneg – PRVO BRANJE. 
 
K točki 6 
Alenka Jeraj pove, da je Statutarno pravna komisija obravnavala predlog odloka in ga predlaga 
občinskemu svetu v obravnavo in potrditev s predlaganimi spremembami, da se obrazloži in jasneje 
opredeli 3. odstavek 4. člena, v 8. členu se prvi odstavek dopolni kdo in kateri člani sestavljajo 
komisijo in za koliko časa ter v 15. členu se doda protikorupcijska klavzula. 
Anton Modic pove, da je Odbor za družbene dejavnosti obravnaval predlog odloka in ga predlaga 
občinskemu svetu v obravnavo in potrditev. 
 
S 13 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel Odlok o postopku sofinanciranja letnega 
programa športa v Občini Ig s predlaganimi spremembami (v prvi obravnavi). 
 
K točki 7 
Alenka Jeraj pove, da je Statutarno pravna komisija obravnavala pravilnik in ga predlaga občinskemu 
svetu v obravnavo in potrditev s predlagano spremembo, da se v 10. členu črta drugi stavek. 
Anton Modic pove, da je Odbor za družbene dejavnosti obravnaval pravilnik in ga predlaga 
občinskemu svetu v obravnavo in potrditev. 
 
S 13 glasovi je Občinski svet Občine Ig potrdil Pravilnik o sofinanciranju ljubiteljske kulturne 
dejavnosti v Občini Ig s predlagano spremembo. 
 
K točki 8 
Anton Modic pove, da je Odbor za družbene dejavnosti obravnaval letni program in ga predlaga 
občinskemu svetu v obravnavo in potrditev. 
 
S 13 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig potrdil Letni program kulture Občine Ig za leto 
2018. 
 
K točki 9 
Miklič Janez pove, da se načrtuje menjava manjših zemljišč v naselju Škrilje – zaselek Ledine za 
medsebojno ureditev lastništva na delu javne infrastrukture – ceste, kar je predpogoj za komunalno 
dokončanje izgradnje ceste. Prav tako se načrtuje menjava manjših zemljišč v naselju Ig za 
medsebojno ureditev lastništva. 
 
S 13 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na 
nepremičninah s parcelno številko 2278/11 k.o. 1708 Golo (ID 6673118), 2278/12 k.o. 1708 Golo 
(ID 6673119), 2278/13 k.o. 1708 Golo (ID 6673116), 2281/2 k.o. 1708 Golo (ID 1871736), 2789/2 
k.o. 1700 Ig (ID 6510522) in 2789/3 k.o. 1700 Ig (ID 6510524). 
 
K točki 10 
Petra Krajzel na kratko povzame ključne ugotovitve poročila o izvedenem nadzoru. Občina Ig in 
Gasilska zveza Ig (GZ Ig) je v letu 2016 na nadzorovanem področju v pretežnem delu poslovala s 
predpisi ter izvajala nadzor nad področjem zaščite in reševanja na območju svoje pristojnosti ter nad 
delovanjem GZ Ig ter posameznih prostovoljnih gasilskih društev, prejemnic javnih sredstev občine 



 

Ig. Priporočila v zvezi s predmetnim nadzorom so, da naj Občina Ig: V najkrajšem možnem času 
sprejme vse potrebne načrte zaščite in reševanja, ki se izdelujejo na ravni občine v skladu z Oceno 
ogroženosti pred naravnimi in drugimi nesrečami za ljubljansko regijo; V najkrajšem možnem času 
sprejme predpis, ki bi predstavljal ustrezno podlago za sklepanje pogodb z GZ Ig; Vzpostavi 
ustreznejše mehanizme nadzora nad porabo javnih sredstev na področju zaščite in reševanja; V 
Pogodbi o (so)financiranju javne gasilske službe se naj opredelijo sredstva za vsako prostovoljno 
gasilsko društvo, ki ga je občina Ig določila za opravljanje gasilske javne službe v občini; V prihodnje 
dosledneje in bolj  pravočasno sprejema letni načrt varstva pred požarom in drugih aktov. 
 
K točki 11 
Petra Krajzel pove, da se je Nadzorni odbor v letu 2017 sestal na sedmih seja, sprejel dokončno 
poročilo o organizaciji in izvajanju socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za leto 2014 
in 2015 in dokončno poročilo o gospodarnosti upravljanja s premoženjem, ki je v lasti in upravljanju 
občine Ig za leto 2014 in 2015, sprejel 3 predloge poročil, od tega dva kot dokončni akt v letu 2017 
in trije nadzori, ki so še v teku: nadzor javnih naročil Občine izvedenih v letu 2016; nadzor nad 
poslovanjem Režijskega obrata v letu 2016; nadzor namenske in smotrne porabe sredstev vaških 
odborov v občini Ig za 2014, 2015 in 2016. 
Zlatko Usenik opozori, da se pri nadzoru Režijskega obrata upošteva, da v letu 2018 poteče pogodba 
z izvajalcem za vzdrževanje cest, saj ga ta pogodba zelo moti. Z zimsko službo so veliki problemi, 
poslušamo same pritožbe, ker je delo zelo slabo opravljeno. Predlaga, da se na novo razdeli na dva 
dela v razpisu na zimsko in letno vzdrževanje cest in sklene pogodba z dvema izvajalcema.   
Tone Krnc opozori na zelo slabo izvajanje zimske službe in ravno tako je katastrofa vzdrževanja s 
poljskimi potmi. Imamo Režijski obrat in zaposleni na komunali ne opravi nadzora.   
Alenka Jeraj predlaga sprejem sklepa, da se razdeli razpis na dva dela in sicer ločeno zimska služba 
in posebej za vzdrževanje poljskih poti ter ostalo. Zimska služba se razdeli še po sektorjih na več 
izvajalcev in določi se nadzornika, ki je zaposlen na občini. 
 
K točki 12 
Anton Modic pove, da je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja obravnavala vse 
prispele predloge političnih strank in neodvisnih list za občinsko volilno komisijo ter sprejela sklep, ki 
ga predlaga občinskemu svetu v potrditev.  
 
S 13 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel naslednji Sklep o imenovanju Občinske 
volilne komisije Občine Ig: 
V Občinsko volilno komisijo Občine Ig za obdobje 2018 – 2022 se imenuje: 

• za predsednika: Kovačič Igor, Barjanska ulica 16, 1292 Ig 

• za namestnico predsednika: Femec Katja, Golo 81 C, 1292 Ig 

• za člana: Strle Franci, Iška 11, 1292 Ig 

• za namestnika člana: Čuden Uroš, Iška Loka 18, 1292 Ig 

• za člana: Toni Gregor, Kalinova ulica 22, 1292 Ig 

• za namestnico člana: Virant Anamarija, Golo 2, 1292 Ig 

• za članico: Krnc Katja, Sarsko 1A, 1292 Ig 

• za namestnico članice: Škulj Marija, Iška vas 54, 1292 Ig 
 
K točki 13 
Alenka Jeraj pove, da je Statutarno pravna komisija obravnavala spremembe in dopolnitve odloka 
in ga predlaga občinskemu svetu v obravnavo in potrditev. 
Anton Modic pove, da je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja obravnavala 
spremembe in dopolnitve odloka in ga predlaga občinskemu svetu v obravnavo in potrditev. 
Zlatko Usenik predlaga, da se loči od kje do kje je priznanje in kdaj nato zlata plaketa. Za vsako 10 
okroglo obletnico pa naj se podeli zlata plaketa. 
Martina Kovačič predlaga, da se ponovno pregleda in dopolni odlok s predlaganimi spremembami. 



 

 
S 13 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel Sklep, da se dopolni 9. člen Odloka o 
priznanjih Občine Ig kot sledi: 
Pri potrjevanju predlogov za podelitev priznanj se komisija lahko odloči, da se glede na 
posebne okoliščine, visoke obletnice društev in drugih organizacij v občini, podeli več Zlatih 
plaket kot je opredeljeno v Odloku.  
Komisija ima pravico, da po svoji utemeljeni presoji predloge za priznanja ustrezno 
prekvalificira in za posameznega prejemnika določi drugo vrsto priznanja. 
 
K točki 14 
Anton Modic pove, da je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja obravnavala 
predloge in občinskemu svetu predlaga v obravnavo in potrditev sledeči sklep: naziv častni občan 
Jože Škulj, zlato plaketo: KIG, PGD Iška Loka, PGD Matena, Ženski pevski zbor Perunike, priznanja: 
Modic Darja, Mlakar Darja, Rupert Ivan, Ansambel Ponos. Komisija se ni opredelila o predlogu za 
priznanje Slavku Tekavčiču, zato predlaga obravnavo in potrditev občinskemu svetu. 
Župan utemelji predlog za priznanje Slavku Tekavčiču. 
Martina Kovačič je mnenja, v kolikor se sprejme sklep še za eno priznanje, se ponovno krši odlok o 
priznanjih.  
Tone Krnc se pridružuje mnenju Martine Kovačič. 
Župan poda na glasovanje popravljen sklep za podelitev priznanj Občine Ig za leto 2018. 
 
Z 9 glasovi ZA in 4 VZDRŽANIMI je Občinski svet Občine Ig sprejel sklep, da naziv častni 
občan Občine Ig prejme Jože Škulj. 
 
S 13 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel sklep, da zlato plaketo Občine Ig za leto 
2018 prejmejo: 
➢ KIG za 70 letnico delovanja 
➢ PGD Iška Loka za 110 letnico delovanja 
➢ PGD Matena za 110 letnico delovanja 
 
Z 12 glasovi ZA in 1 VZDRŽANIM je Občinski svet Občine Ig sprejel sklep, da zlato plaketo 
Občine Ig za leto 2018 prejme Ženski pevski zbor Perunike za 20 letnico delovanja. 
 
S 13 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel sklep, da priznanje Občine Ig za leto 2018 
prejmejo:  

➢ Modic Darja 
➢ Mlakar Darja 
➢ Rupert Ivan 
➢ Ansambel Ponos 

Z  11 glasovi ZA in 2 VZDRŽANIMA je Občinski svet Občine Ig sprejel sklep, da priznanje 
Občine Ig za leto 2018 prejme Slavko Tekavčič. 
 
K točki 15 

➢ Zlatko Usenik s pobudo izpostavi zahtevo staršev na svetu šole za organiziranje 
avtobusnega prevoza otrok do PŠ Golo. Vpraša kaj je z novo vrtino, kdaj bodo izdane 
odločbe. Predlaga, da se nemudoma »poflikajo« ceste, ko bo sneg skopnel. 

➢ Slavko Pavlič predlaga nasipanje udrtih bankin »matenke« z močnejšim granulatom. Pove 
tudi, da napeljavo interneta v Brestu, po informacijah Telekoma, naj bi ovirala Občina. Vpraša 
kdaj bo plin v Brestu in predlaga naj Občina na Energetiko naslovi pobudo. Predlaga še, da 
je potrebno nujno strokovno obrezati lipo pri cerkvi v Brestu. 

➢ Tone Krnc izpostavi problematiko komasacije pri Iški Loki in predlaga naj se župan sestane 
z direktorico Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS. Opozori, da odvoza smeti iz Sarskega 
v prejšnjem tednu ni bilo zaradi snega. 



 

➢ Martina Kovačič vpraša ali so občinski upravi posredovani zapisniki sej iz sveta staršev šole. 
Kajti starši so opozorili na nevarno šolsko pot v naselju Tomišelj in Podkraj. Obrazloži tudi, 
da je glede varnosti pešcev za ureditev cestnega odseka Petrol – ovinek, pobuda že 
obravnavana na Direkciji za ceste.  

➢ Alenka Jeraj pove, da so bila na svetu Zavoda šole izpostavljena vprašanja glede novega 
prizidka in zakaj je tako velika cena vode, kajti starši želijo več informacij, potrebno jih je 
obvestiti. Predlaga, da se objavi v Mostiščarju še za drugi del ali se za šolo predvideva 
izvedba energetske sanacije šole, saj so preveliki stroški za ogrevanje.  

 
Seja je bila zaključena ob  21.55 uri. 
 
Zapisala Marjana Župec       

 
Janez Cimperman    
       ŽUPAN  
 
 

ZAPISNIK 4. IZREDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE IG 
z dne, 21.3.2018 ob 17.30 uri v dvorani Centra Ig 

 
 
Prisotni: župan Janez Cimperman, Jožica Drobnič, Klemen Glavan, Alenka Jeraj, Martina Kovačič, 
Tone Krnc, Anton Modic, Slavko Pavlič, Rado Simić, Franc Toni, Zlatko Usenik, Jože Virant, Marija 
Župec. 
Odsotna Zuhra Jovanovič, Bojan Kraševec.   
Ostali prisotni: Janez Miklič, Marjana Župec, Natalija Skok. 
 
Dnevni red: 

1. Obravnava osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskega reda Občine Ig OPN-
4 (1. branje)  

 
Dnevni red je bil soglasno sprejet. 
 
