
 

 

 
Datum: 22.2.2018 
Številka: 032-002/2018 
  
 
Zadeva:   SKLIC 
 

 
sklicujem 26. redno sejo Občinskega sveta Občine Ig, ki bo potekala 

v sredo, 7. marca 2018 ob 17.30 uri v dvorani Centra Ig 
 
Dnevni red: 

1. Obravnava in potrditev dnevnega reda 
2. Obravnava in potrditev zapisnika  25. redne seje in 6. dopisne seje - priloga 1 
3. Predstavitev prvonagrajene natečajne rešitve za namen reševanja prostorske problematike 

Zavoda za prestajanje kazni zapora Ig  - predstavitev na seji 
4. Obravnava osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskega reda Občine Ig OPN-4           

( 1. branje) - priloga 2 
5. Obravnava osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območij MA-4/SS - 

Matena in MA-1/SV - Matena (1 branje) - priloga 3 
6. Obravnava osnutka Odloka o postopku za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Ig           

(1. branje) -  priloga 4 
7. Obravnava in potrditev  predloga  sprememb in dopolnitev Pravilnik o sofinanciranju ljubiteljske 

kulturne dejavnosti - priloga 5 
8. Obravnava in potrditev letnega programa kulture Občine Ig za leto 2018 - priloga 6 
9. Obravnava in potrditev sklepa o ukinitvi javnega dobra - priloga 7 
10. Seznanitev s poročilom o opravljenem nadzoru nad pravilnostjo in gospodarnostjo proračunskih 

sredstev namenjenih Gasilski zvezi občine Ig v letu 2016 - priloga 8 
11. Seznanitev s poročilo o delu Nadzornega odbora za leto 2017 - priloga 9 
12. Imenovanje Občinske volilne komisije Občine Ig - priloga 10 
13. Obravnava in potrditev sprememb in dopolnitev Odloka o priznanjih Občine Ig - priloga 11 
14. Obravnava in potrditev  predlogov za podelitev priznanj Občine Ig za leto 2018  - priloga 12 
15. Pobude in vprašanja 

    
Lep pozdrav! 
                
                 Janez Cimperman  
                                                                                                                  ŽUPAN  
 
 
Vabljeni: 
-  Predsedniki vaških svetov 
-  predsednica NO Občine Ig  
-  Uredništvo Mostiščarja 
- Predstavnik Radia zeleni val 
- Mina Hiršman in Uroš Rustja 
 (arhitekta prvonagrajene natečajne rešitve) 
 
 
 
 
 

 



 

ZAPISNIK 25. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE IG 
z dne, 27.12.2017 ob 17.00 uri v dvorani Centra Ig 

 
 
Prisotni: župan Janez Cimperman, Jožica Drobnič, Klemen Glavan, Alenka Jeraj, Zuhra Jovanovič, Bojan 
Kraševec, Anton Modic, Rado Simić, Franc Toni, Zlatko Usenik, Jože Virant, Marija Župec. 
Odsotni: Martina Kovačič, Tone Krnc, Slavko Pavlič. 
Ostali prisotni: Janez Miklič, Bojana Birsa, Marjana Župec, Marica Zupan, Darja Perme (SVS Podkraj), 
Roman Grm (SVS Iška), Franci Susman (SVS Tomišelj), Janez Rupert (SVS Iška vas). 
 
Dnevni red: 

1. Obravnava in potrditev dnevnega reda 
2. Obravnava in potrditev zapisnika 24. redne seje Občinskega sveta Občine Ig 
3. Obravnava in potrditev predloga Odloka o proračunu Občine Ig za leto 2018  
4. Razno 

 
K točki 1 
Dnevni red je bil soglasno potrjen. 
 
K točki 2 
Z 11 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig potrdil zapisnik 24. redne seje Občinskega sveta Občine 
Ig. 
 