K točki 1 
Natalija Skok obrazloži razloge za spremembe in dopolnitve (SD), katere obsegajo spremembe 
načina urejanja iz OPPN v PRO z natančnejšimi pogoji glede posegov za območje Zavoda za 
prestajanje kazni zapori Ig (ZPKZ IG) in območje rekonstrukcije koliščarske naselbine. V sklopu 
reševanja prostorske problematike ZPKZ IG bo Ministrstvo za pravosodje izvedlo prenovo območja 
grajskega kompleksa. Prenova bo zajemala rekonstrukcijo in dozidavo gradu, gradnjo novih objektov 
in pripadajočo zunanjo, prometno in komunalno energetsko ureditev. Za kar je bila narejena 
prostorska preveritev ter usklajeno z nosilci urejanja prostora pripravljena projektna naloga za 
izvedbo javnega natečaja (predstavljena na prejšnji seji). V sklopu OPN je Občina Ig skupaj s 
Krajinskim parkom Ljubljansko barje in Ministrstvom za kulturo pripravila »Izvedbo interpretacije 
naravne in kulturne dediščine na Ljubljanskem barju«. Na podlagi naloge se bo na območju občine 
Ig izvedla Interpretacija dediščine kolišč na Ljubljanskem barju znotraj območja IG 16-2/ZP. Prav 
tako so se v odloku pokazale potrebe po manjših korekcijah v tekstualnem delu ter ugotovljene 
nekatere nejasnosti, neusklajenosti in nova dejstva, ki ob pripravi PRO Ig še niso mogla biti 
upoštevana. V povzetku za javnost je naveden potek postopka in prikazana so območja sprememb. 
Postopek OPN IG - 4 se izvede na enak način kot poteka postopek za sprejem občinskega 
prostorskega načrta, skladno z določili Zakona o prostorskem načrtovanju. V postopek priprave so 
vključeni nosilci urejanja prostora opredeljeni v sklepu o začetku postopka priprave Odloka o SD 
PRO - OPN Ig – 4, objavljen v Mostiščar št. 2, marec 2017. V primeru, da se v postopku priprave 
ugotovi potreba po sodelovanje tudi drugih nosilcev urejanja prostora, jih lahko pripravljavec k 



 

sodelovanju povabi v kasnejših fazah postopka. Čeprav se predvideva, da za OPN IG - 4 ne bo 
potrebno izvesti celovite presoje vplivov na okolje, je bilo potrebno o tem pridobiti odločbo pristojnega 
organa. 
Zlatko Usenik vpraša kdaj je bila občina in svetniki prvič seznanjeni, da se bodo zapori širili in kdaj 
je župan izdal sklep o začetku priprave OPN. Župana vpraša, kdaj je bil seznanjen s projektom o 
novogradnji zapora, širitev v taki obliki. 
Župan odgovori, da so prvi pogovori potekali avgusta 2016, ko je prišel minister s svojo ekipo na Ig. 
Projekt, ki je bil predstavljen občinskemu svetu, je prvič videl v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje 
na Gradu Fužine v Ljubljani 14 dni pred 26. redno sejo občinskega sveta. Sklep je bil izdan, samo 
zato, da se prične postopek SD OPN IG. V strategiji razvoja občine piše: »Občina zagotavlja tudi 
prostor za nekatere družbene funkcije državnega pomena, kot so Center za zaščito in reševanje ter 
ZPK Zapori Ig ali regijskega pomena, kot je CUDV Dolfke Boštjančič Draga«. 
Natalija Skok pove, da sklep o pričetku postopka izda župan na podlagi zakonodaje, objavljen je bil 
v Mostiščar marca 2017. 
Tone Krnc pove, da sta bila oba podžupana informativno seznanjena leta 2016, ko je prišel minister 
Klemenčič z delegacijo na delovni sestanek v občino Ig, z razlogom, ali je občina pripravljena, da se 
spremeni odlok PRO, ker je za zapor najboljša lokacija na Igu. Poudarek je bil na širitvi ženskega 
zapora, ker v Ljubljani ne morejo biti skupaj z moškim zaporom.  
Franc Toni podpira projekt, ker je dober, ženski zapori na Igu ostajajo, občina pridobi parcele 
namenjene za dom starejših občanov, plačan komunalni prispevek in obnovljeno elektriko. Dejstvo 
je, da zapor v gradu bo, brez soglasja občinskega sveta bodo obnovili grad in ne bodo preselili 
spodnjega oddelka v Dobrunje. Minister želi dobro sodelovanje z občino in nadaljevati s pogovori 
glede parcel. 
Tone Krnc pove, naj se ne izgovarja na elektriko, to je lari, fari. V projektu zgornja ureditev nima 
nobene dovozne ceste do cerkve sv. Jurija, dostop je le pešpot. Ne vemo ali bo Ministrstvo za 
pravosodje prodalo svojo lastnino ali ne bo. Vemo, da je Vlada v odstopu, projekt vreden 40 milijonov 
ne bo nihče potrdil na Vladi. Svetniki SDS imamo podporo občanov, da glasujemo proti, zaporov ne 
rabimo, grad pa potrebujemo za druge namene. V kolikor bo potrebno bomo zbrali podpise za 
referendum. 
Martina Kovačič meni, da bi bilo dobro dobiti grad nazaj v občinsko last, vendar s takim  proračunom 
kot je, ne ve, kdaj bi ga lahko obnovili. Podpira priložnost, da se grad obnovi in prav tako podpira 
dom starejših občanov. 
Alenka Jeraj meni, če se nekaj objavi v Mostiščar, naj se malo več napiše glede OPN 4, da bodo 
ljudje seznanjeni o zadevi in na katero območje se nanaša. Vpraša, kdaj in kdo je sklenil Sporazum 
o sofinanciranju sprememb in dopolnitev prostorskega reda Občine Ig, in vpraša na podlagi česa je 
občina zaračunala komunalni prispevek.  
Slavko Pavlič pove, da je grad v dobrem stanju, saj bi vanj lahko vnesli marsikatero dejavnost in 
predlaga, da se grad vrne občini Ig, vse ostalo kar imajo v planu pa naj delajo tam zadaj. 
Alenka Jeraj predlaga, da občinski svet dobi relevantne dokumente in sicer: Sporazum o 
sofinanciranju sprememb in dopolnitev prostorskega reda Občine Ig, izračun komunalnega 
prispevka in nakazilo, veljavni Odlok, da se lahko primerja člene, katere se spreminja in prvotno 
časovnico posameznih faz za pripravo SD OPN-4. Pove tudi, da brez soglasja občine Ig ne morejo 
delati nič, ker obstoječi odlok tega ne dovoljuje. Vlada RS je v odhajanju in opravlja samo še tekoče 
zadeve in meni, da ti prenosi parcel niso tekoči posli Vlade, ko govorimo o parcelah za dom starejših, 
kar pomeni, da se to ne bo zgodilo. Nato še predlaga, da se objavi v novem Mostiščarju, kaj se 
namerava delati, da mislijo širiti zapore in to lahko naredijo samo, če občinski svet sprejme 
spremembe prostorskega plana in vprašati občane  ali želijo, da se spremeni prostorski plan.  
Zlatko Usenik pove, da bi se moral župan že po prvem obisku ministra v občini, sestati s svetniki in 
občani ter jih seznaniti z zadevo. Vpraša še, na podlagi katerega dokumenta je bil narejen izračun 
komunalnega prispevka. Zaveda se tudi, da zapori iz Iga ne bodo odšli, moti ga le način, zakaj so 
svetniki izvedeli na tak način glede projekta za širitev zaporov. Nato predlaga, da se pri drugem 
branju odloka, najprej podpiše in overi pogodba o prenosu zemljišč v last občine Ig, parcele za dom 
starejših občanov, šele nato občinski svet potrdi odlok. 



 

Župan pove, da so na podlagi posredovanih podatkov in izdane odločbe plačali komunalni prispevek 
konec leta 2017, v nasprotnem primeru bi moralo Ministrstvo za pravosodje denar vrniti v državni 
proračun. 
Martina Kovačič se pridružuje mnenju Alenke in Zlatka in se strinja, da bi morali biti svetniki, ne glede 
nato, da niso odločujoči faktor pri komunalnem prispevku, seznanjeni s tako velikim projektom. Želi 
si, da bi za vsak ključni projekt, ki se dela v občini, morali biti svetniki seznanjeni z dokumenti od 
samega začetka. Rada bi videla Sporazum, delno odločbo KP, kje se nahaja akontacija in vpraša 
zakaj svetniki niso dobili gradiva že na prejšnji seji. 
Župan pove, da po programu opremljanja komunalni prispevek izračuna zaposleni na Občini v 
skladu z zakonodajo in nikogar ne obvešča. Sporazum se je sklenil zaradi usklajene priprave SD 
prostorskega reda Občine Ig na način, da bo Ministrstvo za pravosodje krilo stroške za potrebe 
reševanja prostorske problematike ZPKZ Ig, Občina Ig pa del, ki se nanaša na kolišča. 
Tone Modic pove, da je najboljša varianta, ker se zapor gradi samo zgoraj, spodnji oddelek pa se 
po izgradnji seli v Ljubljano. Meni, da je projekt zelo dober, grad občina ne bo nikoli dobila, kupila še 
težje, prenoviti ga ne bo mogoče, ostalo bi v takem stanju kot je in najbolje bo urejeno tudi to, da 
dobimo parcele za dom starejših občanov. 
Natalija Skok ponovno obrazloži, da spremembe OPN potekajo v skladu z Zakonom o prostorskem 
načrtovanju in na podlagi le tega je v gradivu povzetek za javnost v katerem je vse obrazloženo in 
tudi kako potekajo postopki, to so postopki, ki so navedeni v časovnici. Glede informiranja še enkrat 
pove, da vsa obvestila o spremembah prostorskih aktov ljudje zelo dobro spremljajo. Zato prosi, da 
si tudi svetniki dobro preberejo. V Mostiščarju marca 2017 je bil objavljen Sklep o začetku priprave 
sprememb in dopolnitev odloka OPN IG-4, v katerem je točno navedeno zakaj gre, do podrobnosti: 
»Ministrstvo za pravosodje bo v sklopu reševanja prostorske problematike ZPKZ Ig izvedla prenovo 
območja grajskega kompleksa. Prenova bo zajemala rekonstrukcijo in dozidavo gradu, gradnjo 
novih objektov in pripadajočo zunanjo, prometno in komunalno energetsko ureditev«. 15. novembra 
2017 je izšel Mostiščar v katerem je bilo objavljeno javno naznanilo, v katerem piše: »SD obsegajo 
spremembe načina urejanja iz OPPN v PRO z natančnejšimi pogoji glede posegov za enote urejanja 
prostora z oznako IG03-3, IG06-4, IG06-5, IG06-6, IG08-10 – območje ZPKZ Ig (Zapori Ig) in IG16-
2 – rekonstrukcija koliščarske naselbine. Na podlagi zakona, da se po 7 dneh prične javna razgrnitev 
je le-ta tudi potekala od 29.11.2017 do 15.12.2017 in ljudje, ki jih je to zanimalo so si prišli pogledati. 
V tem sklopu je bila 6.12.2017 javna razprava, katere se ni udeležil nihče, niti ni bilo nobene 
pripombe ali pobude s strani občanov, razen Ministrstva za pravosodje. 
Zlatko Usenik predlaga sprejem sledečega sklepa: občinski svet bo potrdil drugo fazo odloka tisti 
trenutek, ko bo s strani Ministrstva za pravosodje oziroma pristojne osebe podpisana pogodba o 
prenosu zemljišč v last občine Ig in overjena pri notarju. 
Alenka Jeraj predlaga, da občinska uprava pošlje občinskemu svetu vse že naštete relevantne 
dokumente in v Mostiščar se napiše ljudem poljuden članek, da bodo razumeli širitev zaporov. 
Župan poda predlog Alenke Jeraj na glasovanje. 
Trije svetniki so glasovali ZA, ostali svetniki niso glasovali. 
Župan pove, da bo občinska uprava občinskemu svetu pripravila odgovore na vprašanja in predloge 
iz razprave in poda odlok na glasovanje. 
 
S 7 glasovi ZA, 3 PROTI in 2 VZDRŽANIMA je Občinski svet Občine Ig obravnaval in sprejel 
dopolnjen osnutek Odloka o prostorskem redu občine Ig OPN-4 in se seznanil s stališči do 
pripomb iz javne razgrnitve – PRVO BRANJE. 
 
Seja je bila zaključena ob 19.05 uri. 
 
Zapisala Marjana Župec       

   Janez Cimperman    
           ŽUPAN    
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Štev.: 671-0004/2018 

Datum: 11. 4. 2018 
 
OBČINSKEMU SVETU 

 
Zadeva: PREDLOG ODLOKA O POSTOPKU SOFINANCIRANJA LETNEGA 
PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI IG (druga obravnava) 
 
Obrazložitev: 

 
1. PRAVNE PODLAGE 
Državni zbor RS je aprila 2014 sprejel Resolucijo o Nacionalnem programu športa v 
Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023, temu pa je po sklepu vlade RS sledil še Izvedbeni 
načrt Resolucije o Nacionalnem programu športa v RS. V obeh dokumentih so na novo 
začrtane usmeritve razvoja športa v Sloveniji v obdobju 2014-2023. 30. maja 2017 je državni 
zbor RS sprejel tudi nov Zakon o športu, ki v svojem 16. členu (3. odstavek) zavezuje lokalne 
skupnosti, da z občinskim odlokom podrobneje opredelijo postopek priprave, sprejemanja 
in spremljanja izvajanja letnega programa športa v občini. V 98. členu pa zakon nalaga 
lokalnim skupnostim, da občinske predpise s področja športa z določbami ZŠpo-1 uskladijo 
najkasneje v enem letu od njegove uveljavitve! 
 
2. RAZLOGI ZA SPREJEM ODLOKA 
Veljavna Merila za izbor programov športa, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev 
občine Ig (Mostiščar, UO, št. 3/2012, UO, št. 1/2013) ne zadošča več usmeritvam, kot sta 
jih začrtala NPŠ in IN NPŠ ter letos uzakonil ZŠpo-1. Temeljni namen sprejema Odloka o 
postopku sofinanciranja LPŠ v občini Ig (v nadaljevanju: Odlok) je uskladitev z zakonskimi 
določbami in operativnimi cilji, kot jih narekujejo omenjeni dokumenti na nivoju države. 
Predlog Odloka je pripravljen na osnovi zakonskih določil in dobre prakse, ki se je 
izoblikovala v letih delovanja civilne športne družbe, hkrati pa upošteva priporočila osrednje 
slovenske civilnodružbene športne organizacije; Olimpijskega komiteja Slovenije – 
Združenja športnih zvez (OKS-ZŠZ). 
Odlok prvenstveno določa postopek, po katerem se bo v občini sofinanciral javni interes na 
področju športa. Tako najprej opredeli vse potencialne subjekte, ki imajo v občini s svojimi 
športnimi programi/področji možnost sodelovati v postopku za pridobitev javnih sredstev za 
sofinanciranje letnega programa športa (izvajalci LPŠ), hkrati pa določi še dodatne pogoje, 
ki jih morajo ti potencialni izvajalci izpolnjevati (pravica do sofinanciranja). Skladno z NPŠ in 
ZŠpo-1 so navedeni vsi športni programi in področja, ki jih Občina lahko sofinancira 
(področja športa). Športni programi so najbolj prepoznaven del športa  in kot taki tudi najbolj 
izpostavljeni, poleg tega pa se lahko sofinancirajo tudi športni objekti (investicije, 
posodabljanje, upravljanje in vzdrževanje), razvojne dejavnosti (usposabljanje in 
izpopolnjevanje strokovnih kadrov), organiziranost v športu (delovanje športnih društev, 
zveze in zavodov) ter športne prireditve (sofinanciranje lokalno pomembnih športnih 
prireditev). 
Temeljno vprašanje občine je, katere športne programe/področja in v kolikšni meri vsako 
leto sofinancirati iz proračunskih sredstev, kar se določi v letnem programu športa (LPŠ), ki 
predstavlja najpomembnejši letni dokument Občine na področju športa. Višina in obseg 
sofinanciranja sta odvisna od razvojnih načrtov, prioritet v športu, kadrovskih in prostorskih 
danosti ter razpoložljivih proračunskih sredstev. LPŠ predstavlja operacionalizacijo določb 



 

Odloka. V njem pa se podrobno določijo pogoji in merila za sofinanciranje programov in 
področij, ko so v koledarskem letu predmet javnega razpisa. LPŠ pripravi občinska uprava 
v sodelovanju s Športno zvezo Ig (ŠZI). Pomembno vlogo pri oblikovanju in spremljanju 
procesa izvajanja LPŠ ima strokovni svet, ki ga imenuje župan. 
Odlok sledi določbam ZŠpo-1, ko za ključni postopek sofinanciranja LPŠ določi javni razpis, 
ki ga (prav tako po ZŠpo-1) vodi posebna Komisija za izvedbo JR. Postopek izvedbe JR, v 
njem so do potankosti opisani vsi koraki od objave JR do končnega podpisa pogodb z 
izbranimi izvajalci, je zelo podoben splošnemu upravnemu postopku (ZUP-u). 
 
3. CILJI IN NAMEN 
S sprejetjem Odloka o postopku sofinanciranja letnega programa športna v občini Ig želi 
predlagatelj urediti razmere na področju sofinanciranja javnega interesa v športu v občini; 
uskladitev z zakonskimi določili in določitev pogojev in meril za sistematično vrednotenje 
športnih programov in področij ter spremljanje izvajanja LPŠ. 
Predlog Odloka je v postopku javne razprave obravnavala zainteresirana športna javnost 
(ŠZI), ki je posredovala pozitivno mnenje k besedilu Odloka. 
 
Statutarno pravna Komisija je obravnavala predlog Odloka in ga predlagala 
občinskemu svetu v obravnavo s predlaganimi spremembami: 
-3 odstavek 4. člena se jasneje opredeli; 
-v 8. členu se prvi odstavek dopolni kdo sestavlja komisijo in kakšen je njen mandat; 
-v 15. členu se doda protikorupcijska klavzula. 
 
Statutarno pravna komisija je pri obravnavi predloga Odloka o sofinanciranju postopka 
letnega programa športa v občini Ig posredovala tri (3) pripombe, pobude, predloge: 

1. 4. člen; 3. odstavek (podrobnejša opredelitev besedila): 
Predlog besedila pri izvedbi športnih programov daje (ob enakih pogojih) prednost 
športnim društvom in občinski športni zvezi, kar je povsem v skladu z določili 
Nacionalnega programa športa (NPŠ RS 2014-23), kjer je zapisano, da so športna 
društva temelj evropskega (in hkrati tudi slovenskega) modela organiziranosti športa. 
Predstavljajo osnovo vrhunskega in kakovostnega športa, poleg tega pa so zelo 
pomemben izvajalec športnih programov za otroke, mladino, družine. Športna 
društva se kot osnovne športne organizacije na lokalni ravni združujejo v občinske 
športne zveze. Društva/zveza so ustanovljeni na osnovi Zakona o društvih, ki 
zapoveduje neprofitno delovanje. Logično lokalna skupnost v delovanju 
društev/zveze (izvajanju športnih programov) zaznava javni interes na področju 
športa, zato jim omogoča določeno prednost. V praksi to pomeni, da bi na javnem 
razpisu od dveh enakih športnih programov (z enim bi kandidiralo športno društvo, z 
drugim pa d.o.o.) komisija dala prednost programu, ki ga izvaja društvo (neprofitna 
organizacija). Sicer je dejanskih primerov, ko bi bila uveljavljena takšna določba 
Odloka, zelo malo (praktično nič).  
Namreč: sofinanciranje LPŠ (letnega programa športa) je mogoče zelo natančno 
določiti s pogoji in merili, ki jih bo OS obravnaval v sklopu sprejemanja LPŠ za leto 
2018. 3. odstavek 4. člena odloka sledi določbam NPŠ RS in kot temeljno obliko 
slovenske organiziranosti športa deklarativno navaja športna društva in zveze in jim 
(ob enakih pogojih) daje prednost pred drugimi (predvsem profitno naravnanimi) 
organizacijami, ki se pojavljajo v športu (d.o.o., s. p. itd.). 

2. 8. člen; 1. odstavek (sestava komisije za izvedbo JR): 



 

Pomembno omejitev pri sestavljanju Komisije za izvedbo JR predstavlja 20. člen 
ZŠpo-1 (omejitve so predvsem za šport v malih občinah katastrofalne, saj 
onemogočajo sestavo kvalitetne in predvsem strokovne komisije). Pobuda statutarno 
pravne komisije gre v smeri, da se podrobneje opredeli sestavo in mandat. Ker v 
občinski upravi delujejo razpisne komisije tudi na drugih področjih javnega 
financiranja programov/projektov (kultura), je smiselno upoštevati dobro prakso 
(hkrati z določbami ZŠpo-1).  
Predlog: besedilo 1. odstavka 8. člena se dopolni in se glasi: Župan s sklepom 
imenuje Komisijo za izvedbo JR (v nadaljevanju: komisija), ki je sestavljena iz treh 
(3) članov (od tega najmanj dva (2) člana občinske uprave in največ en (1) občinski 
svetnik). Komisija mora biti sestavljena v skladu z določbami Zakona o športu, njen 
mandat pa je eno (1) leto.  
Predlagam tudi dopolnitev 4. odstavka istega člena; in sicer nadaljevanje stavka: »…, 
ki je lahko hkrati član komisije.«. 

3. 15. člen (protikorupcijska klavzula v pogodbi z izbranimi izvajalci): 
Protikorupcijska klavzula je/bo v celoti zapisana v osnutku pogodbe z izbranimi 
izvajalci LPŠ. Predvideno je naslednje besedilo klavzule: 
Pogodba, pri kateri kdo v imenu in na račun druge pogodbene stranke, predstavniku 
ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno 
nedovoljeno korist za: 

• pridobitev posla ali 

• sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali 

• opustitev dolžnega nadzora na izvajanjem pogodbenih obveznosti ali 

• drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja 
povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku 
organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni 
stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku 

je nična. 
Predlagam, da se v besedilu 15. člena odloka kot predzadnja doda alinea: 

• protikorupcijska klavzula. 
 
Finančne posledice: 
Višina sofinanciranja LPŠ v občini je odvisna od višine sprejetega proračuna lokalne 
skupnosti. Ker je Občina že doslej v občinskem proračunu namenjala sredstva za 
sofinanciranje športnih programov in področij, sprejem Odloka o postopku sofinanciranja 
LPŠ v občini Ig ne spreminja dosedanjega načina sofinanciranja športa in nima dodatnih 
finančnih posledic. 
 
Predlog sklepa: 
Občinski svet Občine Ig sprejme Odlok o postopku sofinanciranja letnega programa 
športa v Občini Ig. 
 
Pripravila:         Janez Cimperman 
Polona Skledar         župan 
Višja svetovalka 
za družbene dejavnosti 
 
PREDLOG: 11.4.2018 



 

Na podlagi 16. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17), Resolucije o nacionalnem programu športa 
v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-23, (Uradni list RS, št. 26/14) in __. člena Statuta Občine Ig (Uradni list 
RS, št. 39/2016) je Občinski svet Občine Ig na __. seji dne, ______ sprejel 
 

O  D  L  O  K 
O POSTOPKU SOFINANCIRANJA LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI IG 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1. člen 
(vsebina Odloka) 

 

(1) Odlok o postopku sofinanciranja letnega programa športa v Občini Ig (v nadaljevanju: Odlok) določa 
izvajalce posameznih programov in področij letnega programa športa, pogoje in merila za izbiro in 
sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na lokalni ravni, način določitve višine sofinanciranja, 
postopek izbire in sofinanciranja izvajanja letnega programa športa, način sklepanja in vsebino pogodb o 
sofinanciranju ter način izvajanja nadzora nad pogodbami o sofinanciranju. 

 

2. člen 
(opredelitev javnega interesa v športu) 

 

(1) Javni interes obsega naloge nacionalnega in lokalnega pomena, ki so določene v Nacionalnem programu 
športa v RS (v nadaljevanju: NPŠ) in so namenjene zagotavljanju optimalnih pogojev za kakovostno 
ukvarjanje s športom in gibalnimi dejavnostmi za ohranjanje zdravja. Javni interes v občini obsega 
dejavnosti na vseh področjih športa v skladu s prednostnimi nalogami, ki so opredeljene v NPŠ in se 
uresničuje tako, da se: 

• v proračunu občine zagotavlja finančna sredstva za sofinanciranje LPŠ, 

• načrtuje, gradi in vzdržuje lokalno pomembne športne objekte in površine za šport v naravi, 

• spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj vseh področjih športa. 
 

3. člen 
(izvajalci LPŠ) 

 

(1) Izvajalci LPŠ po tem Odloku so: 

• športna društva in športne zveze, ki so registrirani v RS, 

• zavodi za šport, 

• zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo športne programe določene z LPŠ, 

• pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v športu v RS, 

• samostojni podjetniki posamezniki, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti v športu v RS, 

• ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen na področju športa, v skladu z zakonom, ki 
ureja ustanove in 

• zasebni športni delavci. 
 

4. člen 
(pravica do sofinanciranja) 

 

(1) Izvajalci iz prejšnjega člena imajo pravico do sofinanciranja na področjih športa, če izpolnjujejo pogoje: 

• imajo sedež v občini, 

• so na dan objave javnega razpisa za sofinanciranje LPŠ (v nadaljevanju: JR) najmanj eno (1) leto 
registrirani v skladu z veljavnimi predpisi in najmanj eno (1) leto pred letom, ko kandidirajo na JR, 



 

neprekinjeno izvajajo športne programe pretežno za občanke in občane občine in pretežno na 
območju občine. 

• izvajajo športne programe in področja skladno z Odlokom in LPŠ, se pravočasno prijavijo na JR ter 
izpolnjujejo vse razpisne pogoje, 

• imajo za prijavljena športne programe in področja športa:   
o zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter ustrezno izobražen in/ali usposobljen kader 

za opravljanje strokovnega dela v športu, 
o izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni viri prihodkov in stroškov izvedbe 

programov, 
o urejeno evidenco članstva (športna društva, zveze) ter evidenco o udeležencih programov. 

 

(2) Izvajalci, ki ne izpolnjujejo pogojev iz druge alineje prvega odstavka, lahko na JR kandidirajo samo za 
sredstva za delovanje društev in za lokalne športne prireditve.  

 

(3) Športna društva in Športna zveza imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju LPŠ.  
 

II. VSEBINSKE DOLOČBE 
 

5. člen 
(opredelitev področij športa) 

 

(1) Za uresničevanja javnega interesa v športu se, v skladu s proračunskimi zmožnostmi in ob upoštevanju 
načela enake dostopnosti javnih sredstev za vse izvajalce, iz proračuna občine lahko sofinancirajo 
naslednja področja športa:  

1. ŠPORTNI PROGRAMI: 

• Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine 

• Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami 

• Obštudijske športne dejavnosti 

• Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport 

• Kakovostni šport 

• Vrhunski šport 

• Šport invalidov 

• Športna rekreacija 

• Šport starejših 
2. ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI 
3. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU  

• Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev v športu  

• Statusne pravice športnikov, strokovnih delavcev v športu in strokovna podpora programov  

• Založništvo v športu 

• Znanstveno raziskovalna dejavnost v športu 

• Informacijsko komunikacijska tehnologija na področju športa 
4. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU 
5. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA 

• Športne prireditve 

• Javno obveščanje o športu 

• Športna dediščina in muzejska dejavnost v športu 
6. DRUŽBENA IN OKOLJSKA ODGOVORNOST V ŠPORTU 

 

6. člen 
(letni program športa) 

 



 

(1) LPŠ je dokument, ki opredeli športne programe in področja, ki so v koledarskem letu, za katerega se LPŠ 
sprejema, prepoznani kot javni interes občine.  

 

(2) Glede na razvojne načrte, prioritete v športu, razpoložljiva proračunska sredstva ter kadrovske in 
prostorske razmere v lokalnem športu se v LPŠ določi: 

• programe in področja športa, ki se v letu, za katerega se LPŠ sprejema, sofinancirajo iz občinskega 
proračuna, 

• obseg in vrsto sofinanciranih programov in področij, 

• višino proračunskih sredstev za sofinanciranje programov in področij, 

• pogoje in merila za izbiro in sofinanciranje programov in področij v okviru LPŠ. 
 