K točki 3 
Župan pove, da je bil proračun dan v javno razpravo skladno s sklepom 24. redne seje Občinskega sveta 
Občine Ig z dne 6.12.2017. Javna razprava je potekala do 21.12.2017. V času javne razprave so predlog 
proračuna obravnava delovna telesa Občinskega sveta, kateri zapisniki so sestavni del gradiva 25. redne 
seje. V času javne razprave ni bilo pripomb in predlogov, prav tako ni bil podan noben amandma k 
predlogu proračuna. 
Klemen Glavan pove, da je Odbor za protipožarno varnost, zaščito in reševanje Odlok obravnaval in ga 
predlaga občinskemu svetu v obravnavo in potrditev. 
Jože Virant pove, da je Odbor za komunalo, infrastrukturo, varovanje okolja in urejanje prostora 
obravnaval Odlok in ga predlaga občinskemu svetu v obravnavo in potrditev. 
Franc Toni pove, da je Odbor za gospodarstvo, turizem in gostinstvo Odlok obravnaval in ga predlaga 
občinskemu svetu v obravnavo in potrditev. 
Anton Modic pove, da je Odbor za družbene dejavnosti obravnaval Odlok in ga predlaga občinskemu 
svetu v obravnavo in potrditev. 
Župan pove, da je Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo obravnaval Odlok in ga predlaga občinskemu svetu 
v obravnavo in potrditev. 
V razpravi je Zlatko Usenik spraševal sledeče: katera dela se bo izvedlo na pokopališču Kurešček v letu 
2018; zakaj tako veliki zneski za pločnik v Tomišlju in obvozno cesto Ig – Staje; ali se bo pri nadaljevanju 
del vodovoda Zapotok hkrati asfaltiralo tudi klanec; zakaj odhodki glede parcele velikosti 342 m2 ; kdo in 
na kakšen način se izbira projekte za dom Zapotok, ker ga zanima kaj se bo delalo v 2018. Meni tudi, če 
se delajo projekti v vasi, bi morali biti vaščani obveščeni in prav je, da se vključi tudi vaško skupnost v tiste 
projekte, kateri so še v pripravi. Ravno tako predlaga, ko se bo pripravljala projektna dokumentacija za 
igrišče na Golem, se mora povabiti zraven tudi vaško skupnost in občinski svet. 
Obrazložitev sta podala Bojana Birsa in župan. 
Zlatka Usenika zanima, kaj se je občina pogovorila glede same varnosti prevoza otrok v času zimskih 
razmer zaradi avtobusnih prevozov in kaj bo občina naredila, če ne bo urejeno. 
Župan pove, da so na sestanku prevozniki zagotovili, da zastojev ne bo več. Opozorjeni so bili, da se 
morajo prilagoditi voznim razmeram, da morajo biti avtobusi opremljeni z verigami, zimska služba mora pri 
pravočasnem pluženju uporabljati tudi pesek za posipanje. V kolikor  temu ne bo tako, se prekine 
pogodbo.  



 

Župan poda predlog odloka na glasovanje. 
 
Z 11 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel sklep, da se glasuje o predlogu proračuna 
Občine Ig za leto 2018 in o Predlogu Odloka o proračunu Občine Ig za leto 2018.  
 
Z 11 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel proračun Občine Ig za leto 2018 in  Odlok o 
proračunu Občine Ig za leto 2018.   
 
K točki 4 
Župan vsem zaželi veliko osebne sreče, izpolnijo naj se skrite želje, predvsem pa veliko zdravja v letu 
2018. 
 
Seja je bila zaključena ob 17.33 uri. 
 
Zapisala Marjana Župec       

Janez Cimperman 
                    ŽUPAN                    

 
 

GLASOVANJE NA 6. DOPISNI SEJI OBČINSKEGA SVETA OBČINE IG DNE 24. 1. 2018 od 10. 
DO 11. URE 
 

1.Glasovanje ali potrjujete ceno pomoči na domu v Občini Ig za leto 2018: 
-za uporabnike na uro: 6,13 eur; 
-za občino na uro: 16,16 eur. 
 