(3)  Predlog LPŠ pripravi pristojni organ občinske uprave v sodelovanju s Športno zvezo Ig (v nadaljevanju: 
ŠZI). 
 

(4) LPŠ sprejme občinski svet Občinski svet po predhodno pridobljenem mnenju ŠZI.  
Občinski svet lahko LPŠ sprejme tudi brez predhodnega mnenja ŠZI, če ga le ta ne poda v roku enega 
meseca. 

 

7. člen 
(Strokovni svet za šport)  

 

(1) Zaradi zagotavljanja avtentičnih interesov civilne športne družbe v občini župan s sklepom ustanovi 
Strokovni svet za šport, ki je sestavljen iz petih (5) članov (od tega največ dva (2) člana občinske uprave 
in najmanj trije (3) člani iz vrst športnikov in/ali športnih delavcev, ki delujejo v športnih društvih s 
sedežem v občini ali v Športni zvezi Ig).  

 

(2) Naloge strokovnega sveta so:  

• v sodelovanju z občinsko upravo pripravi vsebinsko utemeljen predlog LPŠ, 

• spremlja proces izvajanja LPŠ in pripravi predlog prerazporeditve proračunskih sredstev za šport, če 
se ugotovi, da sredstva za določena področja športa ne bodo v celoti porabljena. 

• pripravi predloge, mnenja in pobude za spremembo oziroma dopolnitev Odloka in LPŠ,  

• pripravi dodatne pogoje in merila za vrednotenje LPŠ, ki se po potrebi vključijo v razpisno 
dokumentacijo, 

• svetuje županu v za upravljanje športa pomembnih zadevah in predlaga kvalitetne rešitve glede z 
razvoja športa. 

 

(3) Strokovni svet se sestaja na rednih in izrednih sejah. Seje lahko potekajo tudi dopisno. Strokovni svet o 
svojem delu vodi zapisnike. Za sklepčnost je potrebna večina članov.  

 

(4) Mandat Strokovnega sveta je vezan na mandat župana.  
 

(5) Strokovno-administrativna dela za Strokovni svet opravi za šport pristojen delavec občinske uprave. 
 

8. člen 
(komisija za izvedbo JR) 

 

(1) Župan s sklepom imenuje Komisijo za izvedbo JR (v nadaljevanju: komisija), ki je sestavljena iz treh (3) 
članov (od tega najmanj dva (2) člana občinske uprave in največ en (1) občinski svetnik). Komisija mora 
biti sestavljena v skladu z določbami Zakona o športu, njen mandat pa je eno (1) leto.  

 

(2) Komisija se sestaja na rednih in izrednih sejah. Seje lahko potekajo tudi dopisno. Komisija o poteku sej in 
o svojem delu vodi zapisnik. Za sklepčnost in sprejemanje odločitev je potrebna navadna večina.  

 

(3) Naloge komisije so:  

• pregled in ocena vsebine razpisne dokumentacije,  



 

• odpiranje in ugotavljanje pravočasnosti ter popolnosti prejetih vlog,  

• ocena vlog na podlagi pogojev in meril navedenih v LPŠ, JR oziroma razpisni dokumentaciji,  

• priprava predloga izvajalcev LPŠ po izbranih športnih programov in področij,  

• potrditev predloga izbire in sofinanciranja LPŠ po športnih programih in področjih in po izvajalcih,  

• vodenje zapisnikov o svojem delu.  
 

(4) Strokovno-administrativna dela za komisijo opravlja za šport pristojen delavec občinske uprave, ki je 
lahko hkrati član komisije. 

 

9. člen 
(javni razpis in razpisna dokumentacija) 

 

(1) V skladu z veljavno zakonodajo, tem Odlokom in sprejetim LPŠ občina izvede JR. 
 

(2) Objava JR mora vsebovati:  

• ime in naslov naročnika,  

• pravno podlago za izvedbo JR,  

• predmet JR,  

• navedbo pogojev za kandidiranje na JR (upravičeni izvajalci LPŠ),  

• navedbo pogojev in meril za vrednotenje športnih programov/področij,  

• višino sredstev, ki so na razpolago za predmet JR,  

• obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva,  

• rok, do katerega morajo biti predložene vloge in način oddaje vlog,  

• datum in način odpiranja vlog,  

• rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu JR, 

• navedbo oseb, pooblaščenih za dajanje informacij o JR, 

• informacijo o razpisni dokumentaciji. 
 

(3) Razpisna dokumentacija mora vsebovati:   

• razpisne obrazce,  

• navodila izvajalcem za pripravo in oddajo vloge,  

• informacijo o dostopnosti do Odloka, LPŠ ter pogojev in meril,  

• vzorec pogodbe o sofinanciranju programov.  
 

10.  člen 
(postopek izvedbe JR) 

 

(1) Občina besedilo JR in razpisno dokumentacijo objavi na svoji spletni strani. Rok za prijavo na JR ne sme 
biti krajši od štirinajst (14) dni od objave JR. 

 

(2) Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako »ne odpiraj – vloga« in navedbo JR, na katerega se 
nanaša. Vloga je lahko elektronska, če je tako določeno v JR. Način elektronske oddaje vloge se določi v 
razpisni dokumentaciji. 

 

(3) Odpiranje prejetih vlog opravi komisija v roku in na način, kot je predviden v JR. Odpirajo se samo v roku 
prispele vloge v pravilno izpolnjenem in označenem ovitku ter v vrstnem redu, po katerem so bile prejete.  
Odpiranje vlog ni javno. 

 

(4) Komisija na odpiranju ugotovi formalno popolnost vsake vloge glede na to, ali je bila oddana pravočasno 
in s strani upravičenega vlagatelja ter ali so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti. 

 

(5) O odpiranju vlog se vodi zapisnik, ki vsebuje: 

• kraj in čas odpiranja prispelih vlog, 

• imena navzočih članov komisije, 



 

• naziv vlagateljev navedenih po vrstnem redu odpiranja, 

• ugotovitve o popolnosti oziroma nepopolnosti posamezne vloge ter navedbo manjkajoče 
dokumentacije. 

Zapisnik podpišejo predsednik in prisotni člani komisije. 
 

11.  člen 
(poziv za dopolnitev vloge) 

 

(1) Na podlagi zapisnika o odpiranju vlog komisija v roku osmih (8) dni pisno pozove tiste vlagatelje, katerih 
vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev vlog je osem (8) dni od prejema poziva. 

 

(2) Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji iz prejšnjega odstavka v roku ne dopolnijo, se s sklepom zavržejo. 
Pritožba zoper sklep ni možna. 

 

12.  člen 
(odločba o izbiri) 

 

(1) Na osnovi odločitve komisije odločbo o izbiri izda pristojni organ občinske uprave. Odločba o izbiri je 
podlaga za sklenitev pogodbe o sofinanciranju izvajanja LPŠ. 

 

13.  člen 
(pritožbeni postopek: ugovor) 

 

(1) Zoper odločbo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah vlagatelji lahko podajo ugovor v roku osmih (8) 
dni po prejemu odločbe. Predmet ugovora ne morejo biti pogoji in merila za vrednotenje LPŠ. 

 

(2) O ugovoru odloči župan v roku trideset (30) dni od prejema. Odločitev župana je dokončna. O odločitvi 
župan obvesti tudi komisijo. 

 

(3) Zoper odločitev župana je dopusten upravni spor na Upravnem sodišču Republike Slovenije, ki se vloži v 
roku trideset (30) dni od vročitve odločbe.  

 

(4) Vložen upravni spor ne zadrži sklepanja pogodb z izbranimi izvajalci LPŠ. 
 

14.  člen 
(objava rezultatov JR) 

 

(1) Rezultati JR se po zaključku postopka JR objavijo v občinskem glasilu in/ali na spletni strani občine. 
 

15.  člen 
(pogodba z izbranimi izvajalci LPŠ) 

 

(1) Z izbranimi izvajalci LPŠ župan sklene pogodbe o sofinanciranju izvajanja LPŠ. V pogodbi se opredeli: 

• naziv in naslov naročnika ter izvajalca dejavnosti,  

• vsebino in obseg dejavnosti,  

• čas realizacije dejavnosti,  

• višino dodeljenih sredstev,  

• terminski plan porabe sredstev,  

• način nadzora nad izvedbo športnih programov/področij, namensko porabo sredstev in predvidene 
sankcije v primeru neizvajanja, 

• način nakazovanja sredstev izvajalcu,  

• način in vzrok spremembe višine pogodbenih sredstev,  

• način, vsebino in rok za poročanje o realizaciji LPŠ po pogodbi, 



 

• določilo, da izvajalec, ki nenamensko koristi pogodbena sredstva ali drugače krši pogodbo, ne more 
kandidirati za sredstva na naslednjem JR,  

• protikorupcijska klavzula, 

• druge medsebojne pravice in obveznosti. 
 

(2) Če se izbrani izvajalec v roku osem (8) dni ne odzove na poziv k podpisu pogodbe, se šteje, da je odstopil 
od vloge za sofinanciranje. 

 

16. člen 
(spremljanje izvajanja LPŠ) 

 

(1) Izvajalci LPŠ so dolžni izvajati priznane športne programe in področja najmanj v obsegu, ki je opredeljen 
v pogodbi, sredstva pa nameniti za izbrani športni program in področje v skladu z JR. 

 

(2) Nadzor nad izvajanjem pogodb in porabo sredstev za šport izvajata občinska uprava. 
  

17.  člen 
(uporaba javnih športnih objektov in površin) 

 

(1) Prednost pri uporabi javnih športnih objektov in površin za izvajanje LPŠ imajo pod enakimi pogoji:  

• zavodi, ki izvajajo obvezni in razširjeni program v okviru vzgojno izobraževalnega procesa,  

• športna društva, ki izvajajo LPŠ,  

• športna društva s statusom društva v javnem interesu, ki ne izvajajo LPŠ. 
 

III. PREHODNI DOLOČBI 
 

18.  člen 
(prenehanje veljavnosti prejšnjega Pravilnika) 

 

(1) Z dnem uveljavitve tega Odloka prenehajo veljati Merila za izbor programov športa, ki se sofinancirajo iz 
proračunskih sredstev Občine Ig (Mostiščar, UO, št. 3/2012; april 2012) in Spremembe meril za izbor 
programov športa, ki se sofinancirajo iz proračunski sredstev Občine Ig (Mostiščar, št. 1/2013; februar 
2013). 

 

19.  člen 
(veljavnost Pravilnika) 

 

(1) Ta Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem glasilu Občine Ig- Mostiščar oz. v Uradnem listu 
RS.                            

Občina Ig 
Janez CIMPERMAN 

              župan 
 

Štev.: 671-0005/2018 

Datum: 11. 4. 2018 
 
OBČINSKEMU SVETU 
 
Zadeva: OBRAVNAVA IN SPREJETJE PREDLOGA LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V 
OBČINI IG ZA LETO 2018 
Obrazložitev 
Zakon o športu (ZŠpo-1) in Nacionalni program športa v RS (NPŠ) opredeljujeta Letni 
program športa (v nadaljevanju: LPŠ) kot dokument, ki za izbrano koledarsko leto določi 



 

športne programe in področja, ki so prepoznani kot javni interes občine v športu. Glede na 
razvojne načrte, razvitost športa ter razpoložljiva sredstva občinskega proračuna LPŠ 2018 
določa: obseg in vrsto športnih programov in področij, ki bodo v 2018 sofinancirana iz 
proračuna občine, višino sredstev za posamezne programe in področja ter pogoje in merila 
za izbiro in sofinanciranje. 
Pri pripravi LPŠ 2018 so aktivno sodelovali predstavniki občinske Športne zveze, predsednik 
Odbora za družbene dejavnosti, tako da je izbor športnih programov in področij dejanski 
odraz trenutnih razmer v lokalnem športu. V 2018 bo Občina Ig tako sofinancirala: športne 
programe otrok in mladine (prostočasni in usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport), 
kakovostni šport odraslih, športno rekreacijo in šport starejših; med ostalimi področji športa 
pa izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu, delovanje športnih društev in športne zveze, 
izvedbo športnih prireditev (pomembnih za občino in drugih) ter uporabo javnih športnih 
objektov za izvedbo LPŠ. 
Potrditev LPŠ v OS zagotavlja uresničevanje javnega interesa v športu na lokalni ravni, kot 
to določa 4. člen ZŠpo-1. Sprejem LPŠ 2018 je pogoj, da občinska uprava pristopi k izvedbi 
postopek javnega razpisa (JR), s katerim bo sofinancirala izvajalce LPŠ. S tem bo 
operacionalizirala določbe ZŠpo-1 in NPŠ, spodbudila športno dejavnost v občini in 
pripomogla k zagotavljanju optimalnih pogojev za razvoj športa. 
Višina sofinanciranja letnega programa športa v občini je odvisna od višine sprejetega 
proračuna lokalne skupnosti. Ker je občina že doslej v občinskem proračunu namenjala 
sredstva za sofinanciranje športnih programov in področij, sprejem LPŠ v občini Ig za leto 
2018 v ničemer ne spreminja dosedanjega načina sofinanciranja športa in nima dodatnih 
finančnih posledic. 
 
Finančne posledice 
Občina Ig ima na proračunski postavki 1118006 proračuna Občine Ig  za leto 2018 
zagotovljena sredstva za realizacijo LPŠ.  
Predlog sklepa: 
Občinski svet Občine Ig sprejme sklep o potrditvi Letnega programa športa v Občini 
Ig. 
 