2.Glasovanje  ali potrjujete ceno socialnovarstvene storitve enkratne denarne pomoči v Občini Ig 
za leto 2018 na letni ravni v višini 1.028,04 eur. 
 

SVETNIKI DA PROTI VZDRŽAN 

JOŽICA DROBNIČ DA / / 

KLEMEN GLAVAN DA / / 

ALENKA JERAJ DA / / 

ZUHRA JOVANOVIČ DA / / 

MARTINA KOVAČIČ DA / / 

BOJAN KRAŠEVEC DA / / 

TONE KRNC DA / / 

ANTON MODIC DA / / 

SLAVKO PAVLIČ DA / / 

RADO SIMIĆ DA / / 

FRANC TONI DA / / 

ZLATKO USENIK DA / / 

JOŽE VIRANT DA / / 

MARIJA ŽUPEC DA / / 

 
Sklic s priloženim gradivom ter predlogom sklepov je bil posredovan vsem članom 
občinskega sveta. Svetniki so mnenje izrazili po telefonu oz. elektronski pošti. 
14 svetnikov SE JE STRINJALO s ceno pomoči na domu v Občini Ig za leto 2018: 
-za uporabnike na uro: 6,13 eur; 



 

-za občino na uro: 16,16 eur. 
14 svetnikov SE JE STRINJALO  s ceno socialnovarstvene storitve enkratne denarne 
pomoči v Občini Ig za leto 2018 na letni ravni v višini 1.028,04 eur. 
Glasovanje je bilo zaključeno ob 10.50 uri 
Zapisala: Polona Skledar 
 
GLASOVANJE NA 6. DOPISNI SEJI OBČINSKEGA SVETA OBČINE IG DNE 24. 1. 2018 od 10. 
DO 11. URE 
 

Glasovanje ali potrjujete predlog za uredniški odbor za 4-letno mandatno obdobje: 
-za odgovorno urednico: Majo Zupančič 
-za namestnika odgovorne urednice: Matjaža Zupana 
-za člana uredništva: Gregorja Bolho 
-za članico uredništva: Andrejo Zdravje 
-za članico uredništva: Tino Škulj 
 

SVETNIKI DA PROTI VZDRŽAN 

JOŽICA DROBNIČ DA / / 

KLEMEN GLAVAN DA / / 

ALENKA JERAJ DA / / 

ZUHRA JOVANOVIČ DA / / 

MARTINA KOVAČIČ DA / / 

BOJAN KRAŠEVEC DA / / 

TONE KRNC DA / / 

ANTON MODIC DA / / 

SLAVKO PAVLIČ DA / / 

RADO SIMIĆ DA / / 

FRANC TONI DA / / 

ZLATKO USENIK DA / / 

JOŽE VIRANT DA / / 

MARIJA ŽUPEC DA / / 

 
 
Sklic s priloženim gradivom ter predlogom sklepov je bil posredovan vsem članom 
občinskega sveta. Svetniki so mnenje izrazili po telefonu oz. elektronski pošti. 
 
14 svetnikov SE JE STRINJALO s predlogom za uredniški odbor za 4-letno mandatno 
obdobje:  
-za odgovorno urednico: Majo Zupančič 
-za namestnika odgovorne urednice: Matjaža Zupana 
-za člana uredništva: Gregorja Bolho 
-za članico uredništva: Andrejo Zdravje 
-za članico uredništva: Tino Škulj 
 
Glasovanje je bilo zaključeno ob 10.50 uri 
 
Zapisala: Polona Skledar 
 



 

 
Številka: 3504-0001/2017 
Datum: 14. 2. 2018 

 
 