Pripravila:         Janez Cimperman 
Polona Skledar         župan 
Višja svetovalka 
za družbene dejavnosti 
 
Na podlagi 13. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17) in __. člena Statuta Občine Ig 
(Uradni list RS, št. 39/2016) je Občinski svet Občine Ig na svoji __. seji, dne, ________ sprejel 
 

LETNI PROGRAM ŠPORTA 
V  OBČINI IG ZA LETO 2018 

 

1. člen 
(vsebina) 

Občina Ig (v nadaljevanju: občina) v skladu z razvojnimi načrti, z razpoložljivimi sredstvi proračuna ter glede 
na kadrovske in prostorske razmere v športu z Letnim programom športa v občini Ig za leto 2018 (v 
nadaljevanju: LPŠ) določi: 



 

• programe in področja športa, ki se v letu, za katerega se LPŠ sprejema, sofinancirajo iz občinskega 
proračuna, 

• obseg in vrsto sofinanciranih programov in področij, 

• višino proračunskih sredstev za sofinanciranje programov in področij, 

• pogoje in merila za izbiro in sofinanciranje programov in področij v okviru LPŠ. 
 

2. člen 
(izvajalci LPŠ) 

Pravico do sofinanciranja športnih programov in področij imajo naslednji izvajalci LPŠ:  

• športna društva in športne zveze, ki so registrirani v RS, 

• zavodi za šport, 

• zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo športne programe določene z LPŠ, 

• pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v športu v RS, 

• samostojni podjetniki posamezniki, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti v športu v RS, 

• ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen na področju športa, v skladu z zakonom, ki ureja 
ustanove in 

• zasebni športni delavci. 
 

Izvajalci iz prejšnjega odstavka imajo pravico do sofinanciranja na področjih športa, če izpolnjujejo pogoje: 

• imajo sedež v občini, 

• so na dan objave javnega razpisa za sofinanciranje LPŠ (v nadaljevanju: JR) najmanj eno (1) leto 
registrirani v skladu z veljavnimi predpisi in najmanj eno (1) leto pred letom, ko kandidirajo na JR, 
neprekinjeno izvajajo športne programe pretežno za občanke in občane občine in pretežno na območju 
občine, 

• izvajajo športne programe in področja skladno z Odlokom in LPŠ, se pravočasno prijavijo na JR ter 
izpolnjujejo vse razpisne pogoje, 

• imajo za prijavljene športne programe in področja:   
o zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter ustrezno izobražen in/ali usposobljen kader za 

opravljanje strokovnega dela v športu, 
o izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni viri prihodkov in stroškov izvedbe 

programov, 
o urejeno evidenco članstva (športna društva, zveze) ter evidenco o udeležencih programov, 

 

Izvajalci, ki ne izpolnjujejo pogojev iz druge alineje drugega odstavka, lahko na JR kandidirajo samo za 
sredstva za delovanje društev in za lokalne športne prireditve.  
 

Športna društva in Športna zveza imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju LPŠ. 
 

3. člen 
(programi in področja športa) 

V letu 2018 se iz sredstev občinskega proračuna sofinancirajo naslednji programi in področja športa : 

• ŠPORTNI PROGRAMI: 
o Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine (ŠVOM prostočasno): 

▪ promocijski športni programi: Naučimo se plavati (šola), 
▪ šolska športna tekmovanja: udeležba šolskih ekip na tekmovanjih, 
▪ celoletni športni programi za otroke in mladino (do 5, do 15 in do 19 let). 

o Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (ŠVOM usmerjeni): 
▪ celoletni športni programi otrok (pripravljalni: 6/7, 8/9 in 10/11 let), 
▪ celoletni športni programi otrok (tekmovalni: 12/13 in 14/15 let), 
▪ celoletni športni programi mladine (tekmovalni: 16/17 in 18/19 let). 
▪ dodatni programi kategoriziranih športnikov mladinskega in perspektivnega razreda. 



 

o Kakovostni šport (KŠ): 
▪ celoletni programi kakovostnega športa odraslih, 
▪ dodatni programi kategoriziranih športnikov državnega razreda. 

o Športna rekreacija (RE): 
▪ celoletni športni programi za odrasle. 

o Šport starejših (ŠSta): 
▪ celoletni športni programi za starejše. 

• RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU: 
o izpopolnjevanje strokovnih kadrov, 

• ORGANIZIRANOST V ŠPORTU: 
o delovanje športnih društev, 
o delovanje športne zveze Ig. 

• ŠPORTNE PRIREDITVE: 
o športne prireditve posebnega pomena za občino, 
o druge lokalne športne prireditve. 

• UPORABA JAVNIH ŠPORTNIH OBJEKTOV ZA IZVEDBO LPŠ: 
o športna dvorana Ig in drugi javni športni objekti v občini. 

 

4. člen 
(obseg področij športa) 

Programi in področja športa iz 3. člena se sofinancirajo: 

• športni programi: na osnovi Pogojev in meril, ki so sestavni del tega LPŠ, 

• razvojne dejavnosti: izpopolnjevanje v športu: na osnovi Pogojev in meril, ki so sestavni del 
tega LPŠ, 

• organiziranost v športu: na osnovi Pogojev in meril, ki so sestavni del tega LPŠ, 

• športne prireditve: 
o športne prireditve posebnega pomena za občino: na osnovi potrjenega LPŠ 2018 in 

sklepa župana, 
o druge lokalne športne prireditve: na osnovi Pogojev in meril, ki so sestavni del tega 

LPŠ, 

• uporaba javnih športnih objektov za izvedbo LPŠ: na osnovi potrjenega LPŠ 2018 in sklepa 
župana. 

 

5. člen 
(višina proračunskih sredstev) 

Sredstva za realizacijo LPŠ so zagotovljena z Odlokom o proračunu občine za leto 2018 (p. p. 
_________) in sicer: 
 

ŠPORTNI PROGRAMI IN PODROČJA 
2018 

sredstva v % v % (abs.) 

ŠVOM prostočasno: promocijski športni programi NSP 1.500,00 € 3,63% 1,89% 

ŠVOM prostočasno: šolska športna tekmovanja 6.000,00 € 14,54% 7,55% 

ŠPORTNI PROGRAMI v ZAVODIH VIZ: 7.500,00 € 18,17% 9,44% 

ŠVOM prostočasno: celoletni programi  
20.500,00 € 49,67% 25,80% ŠVOM usmerjeni: celoletni programi in kategorizirani športniki (MLR, 

PR) 

KŠ: celoletni programi in kategorizirani športniki (DR) 3.000,00 € 7,27% 3,77% 



 

športna rekreacija: celoletni programi za odrasle 
1.500,00 € 3,63% 1,89% 

šport starejših: celoletni programi za starejše 

ŠPORTNI PROGRAMI v ŠPORTNIH DRUŠTVIH: 25.000,00 € 60,57% 31,46% 

izpopolnjevanje v športu 1.500,00 € 1,89% 1,89% 

RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU: 1.500,00 € 3,63% 1,89% 

delovanje športnih društev 5.221,70 € 12,65% 6,57% 

delovanje športne zveze Ig 750,00 € 1,82% 0,94% 

ORGANIZIRANOST V ŠPORTU:  5.971,70 € 14,47% 7,51% 

druge športne prireditve 1.300,00 € 3,15% 1,64% 

ŠPORTNE PRIREDITVE: 1.300,00 € 3,15% 1,64% 

SREDSTVA JAVNEGA RAZPISA (JR): 41.271,70 € 100,00% 51,93% 

KASAŠKA DIRKA ZA POKAL IGA 3.000,00 € 7,85% 3,77% 

BOŽIČNO NOVOLETNI TURNIR V ROKOMETU 700,00 € 1,83% 0,88% 

ŠAHOVSKI MEMORIAL VESNE ROŽIČ IN MLADINSKI ŠAHOVSKI 
TURNIR 

800,00 € 2,09% 1,01% 

KARATE TURNIR OB 10. OBLETNICI KLUBA 700,00 € 1,83% 0,88% 

ŠPORTNE PRIREDITVE POSEBNEGA POMENA ZA OBČINO: 5.200,00 € 13,61% 6,54% 

ŠPORTNA DVORANA IG 31.500,00 € 82,46% 39,64% 

DRUGI JAVNI ŠPORTNI OBJEKTI V OBČINI 1.500,00 € 3,93% 1,89% 

UPORABA JAVNIH ŠPORTNIH OBJEKTOV ZA IZVEDBO LPŠ: 33.000,00 € 86,39% 41,52% 

SREDSTVA, KI NISO PREDMET JAVNEGA RAZPISA (JR): 38.200,00 € 100,00% 48,07% 

SKUPAJ PODROČJE ŠPORTA  79.471,70 €   100,00% 
 

6. člen 
(načini zagotavljanja sredstev) 

Občina bo sredstva za izvedbo LPŠ zagotovila na naslednje načine: 

• sredstva za izvedbo športnih programov, razvojnih dejavnosti, organiziranosti v športu in 
drugih lokalnih športnih prireditev: 

▪ na osnovi izvedbe javnega razpisa in pogodb, ki jih župan podpiše z izbranimi izvajalci. 

• sredstva za izvedbo športnih prireditev pomembnih za občino ter za uporabo javnih športnih 
objektov za izvedbo LPŠ: 

▪ na osnovi potrjenega proračuna občine, LPŠ 2018 in sklepa župana. 
 

7. člen 
(javni razpis) 

Na osnovi sprejetega LPŠ v občini za leto 2018 bo občinska uprava izvedla postopke za izvedbo 
javnega razpisa za sofinanciranje LPŠ za leto 2018. Vrednotenje na javni razpis prispelih vlog se izvrši 
na osnovi pogojev in meril za sofinanciranje LPŠ, ki so sestavni del LPŠ 2018. 
 

8. člen 
(spremljanje izvajanja LPŠ) 

Občinska uprava preko izvajalca strokovnih nalog spremlja izvajanje LPŠ. V kolikor se med letom 
ugotovi, da se sredstva zaradi neizvajanja športnih programov in/ali področij ne bodo v celoti 



 

porabila, se v interesu razvoja športa pripravi predlog prerazporeditve sredstev, ki ga s sklepom 
potrdi župan.  
 

9. člen 
(spremembe LPŠ) 

Sprememba občinskega proračuna na področju športa istočasno pomeni spremembo LPŠ 2018. 
 

10. člen 
(veljavnost LPŠ) 

LPŠ v občini Ig za leto 2018 začne veljati, ko ga sprejme Občinski svet Občine Ig.. 
 
Številka:  
Datum:                               

Župan občine Ig: 
Janez CIMPERMAN 

 
PRILOGA: POGOJI IN MERILA ZA SOFINANCIRANJE LPŠ V OBČINI IG ZA LETO 2018 

 
POGOJI IN MERILA 

ZA SOFINANCIRANJE LPŠ V OBČINI IG ZA LETO 2018 
 
Za uresničevanje javnega interesa v športu se za leto 2018 s Pogoji in merili (v nadaljevanju: merila) 
opredeli način vrednotenja športnih programov in področij, ki bodo sofinancirana na osnovi izvedbe 
javnega razpisa (JR). 
 

1. ŠPORTNI PROGRAMI 
Posamezne oblike športa imajo različne cilje in so prilagojene različnim skupinam ljudi, njihovim 
sposobnostim, znanju, motivaciji in starosti. Športni programi so najbolj opazen del športa in 
praviloma predstavljajo strokovno organizirano in vodeno celoletno športno vadbo. Pri obsegu 
vadbe športnih programov je ena (1) ura = 60 minut. 
 

S SPLOŠNIMI POGOJI, so podrobno definirana merila za vrednotenje (izbiro in sofinanciranje) 
športnih programov (število vadečih, kompetentnost strokovnih delavcev, uporaba športnih 
objektov, število priznanih skupin): 

• VADEČI V ŠPORTNIH PROGRAMIH: isti udeleženec se pri istem izvajalcu lahko vrednoti le v enem 
(1) športnem programu (izjema: kategorizirani športniki po veljavnem seznamu OKS-ZŠZ), 

• ŠTEVILO VADEČIH (preglednici A-1; A-2):  
različne športne panoge in starostne skupine za izvedbo optimalne vadbe zahtevajo različno 
število vključenih (če je vključenih manj, kot predvidevajo merila, se število točk proporcionalno 
zmanjša; če je vključenih več, to ne vpliva na dodatno vrednotenje programa; = koeficient 
popolnosti skupine). 
 

PREGLEDNICA A-1 VKLJUČENI V NETEKMOVALNIH PROGRAMIH 
NETEKMOVALNI ŠPORTNI PROGRAMI:                                        

ŠVOM prostočasno, RE, Šsta 
ŠVO PROST.                       

(do 5 let) 
ŠVOM PROST. 

(do 15; do 19 let) 
ŠPORTNA 

REKREACIJA 
ŠPORT     

STAREJŠIH 

 velikost skupine/minimalno število vključenih 10 15 15 10 
 

PREGLEDNICA A-2 VKLJUČENI V TEKMOVALNIH PROGRAMIH 



 

PRIPRAVLJALNI in TEKMOVALNI PROGRAMI:                                            
ŠVOM usmerjeni (6 do 19 let), KŠ ČLANI 

PRIPRAVLJALNI                     
(6/7; 8/9; 10/11) 

TEKMOVALNI     
(12/13; 14/15) 

TEKMOVALNI    
(16/17; 18/19) 

TEKMOVALNI: 
ČLANI/CE 

IŠP/MI: velikost skupine 10 8 6 4 
KŠP: velikost skupine 10 12 12 12 

 

• ŠTEVILO VADEČIH (dodatni pogoj): 
občina podpira vključenost občank in občanov v športne programe. V kolikor so v športne 
programe vključene osebe ki nimajo stalnega bivališča v občini, se skupno število točk popravi s 
korekcijskim faktorjem: 

o 0,500, če je vključenih manj kot polovica udeležencev s stalnim bivališčem v občini (50,00 
% in manj), 

o 0,250, če je vključenih manj kot četrtina udeležencev s stalnim bivališčem v občini (25,00 
% in manj). 

Določba se ne upošteva pri športnih programih kakovostnega športa (KŠ). 
 

• KOMPETENTNOST STROKOVNEGA KADRA: 
različni športni programi zahtevajo različno angažiranost izobraženega/usposobljenega kadra  
(= korekcija strokovni kader): 

 

PREGLEDNICA B KOREKCIJA: STROKOVI KADER 
STROKOVNI KADER stopnja 1 stopnja 2 stopnja 3 stopnja 4 

korekcijski faktor strokovni kader 0,250 0,500 0,750 1,000 
 

• STOPNJA 1: vodja skupine ima dokazano ustrezno strokovno izobrazbo/usposobljenost v športu in 
izvaja programe RE in/ali ŠSta. 

• STOPNJA 2: vodja programa ima dokazano ustrezno strokovno izobrazbo/usposobljenost v športu in 
izvaja programe ŠVOM prostočasni in/ali ŠVOM usmerjeni (pripravljalni programi). 

• STOPNJA 3: vodja programa ima dokazano ustrezno strokovno izobrazbo/usposobljenost v športu in 
izvaja programe ŠVOM usmerjeni (tekmovalni programi)  

• STOPNJA 4:  vodja programa ima dokazano ustrezno strokovno izobrazbo/usposobljenost v športu in 
izvaja dodatne programe kategoriziranih športnikov (MLR, PR, DR). 

• izvajalcem vseh športnih programov, ki nimajo usposobljenega/izobraženega kadra za 
strokovno delo v športu, se število točk za strokovni kader za takšne programe v letu 2018 
korigira s faktorjem 0,100. 

 

• UPORABA ŠPORTNIH OBJEKTOV: 
različni športni programi se izvajajo v/na različnih športnih objektih (= korekcija športni objekt): 
Občina sofinancira uporabnike javnih športnih objektov in površin, ki so v njeni lasti. Sredstva za ta namen 
se ne delijo na osnovi JR ter teh pogojev in meril. Uporaba drugih športnih objektov in površin se ne 
sofinancira! 

 

• ŠTEVILO PRIZNANIH VADBENIH SKUPIN NA IZVAJALCA: 
v razpisanih športnih programih se vsakemu izvajalcu prizna: 

o ŠVOM prostočasno: največ po dve skupini v vsakem razpisanem programu: do 5, do 15 
in do 19 let, 

o ŠVOM usmerjeni: največ po dve skupini v vsakem razpisanem programu: U-6/7, U-8/9, 
U-10/11,  

o ŠVOM usmerjeni: največ po dve skupini v vsakem razpisanem programu: U-12/13, U-
14/15,  



 

o ŠVOM USMERJENI: največ ena skupina v vsakem razpisanem programu: U-16/17, U-
18/19,  

o KŠ: največ ena skupina, 
o RE; največ tri skupine,  
o ŠSta: največ dve skupini. 

 

1.1. PROMOCIJSKI ŠPORTNI PROGRAMI – NAUČIMO SE PLAVATI 
Promocijske športne programe predstavljajo: Mali sonček (MS), Ciciban planinec (CP), Zlati sonček 
(ZS), Krpan  (KR), Naučimo se plavati (NSP) in Mladi planinec (MP). Z LPŠ 2018 se sofinancira program 
Naučimo se plavati v OŠ.  
 

S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se sofinancirajo: 
ŠPORTNI PROGRAM: SOFINANCIRA SE: 

ŠVOM prostočasno: PROMOCIJSKI PROGRAMI: NSP - ŠOLA materialni stroški/udeleženec 
 

PREGLEDNICA ŠT. 1 NSP - ŠOLA 

PROMOCIJSKI ŠPORTNI PROGRAMI: NSP 
ŠOLOOBVEZNI                 

(do 15 let) 

število udeležencev programa 1 

TOČKE/MS/UDELEŽENEC 1 
 

1.2. ŠOLSKA ŠPORTNA TEKMOVANJA 
Šolska športna tekmovanja predstavljajo udeležbo šolskih športnih ekip tekmovanjih, ki so razpisana 
v reviji Šport mladih – Informator 2017/18 od osnovnega do državnega nivoja.  
 

S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se sofinancirajo: 
ŠPORTNI PROGRAM: SOFINANCIRA SE: 

ŠVOM prostočasno: ŠOLSKA ŠPORTNA TEKMOVANJA materialni stroški/skupina 
 

PREGLEDNICA ŠT. 2 ŠŠT 

ŠOLSKA ŠPORTNA TEKMOVANJA OSNOVNI NIVO 
REGIJSKI, 

DRŽAVNI NIVO 

število udeležencev programa 10 10 

TOČKE/MS/SKUPINA 10 15 
 

1.3. OBSTOJEČI CELOLETNI ŠPORTNI PROGRAMI ŠVOM PROSTOČASNO 
Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine predstavlja širok spekter športnih aktivnosti za mlade, 
katerih cilj je  izboljšanje gibalnih zmogljivosti mladih. Celoletni športni programi potekajo najmanj 
30 tednov oziroma 60 ur letno. V pestri kakovostni ponudbi ob enakih pogojih LPŠ daje prednost 
programom športnih društev.  
 

S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se sofinancirajo: 
ŠPORTNI PROGRAM: SOFINANCIRA SE: 

ŠVOM prostočasno: celoletni programi za otroke in mladino strokovni kader in športni objekt/skupina 
 

PREGLEDNICA ŠT. 3 ŠVOM PROSTOČASNO 
CELOLETNI ŠPORTNI PROGRAMI              

(netekmovalni programi) 
PREDŠOLSKI                   

(do 5 let) 
ŠOLOOBVEZNI                 

(do 15 let) 
MLADINA                                          
(do 19 let) 

število ur vadbe/tedensko 1,5 2 2 

število tednov 30 30 30 

TOČKE/STROKOVNI KADER/SKUPINA 45 60 60 
 



 

1.4. CELOLETNI PROGRAMI ŠPORTNE VZGOJE OTROK IN MLADINE USMERJENIH V KŠ/VŠ 
Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport vključuje programe, kjer je osnovni 
cilj doseganje vrhunskih športnih rezultatov, zato vključujejo načrtno skrb za mlade športnike.  
 

Športne programe usmerjenih v KŠ in VŠ merila delijo v tri skupine: pripravljalni programi (skupine od 6 do 
11 let), tekmovalni programi (skupine od 12 do 19 let) in dodatni programi kategoriziranih športnikov (MLR, 
PR). 

• PRIPRAVLJALNI PROGRAMI: predstavljajo načrtovane športne aktivnosti, katerih cilj je priprava najmlajših 
na prihajajoča športna tekmovanja. Športni dosežek ni pomemben, zato ga merila ne upoštevajo. 

• TEKMOVALNI PROGRAMI: predstavljajo načrtovane športne aktivnosti, katerih cilj je nastopanje 
registriranih mladih športnikov v/na uradnih tekmovalnih sistemih NPŠZ do naslova državnega prvaka. 
Športni dosežek je ključen za vrednotenje tako vadbenih skupin kot posameznih mladih športnikov.  

V letu 2018 se vrednotijo tekmovalne skupine, ki tekmujejo v športnih panogah (disciplinah), 
kjer: 

• so tekmovalni sistemi NPŠZ uradno potrjeni s strani strokovnega sveta za tekmovalni šport 
pri OKS-ZŠZ, 

• je v individualnih športnih panogah na tekmovanju sodelovalo najmanj osem (8) 
posameznikov iz najmanj šestih (6) klubov in so bili najmanj štirje (4) uvrščeni; ob 
upoštevanju vseh tekmovalcev v morebitnih predhodnih kvalifikacijah za uvrstitev na glavni 
del tekmovanja, 

• je v kolektivnih športnih panogah na tekmovanju sodelovalo najmanj šest (6) ekip iz šestih 
(6) klubov in so bile najmanj štiri (4) uvrščene. 

• Uradni sistem tekmovanja NPŠZ omogoča udeležbo na najmanj deset (10) tekmah 
(turnirjih…). 

Vadbenim skupinam, ki sodelujejo na športnih tekmovanjih, ki ne zadostijo enemu od zgoraj 
navedenih pogojev, se letni obseg vadbe v urah popravi s korekcijskim faktorjem = 0,500! 

• PROGRAMI KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV: mladi športniki lahko s kvalitetnimi rezultati v skladu s 
Pogoji, pravili in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov v RS dosežejo status športnika 
mladinskega ali perspektivnega razreda (MLR, PR). S tem jim pripada dodatna športna vadba, ki se 
vrednoti pod pogojem, da je kategorizacija navedena v zadnji objavi OKS-ZŠZ pred objavo JR in je športnik 
naveden kot član društva s sedežem v občini. 

 

S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se sofinancirajo: 
ŠPORTNI PROGRAM: SOFINANCIRA SE: 

ŠVOM usmerjeni v KŠ/VŠ: celoletni programi pripravljalnih skupin strokovni kader/skupina 

ŠVOM usmerjeni v KŠ/VŠ: celoletni programi tekmovalnih skupin strokovni kader/skupina 

ŠVOM usmerjeni v KŠ/VŠ: dodatni programi športnikov MLR, PR strokovni kader/skupina 
 

PREGLEDNICA ŠT. 4 ŠVOM USMERJENI - 1 
CELOLETNI ŠPORTNI PROGRAMI                                               

(pripravljalni programi) 
PRIPRAVLJALNI                          

(6/7 let): 
PRIPRAVLJALNI                        

(8/9 let):  
PRIPRAVLJALNI                      

(10/11 let): 

število ur vadbe/tedensko 3 3 3 

število tednov 30 40 40 

TOČKE/STROKOVNI KADER/SKUPINA 90 120 120 
 

PREGLEDNICA ŠT. 5 ŠVOM USMERJENI - 2 
CELOLETNI ŠPORTNI PROGRAMI                                               

(tekmovalni programi) 
TEKMOVALNI 
(12/13 let): 

TEKMOVALNI 
(14/15 let):  

TEKMOVALNI 
(16/17 let):  

TEKMOVALNI 
(18/19 let):  

število ur vadbe/tedensko 4,5 4,5 6 6 



 

število tednov 40 40 40 40 

TOČKE/STROKOVNI KADER/SKUPINA 180 180 240 240 
 

PREGLEDNICA ŠT. 6 ŠVOM USMERJENI - 3  
PROGRAMI DODATNE ŠPORTNE VADBE  

(programi kategoriziranih športnikov) 
KATEGORIZACIJA    

MLR 
KATEGORIZACIJA   

PR 

 velikost skupine/ minimalno št. udeležencev 1 1 

TOČKE/MS/UDELEŽENEC 40 80 
 
 
 
 

1.5. KAKOVOSTNI ŠPORT 
KŠ je pomembna vez med programi ŠVOM usmerjeni ter VŠ, saj vključujejo večje število športnikov in 
strokovnega kadra, kar omogoča vzpostavitev konkurenčnega okolja znotraj posameznih športnih panog na 
nacionalni ravni. V programe KŠ se uvrščajo športniki in ekipe v članskih kategorijah, ki ne izpolnjujejo pogojev 
za pridobitev statusa vrhunskih športnikov.  

• TEKMOVALNI PROGRAMI: predstavljajo načrtovane športne aktivnosti, katerih cilj je nastopanje 
registriranih športnikov v/na uradnih tekmovalnih sistemih NPŠZ do naslova državnega prvaka. Športni 
dosežek je ključen za vrednotenje tako vadbenih skupin kot posameznih športnikov. V letu 2018 se 
vrednotijo članske ekipe v tekmovalnih programih pod istimi pogoji, kot so opredeljeni v točki 1.4. – 
TEKMOVALNI PROGRAMI! 

• PROGRAMI KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV: športniki lahko s kvalitetnim delom in rezultati v skladu s 
Pogoji, pravili in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov dosežejo status športnika državnega 
razreda (DR). S tem jim pripada dodatna športna vadba, ki se vrednoti pod pogojem, da je kategorizacija 
navedena v zadnji objavi OKS-ZŠZ pred objavo JR in je športnik naveden kot član društva s sedežem v 
občini. 

 

S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se sofinancirajo: 
UPORABA OBJEKTA: SOFINANCIRA SE: 

KŠ: celoletni programi KŠ materialni stroški/skupina 

KŠ: dodatni programi športnikov DR materialni stroški/udeleženec 
 

PREGLEDNICA ŠT. 7 KŠ 

CELOLETNI ŠPORTNI PROGRAMI                                            
(tekmovalni programi) 

ČLANSKE EKIPE 

število ur vadbe/tedensko 6 

število tednov 40 

TOČKE/MS/SKUPINA  240 
 

PREGLEDNICA ŠT. 8 KŠ 

PROGRAMI DODATNE ŠPORTNE VADBE  
(tekmovalni programi: kategorizirani) 

KATEGORIZACIJA    
DR 

 velikost skupine/ minimalno št. udeležencev 1 

TOČKE/MS/UDELEŽENEC 40 
 

1.6. ŠPORTNA REKREACIJA 
Rekreacija predstavlja smiselno nadaljevanje ŠVOM prostočasne in tekmovalnega športa in je zbir 
raznovrstnih športnih dejavnosti odraslih vseh starosti s ciljem aktivne in koristne izrabe prostega 
časa, ohranjanja zdravja in dobrega počutja ter udeležbe na rekreativnih tekmovanjih. Celoletni 



 

programi športne rekreacije potekajo najmanj 30 tednov oziroma 60 ur letno ter predstavljajo 
najpestrejšo izbiro organizirane športne vadbe.  
 

1.7. ŠPORT STAREJŠIH 
ŠSta predstavlja športno rekreativno dejavnost odraslih ljudi praviloma nad doseženim 65. letom. 
Za posameznika redna športna vadba predstavlja kakovostno ohranjanje telesnega, duševnega in 
socialnega zdravja ter ohranjanja ustvarjalne življenjske energije. Programi celoletne vadbe starejših 
potekajo najmanj 30 tednov oziroma 45 ur letno.  
 

S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se sofinancirajo: 
ŠPORTNI PROGRAM: SOFINANCIRA SE: 

RE: celoletni programi strokovni kader/skupina 

ŠSta: celoletni programi strokovni kader/skupina 
 

PREGLEDNICA ŠT. 9 RE ŠSta 

RE, ŠSta                                                
(netekmovalni programi) 

CELOLETNI 
PROGRAMI 

CELOLETNI 
PROGRAMI 

število ur vadbe/tedensko 2 1,5 

število tednov 30 30 

TOČKE/STROKOVNI KADER/SKUPINA 60 45 
 

2. RAZVOJNE DEJAVNOSTI - IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNEGA KADRA V ŠPORTU 
Kakovostni strokovni kadri v športu so temelj razvoja in uspešnosti. Programe izpopolnjevanja 
izvajajo v NPŠZ po veljavnih programih usposabljanja in/ali izpopolnjevanja, ki so verificirani pri 
strokovnem svetu RS za šport in/ali pri strokovnih organih NPŠZ (ločeno za programe usposabljanja 
in izpopolnjevanja). 

• IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNEGA KADRA: 
o za sredstva izpopolnjevanja lahko kandidirajo izvajalci, katerih trenerji imajo trenersko 

in/ali vodniško licenco, ki so jo pridobili/potrdili na ustreznem programu izpopolnjevanja 
v letu 2017! 

o izvajalcem športnih programov se prizna največ toliko udeležencev izpopolnjevanja, 
kolikor bodo v letu 2018 imeli priznanih popolnih vadbenih skupin, kjer se sofinancira 
strokovni kader.  

 

S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se sofinancirajo: 
ORGANIZIRANOST V ŠPORTU: SOFINANCIRA SE: 

delovanje športnih društev na lokalni ravni materialni stroški/udeleženec 
 

PREGLEDNICA ŠT. 10 RAZVOJ 

IZPOPOLNJEVANJE V ŠPORTU                                                         
(verificirani programi) 

IZPOPOLNJEVANJE 
(licenciranje) 

minimalno št. udeležencev programa 1 

TOČKE/MS/UDELEŽENEC 15 
 

3. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU  
3.1. DELOVANJE ŠPORTNIH DRUŠTEV 

Športna društva kot interesna in prostovoljna združenja občanov, kjer le-ti v dobršni meri s 
prostovoljnim delom uveljavljajo svoje interese, so temelj slovenskega modela športa. Športna 
društva predstavljajo osnovo za obstoj in razvoj vseh pojavnih oblik športa.  



 

• DELOVANJE ŠPORTNIH DRUŠTEV: merila določajo štiri (4) kriterije za vrednotenje delovanja 
društev: 

o leta neprekinjenega delovanja društva, 
o člani društva s plačano članarino, 
o registrirani tekmovalci pri NPŠZ; v starosti nad dvanajst (12) let z veljavno tekmovalno 

licenco, 
o aktivno članstvo v Športni zvezi. 

 

S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se sofinancirajo:   
ORGANIZIRANOST V ŠPORTU: SOFINANCIRA SE: 

delovanje športnih društev na lokalni ravni materialni stroški/društvo in/ali član in/ali leto 
 

PREGLEDNICA ŠT. 11 DELOVANJE ŠPORTNIH DRUŠTEV 

DELOVANJE ŠPORTNIH DRUŠTEV 
NEPREKINJENO 

DELOVANJE: LETA 
ČLANI S PLAČANO 

ČLANARINO 

NPŠZ: 
REGISTRIRANI 
TEKMOVALCI 

ČLANSTVO V 
ŠPORTNI ZVEZI IG: 

točke/leto ali članstvo 3 0 0 50 
točke/član in/ali točke/tekmovalec 0 1 2 0 

TOČKE/MS/DRUŠTVO (ne več kot) 100 100 100 50 
 

3.2. DELOVANJE ŠPORTNE ZVEZE 
Športna zveza je reprezentativni predstavnik civilne športne družbe v občini in neposredna povezava 
z osrednjo slovensko civilnodružbeno organizacijo na področju športa (OKS-ZŠZ). Merilo za 
vrednotenje delovanja športne zveze je število njenih aktivnih članic. 
 

S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se sofinancirajo:   
ORGANIZIRANOST V ŠPORTU: SOFINANCIRA SE: 

delovanje Športne zveze Ig materialni stroški/zveza 
 

PREGLEDNICA ŠT. 12 DELOVANJE ŠZI 

DELOVANJE ŠPORTNE ZVEZE ČLANSTVO  

točke/aktivni član 50 

TOČKE/MS/ZVEZA – za vsakega člana 50 

 
4. DRUGE ŠPORTNE PRIREDITVE 
Športne prireditve so osrednji dogodek organizacijske kulture športa z vplivom na promocijo okolja. 
Kjer potekajo, imajo velik vpliv na razvoj turizma, gospodarstva in pomen za razvoj in negovanje 
športne kulture. Udeležba na uradnih tekmovanjih NPŠZ (državna, ligaška in pokalna tekmovanja) ni 
predmet vrednotenja po teh merilih.  
 

Med druge športne prireditve prištevamo množične športne prireditve in športne prireditve 
lokalnega pomena, ki upoštevajo trajnostne kriterije in so usmerjene k povečanju števila športno 
dejavnega prebivalstva. V letu 2018 se na JR vsakemu izvajalcu ovrednotita največ dve (2) športni 
in/ali rekreacijski prireditvi. 
 

S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se sofinancirajo:   
ŠPORTNE PRIREDITVE: SOFINANCIRA SE: 

športne prireditve lokalnega, občinskega in regijskega pomena materialni stroški/prireditev 
 

PREGLEDNICA ŠT. 13 ŠPORTNE PRIREDITVE - IZVEDBA 



 

lokalna športa prireditev 
do 50 

udeležencev 
51 - 100 

udeležencev 
nad 101 

udeleženec 

TOČKE/MS/PRIREDITEV 20 40 60 
 

Število točk iz preglednice 13 se pomnoži: 

• s korekcijskim faktorjem 1,250, če je prireditev tradicionalna in poteka več kot 5 let 
zaporedoma, 

• s korekcijskim faktorjem 1,500, če je prireditev namenjena izključno otrokom do 15 let. 
 

 
 
Štev.: 093-0004/2018 
Datum: 11. 4. 2018 
 
OBČINSKEMU SVETU 

 
Zadeva: OBRAVNAVA IN POTRDITEV PREDLOGA PRAVILNIKA O SOFINANCIRANJU 
DRUŠTVA/EV UPOKOJENCEV V OBČINI IG 
 
Občina Ig doslej ni imela Pravilnika o sofinanciranju društva/ev upokojencev v Občini Ig. 
Vsako leto občina v okviru drugih proračunskih postavk namenja sredstva za srečanje 
starejših nad 80 let (v okviru občinskega praznika), za telefonijo v Medgeneracijskem centru. 
Doslej je Društvo upokojencev brezplačno koristilo prostore v Medgeneracijskem centru, z 
letom 2018 pa se jim bo prostore zaračunavalo, na drugi strani, pa bodo društvu za 
najemnine sredstva dodeljena. Društvo opravlja pomembno delo s starejšo populacijo, 
katere število se povečuje, zato jim bodo v okviru razpisa dodeljena sredstva tudi za 
delovanje. Za transparentno razdelitev sredstev je potreben Pravilnik in javni razpis.   
 
Finančne posledice: 
Sredstva so za razpis zagotovljena na proračunski postavki 1118018, v višini 3.800,00 eur. 
 
Predlog sklepa: 
Občinski svet Občine Ig sprejme sklep o potrditvi Pravilnika o sofinanciranju 
društva/ev upokojencev v Občini Ig. 
  
Pripravila:         Janez Cimperman 
Polona Skledar         župan 
Višja svetovalka 
za družbene dejavnosti 
 
 
11.4.2018 
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS št. 94/2007-UPB2, 76/2008, 79/2009, 
51/2010) in Statuta Občine Ig (Ur. l. RS, št. 39/2016), je občinski svet na _______ seji 
Občine Ig sprejel 
 

Pravilnik o sofinanciranju društva/ev upokojencev v Občini Ig 
1. člen 



 

 
Predmet Pravilnika je dodelitev sredstev za sofinanciranje društva/ev upokojencev in 
njihovih programov, ki so javnega pomena in vključujejo občane Občine Ig. 
 

2. člen 

Pravico do sofinanciranja iz proračunskih sredstev Občine Ig ima/jo društvo/va upokojencev, 
ki izpolnjujejo naslednje pogoje: 
-da ima sedež v Občini Ig; 
-da so registrirani v skladu z Zakonom o društvih; 
-da društvo deluje najmanj eno leto; 
-da ima urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini; 
-da imajo materialne, prostorske in kadrovske pogoje za delovanje društva; 
 

3. člen 

Skupni obseg sredstev za sofinanciranje društva/ev upokojencev določi občinski svet z 
vsakoletnim proračunom občine. 
 

4. člen 

Postopek javnega razpisa se začne s sklepom župana, s katerim župan imenuje tričlansko 
komisijo, ki je pooblaščena za vodenje postopka odpiranja vlog in za pregled in 
vrednotenje prispelih vlog v skladu s pogoji in merili, določenim s tem Pravilnikom. 
 

5. člen 

Javni razpis se objavi na uradni spletni strani Občine Ig. 
Objava javnega razpisa mora vsebovati: 
-predmet javnega razpisa; 
-opredelitev upravičencev; 
-pogoje, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci; 
-višino namenskih sredstev; 
-določitev obdobja za sofinanciranje; 
-merila za razdelitev sredstev; 
-določitev vsebine in načina prijave; 
-rok za prijavo 
-rok, v katerem bodo znani rezultati javnega razpisa; 
-kontakt na strani občinske uprave za posredovanje informacij v zvezi z razpisom. 
 

6. člen 

Vse pravočasno prispele vloge na razpis pregleda komisija  in v skladu z 2. členom 
Pravilnika preveri izpolnjevanje pogojev za kandidaturo na razpisu. Komisija lahko 
posamezno društvo pozove k dopolnitvi vloge. Vlagatelji morajo vloge dopolniti najkasneje 
v roku 8 dni od prejema poziva.  
Po ugotovitvi komisije o izpolnjevanju pogojev, komisija pristopi k ocenjevanju vloge, v 
skladu z Merili. 
Vlagatelji so s sklepom obveščeni o dodelitvi sredstev in sicer v roku opredeljenem v razpisu. 



 

Na sklep je možna pritožba na župana v roku 8 dni od prejema sklepa. Po dokončnosti 
sklepa se s prijaviteljem sklene pogodba. 
 

7. člen 

Vloge, prispele na javni razpis, se ocenjujejo po Merilih, ki jih določa ta Pravilnik. 
Delovanje društva 
Društvo pridobi točke glede na število članov  v preteklem letu s prebivališčem v Občini Ig. 
Merila za točkovanje: 

Število članov Število točk 

0-200 40 točk 

201-500 60 točk 

Nad 501 90 točk 

 
Programi 
Društvo pridobi točke za program, ki ni sofinanciran z drugih virov: 
1.Organizacijo prireditev 
Kot prireditve se upoštevajo prireditve in so namenjene predstavitvi dejavnosti društva širši 
javnosti oz. za člane društva. Točkuje se izvedba posamezne prireditve v tekočem letu. 
2.Organizacijo predavanj in drugih izobraževalnih programov 
Kot predavanja in drugi izobraževalni programi se upoštevajo strokovno vodeni programi, 
namenjeni izobraževanju članov in njihovih svojcev ter širši javnosti. Točkuje se organizacija 
posameznega predavanja oz. izobraževanja v tekočem letu. 
3.Organizacijo izletov in ekskurzij 
Upošteva se organizacija izletov in ekskurzij za člane društva v tekočem letu. Točkuje se 
udeležba članov. 
Merila za točkovanje 

 Merila Število točk 

Organizacija prireditev  15 točk x štev. prireditev 
(max. 30 točk) 

Organizacija predavanj in drugih 
izobraževalnih programov 

5 točk x štev. organizacij 
(max. 15 točk) 

Organizacija izletov, ekskurzij 0,5 točk x število udeležencev 
(max 40 točk) 

 
Najemnine za prostore 
Upoštevajo se stroški za najem prostorov, v katerih deluje društvo, za tekoče leto. 
Točke se dodeli na podlagi ocene stroškov za najemnine. V kolikor je dodeljeni znesek za 
najemnine višji, kot jih je društvo po izkazanih računih plačalo, se razlika s strani društva 
vrne v proračun oz. se za razliko zmanjša zadnja dotacija.  

Merila za točkovanje 
Merila 

Število točk 

Strošek za najemnine do 1000 
eur 

30 točk 

Strošek za najemnine do 1500 
eur 

40 točk 

Strošek za najemnine nad 1500 
eur 

50 točk 



 

 
8. člen 

Vlagatelji so dolžni predložiti poročilo o najemninah do 30. 11. za tekoče leto, končno 
poročilo pa do 31. januarja za preteklo leto. 
 

9. člen 

Pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v občinskem glasilu Občine Ig oz. Uradnem 
listu RS. 
       Janez Cimperman 
              župan 
Datum: 
Številka: 
Štev.: 690-0001/2018 
Datum: 11. 4. 2018 
 
OBČINSKEMU SVETU 

 
Zadeva: OBRAVNAVA IN POTRDITEV PREDLOGA PRAVILNIKA O SOFINANCIRANJU 
MLADINSKIH IN OTROŠKIH PROGRAMOV V OBČINI IG  
 
Občina Ig doslej ni imela Pravilnika o sofinanciranju mladinskih in otroških programov v 
Občini Ig. Vsako leto občina namenja sredstva za enodnevni avtobusni prevoz v času 
oratorija. Sofinancirala je tudi že tabornike. Vse sicer v minimalnih zneskih iz županovih 
sredstev.  
Da bi v prihodnje mladinski in otroški programi bili sofinancirani transparentno in da bi 
sredstva dosegla  svoj namen oblikovanja ustreznih socialnih veščin, interesov in 
sposobnosti pri mladih in otrocih, so v proračunu že za leto 2018 na proračunski postavki 
1118017 zagotovljena sredstva v višini 800,00 eur. Sredstva bodo razdeljena na podlagi 
Pravilnika in javnega razpisa.   
 
 
Finančne posledice: 
Sredstva so za razpis zagotovljena na proračunski postavki 1118017, v višini 800,00 eur. 
 
Predlog sklepa: 
Občinski svet Občine Ig sprejme sklep o potrditvi Pravilnika o sofinanciranju 
mladinskih in otroških programov. 
 
 
Pripravila:         Janez Cimperman 
Polona Skledar         župan 
Višja svetovalka 
za družbene dejavnosti 
 
 



 

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS št. 94/2007-UPB2, 76/2008, 79/2009, 
51/2010) in Statuta Občine Ig (Ur.l.RS,št. 39/2016) je občinski svet na _______ seji 
Občine Ig sprejel 
 

Pravilnik o sofinanciranju mladinskih in otroških programov v Občini Ig 
1. člen 

Pravilnik določa pogoje, merila in postopke za vrednotenje in sofinanciranje mladinskih in 
otroških programov, ki so javnega pomena in vključujejo otroke in mlade Občine Ig. 
 

2. člen 

Pravico do sofinanciranja iz proračunskih sredstev Občine Ig imajo izvajalci, ki izpolnjujejo 
naslednje pogoje: 
-da so pravne osebe s statusom društva, ustanove, zasebnega zavoda ali druge 
organizacije; 
-da imajo sedež v Občini Ig in izvajajo dejavnost na območju občine oziroma ne glede na 
sedež, če je program dela zastavljen tako, da aktivno vključuje mlade in otroke Občine Ig; 
-da imajo materialne, prostorske in kadrovske pogoje za delovanje. 
 
 

3. člen 

Občina skladno z določbami tega Pravilnika sofinancira programe za mlade in otrok: 
-neformalno izobraževanje in usposabljanje za mladinsko delo; 
-preventivno delo z otroki in mladimi; 
-oblikovanje ustreznih socialnih veščin, interesov, sposobnosti; 
-usposabljanje za pridobivanje veščin življenja v naravi. 
 

4. člen 

Skupni obseg sredstev za sofinanciranje določi občinski svet z vsakoletnim proračunom 
občine. 

5. člen 

Postopek javnega razpisa se začne s sklepom župana, s katerim župan imenuje tričlansko 
komisijo, ki je pooblaščena za vodenje postopka odpiranja vlog in za pregled in 
vrednotenje prispelih vlog v skladu s pogoji in merili, določenim s tem Pravilnikom. 
 

6. člen 

Javni razpis se objavi na uradni spletni strani Občine Ig. 
Objava javnega razpisa mora vsebovati: 
-predmet javnega razpisa; 
-opredelitev upravičencev; 
-pogoje, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci; 
-višino namenskih sredstev; 
-določitev obdobja za sofinanciranje; 
-merila za razdelitev sredstev; 



 

-določitev vsebine in načina prijave; 
-rok za prijavo 
-rok, v katerem bodo znani rezultati javnega razpisa; 
-kontakt na strani občinske uprave za posredovanje informacij v zvezi z razpisom. 
 

7. člen 

Vse pravočasno prispele vloge na razpis pregleda komisija  in preveri izpolnjevanje pogojev 
za kandidaturo na razpisu. Komisija lahko posameznega prijavitelja pozove k dopolnitvi 
vloge. Vlagatelji morajo vloge dopolniti najkasneje v roku 8 dni od prejema poziva.  
Po ugotovitvi komisije o izpolnjevanju pogojev, komisija pristopi k ocenjevanju vloge, v 
skladu z Merili. 
Vlagatelji so s sklepom obveščeni o dodelitvi sredstev in sicer v roku opredeljenem v razpisu. 
Na sklep je možna pritožba na župana v roku 8 dni od prejema sklepa. Po dokončnosti 
sklepa se s prijaviteljem sklene pogodba. 

8. člen 

Vloge, prispele na javni razpis, se ocenjujejo po Merilih, ki jih določa ta Pravilnik. 
Program 
Prijavitelj pridobi točke glede na število udeležencev iz Občine Ig, glede na ustaljenost 
programa, kakovost programa, število ur oz. trajanje programa, stroške programa. 
Merila za točkovanje: 

1.Število 
udeležencev iz 
Občine Ig 

Število točk 

0-5 5 točk 

6-10 10 točk 

11-20 20 točk 

Nad 21 25 točk 

2.Ustaljenost 
programa 

Število točk 

Program se izvaja od 
0-2 let 

3 točke 

Program se izvaja od 
3-5 let 

8 točk 

Program se izvaja 6-
10 let 

12 točk 

Program se izvaja na 
10 let 

15 točk 

3.Kakovost programa Število točk 

Kakovost programa 0-40 točk 

4.Število ur programa Število točk 

Do 15 ur 15 točk 

16-30 ur 20 točk 

Nad 30 ur 25 točk 

5.Stroški programa Število točk 

Do 200 eur 10 točk 

201-600 eur 20 točk 



 

Nad 600 30 točk 

 
9.člen 

Vlagatelji so dolžni predložiti poročilo o programu po končanem programu oz. najkasneje 
do 30. 11. za tekoče leto. 

9. člen 

Pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v občinskem glasilu Občine Ig oz. Uradnem 
listu RS. 
        
Datum:        Janez Cimperman 
Številka:         župan 
 
 
 
Datum: 10.4.2018 
 
OBČINSKI SVET OBČINE IG 
 
ZADEVA: Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov v svete vaških skupnosti in določitvi 
števila članov 
                svetov vaških skupnosti na območju Občine Ig.  
 
 
PREDLAGATELJ: Janez Cimperman, župan 
 
POROČEVALEC: Janez Miklič, direktor občinske uprave  
 
PRAVNA PODLAGA:  
- Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,  
51/10, 40/12-ZUJF, 14/15-ZUUJFO in 76/16-odl.US)  
- Zakon o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 -  uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 
68/17) 
- Statut Občine Ig (Uradni list RS, št. 39/2016) 
 
RAZLOGI IN CILJI:  
Odlok se usklajuje z določbami Statuta Občine Ig. 
 
OCENA FINANČNIH IN DRUGIH POSLEDIC: 
Finančne posledice so vezane na izvedbo lokalnih volitev 18.11.2018. 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Občinski svet Občine Ig je obravnaval ter opravil prvo branje odloka. Pred sprejemom odloka v 
drugem branju, odlok obravnava Statutarno pravna komisija. 
 
 
 
 
 
                                                                                             Janez Cimperman 
                                                                                                        ŽUPAN 



 

                                                                                                                           /OSNUTEK/ 

Na podlagi petega odstavka 109. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 22/06 – UPB-2), prvega 

odstavka 19.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB-1) in 65. člena Statuta 

Občine Ig (Uradni list RS, št. 39/16) je Občinski svet Občine Ig, na XX  redni seji dne XX sprejel 

 

 

ODLOK 

o določitvi volilnih enot za volitve članov v svete vaških skupnosti in o določitvi števila članov svetov 

vaških skupnosti na območju Občine Ig 

 

 

 

1. člen 

 

S tem odlokom se določijo volilne enote za volitve v svete vaških skupnosti in število članov svetov vaških 

skupnosti za naselja: 

 

- naselje Brest 

- naselje Dobravica 

- naselje Draga 

- naselji Golo in Selnik 

- naselje Gornji Ig 

- naselje Ig 

- naselje Iška Loka 

- naselje Iška vas 

- naselje Iška 

- naselje Kot 

- naselje Kremenica 

- naselje Matena 

- naselje Podgozd 

- naselje Podkraj 

- naselje Sarsko 

- naselje Staje 

- naselje Strahomer 

- naselje Suša 

- naselje Škrilje 

- naselje Tomišelj 

- naselji Visoko in Rogatec nad Želimljami 

- naselje Vrbljene 

- naselje Zapotok 

 

2. člen 

 

(1.) Za volitve članov sveta vaških skupnosti se določi 23 volilnih enot, ki zajemajo območja 25 naselij.  

 

(2.) V posameznih volilnih enotah se število članov vaškega sveta določi glede na število prebivalcev  

       naselja.   

 

 

3. člen 

 

(1.) Za volitve članov Sveta vaške skupnosti Brest, se določi 1. volilna enota, ki zajema območje   

       naselja Brest 



 

- volijo se 4 člani vaškega sveta 

(2.) Za volitve članov Sveta vaške skupnosti Dobravica, se določi 2. volilna enota, ki zajema območje naselja 

Dobravica 

      -  volijo se 3 člani vaškega sveta 

(3.) Za volitve članov Sveta vaške skupnosti Draga, se določi 3. volilna enota, ki zajema območje naselja 

Draga 

      - volijo se 3 člani vaškega sveta 

(4.) Za volitve članov Sveta vaške skupnosti Golo in Selnik, se določi 4. volilna enota, ki zajema območje 

naselja Golo in naselja Selnik 

      - volijo se 4 člani vaškega sveta 

(5.) Za volitve članov Sveta vaške skupnosti Gornji Ig, se določi 5. volilna enota, ki zajema območje naselja 

Gornji Ig 

      - volijo se 3 člani vaškega sveta 

(6.) Za volitve članov Sveta vaške skupnosti Ig, se določi 6. volilna enota, ki zajema območje naselja Ig 

       - volijo se 7 članov vaškega sveta 

(7.) Za volitve članov Sveta vaške skupnosti Iška Loka, se določi 7. volilna enota, ki zajema območje naselja 

Iška Loka 

- volijo se 4 člani vaškega sveta 

(8.) Za volitve članov Sveta vaške skupnosti Iška vas, se določi 8. volilna enota, ki zajema območje  

       naselja Iška vas 

      - volijo se 4 člani vaškega sveta 

(9.) Za volitve članov Sveta vaške skupnosti Iška, se določi 9. volilna enota, ki zajema območje  

       naselja Iška 

       - volijo se 3 člani vaškega sveta 

(10.) Za volitve članov Sveta vaške skupnosti Kot, se določi 10. volilna enota, ki zajema območje  

        naselja Kot 

       -volijo se 3 člani vaškega sveta 

(11.) Za volitve članov Sveta vaške skupnosti Kremenica, se določi 11. volilna enota, ki zajema  

        območje naselja Kremenica 

        -volijo se 3 člani vaškega sveta 

(12.) Za volitve članov Sveta vaške skupnosti Matena, se določi 12. volilna enota, ki zajema  

         območje naselja Matena 

        -volijo se 4 člani vaškega sveta 

(13.) Za volitve članov Sveta vaške skupnosti Podgozd, se določi 13. volilna enota, ki zajema  

        območje naselja Podgozd 

        -volijo se 3 člani vaškega sveta 

(14.) Za volitve članov Sveta vaške skupnosti Podkraj, se določi 14. volilna enota, ki zajema  

        območje naselja Podkraj 

        -volijo se 3 člani vaškega sveta 

(15.) Za volitve članov Sveta vaške skupnosti Sarsko, se določi 15. volilna enota, ki zajema  

        območje naselja Sarsko 

        - volijo se 3 člani vaškega sveta 

(16.) Za volitve članov Sveta vaške skupnosti Staje, se določi 16. volilna enota, ki zajema  

        območje naselja Staje 

        -volijo se 3 člani vaškega sveta 

(17.) Za volitve članov Sveta vaške skupnosti Strahomer, se določi 17. volilna enota, ki zajema  

        območje naselja Strahomer 

        -volijo se 3 člani vaškega sveta 

(18.) Za volitve članov Sveta vaške skupnosti Suša, se določi 18. volilna enota, ki zajema  

        območje naselja Suša 

       -volijo se 3 člani vaškega sveta 

(19.) Za volitve članov Sveta vaške skupnosti Škrilje, se določi 19. volilna enota, ki zajema  

        območje naselja Škrilje 



 

        -volijo se 3 člani vaškega sveta 

(20.) Za volitve članov Sveta vaške skupnosti Tomišelj, se določi 20. volilna enota, ki zajema  

        območje naselja Tomišelj 

        -volijo se 4 člani vaškega sveta 

(21.) Za volitve članov Sveta vaške skupnosti Visoko in Rogatec nad Želimljami, se določi 21.  

        volilna enota, ki zajema območje naselja Visoko in naselja Rogatec nad Želimljami 

        -volijo se 4 člani vaškega sveta 

 

(22.) Za volitve članov Sveta vaške skupnosti Vrbljene, se določi 22. volilna enota, ki zajema  

        območje naselja Vrbljene 

         -volijo se 3 člani vaškega sveta 

(23.) Za volitve članov Sveta vaške skupnosti Zapotok, se določi 23. volilna enota, ki zajema  

        območje naselja Zapotok 

         -volji se 3 člani vaškega sveta 

 

4. člen 

 

(1) Člane vaškega sveta se voli po večinskem volilnem sistemu.  

 

 

5. člen 

 

(1) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o določitvi volilnih enot za volitve v svete vaških    

     skupnosti na območju Občine Ig in njihovih pristojnosti (Uradni list RS, št. 25/96).   

 

6. člen 

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.  

 

 

 

 

Številka:  

Na Igu dne,   

 

 

 

                                                                                                      Janez Cimperman  

                                                                                                             ŽUPAN 

 
        
               

 
 
 
 
 
 