OBČINSKI SVET 
 
 
ZADEVA: Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskega reda občine Ig – OPN -4 – 

dopolnjen osnutek 
 
POROČEVALKA:  Natalija Skok, univ.dipl.inž.arh. 
PROJEKTANT:  Locus d.o.o., Domžale, zanj Tomaž Kmet, univ.dipl.inž.arh. 
PREDLAGATELJ: župan, Janez Cimperman 
PRAVNA PODLAGA: Odlok o Strategiji občine Ig (Uradni list RS, št. 35/2012) 
   Odlok o prostorskem redu občine Ig (Uradni list RS, št. 35/2012, 77/2012),  

Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. Uradni list RS, št. 33/2007, 
70/2008, 108/2009, 106/2010,  57/2012, 57/2012 - ZUPUDPP-A, 109/2012, 
76/2014-US, 14/15 – ZUUJFO) 

 
PREDLOG SKLEPA:Občinski svet je obravnaval in sprejel dopolnjen osnutek Odloka o 

prostorskem redu občine Ig OPN-4- PRVO BRANJE in se seznanil s stališči do 
pripomb iz javne razgrnitve 

 

OBRAZLOŽITEV: 
1. Razlogi za spremembo in dopolnitev  

Prostorski red Občine Ig je stopil v veljavo maja 2012 (Uradni list RS, št. 35/12). 
V sklopu reševanja prostorske problematike Zavoda za prestajanje kazni (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.  
Občina Ig je 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.  
V obeh primerih gre tudi za omejen rok glede koriščenja finančnih sredstev. 
Prav tako so se v času veljavnosti PRO 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. 

2. Obseg in vsebina sprememb 
Spremembe in dopolnitve obsegajo spremembe načina urejanja iz OPPN v PRO z natančnejšimi pogoji 
glede posegov za območje ZPKZ Ig in območje rekonstrukcije koliščarske naselbine.  

3. Postopek 
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 sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskem redu občine Ig OPN Ig - 4 (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. 
 



 

Grafični potek postopka in območja sprememb so prikazani v prilogi »Povzetek za javnost« 

 Janez Cimperman 
        župan 
priloga: 

- Odlok- dopolnjen osnutek 
- Povzetek za javnost 
- Stališča do pripomb iz javne razgrnitve 

 

36_OPN_SD_04_Ig_Po

vzetek_za_javnost_JR.DOC
 

 
 
Številka: 3505-003/2016 
Datum: 14. 2. 2018 
 
OBČINSKI SVET 
 
ZADEVA: Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu  

za del območij MA-4/SS - Matena in MA-1/SV- Matena-dopolnjen osnutek 
 
POROČEVALKA:  Natalija Skok, univ.dipl.inž.arh. 
PROJEKTANT:  GPI, d.o.o., Ljubljanska cesta 26, Novo mesto, zanj Ksenija Avsec, univ.dipl.inž.arh. 
INVESTITOR: Slavka Rakovec, V Hrastovec 13, 1357 Notranje Gorice 
PREDLAGATELJ: župan, Janez Cimperman 
PRAVNA PODLAGA: Odlok o Strategiji občine Ig (Uradni list RS, št. 35/2012) 
   Odlok o prostorskem redu občine Ig (Uradni list RS, št. 35/2012, 77/2012),  

Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. Uradni list RS, št. 33/2007, 
70/2008, 108/2009, 106/2010,  57/2012, 57/2012 - ZUPUDPP-A, 109/2012, 
76/2014-US, 14/15 – ZUUJFO) 

 
PREDLOG SKLEPA:Občinski svet je 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- PRVO BRANJE 

 

OBRAZLOŽITEV: Območje urejanja obsega del območij MA-4/SS - Matena in MA-1/SV - Matena, ki se 

nahajata na severni strani naselja Matena, kjer je predvidena širitev območja stanovanj. 
Mejo na južni strani predstavlja lokalna cesta LC, odsek 133011 Brest-Matena-Iška L.-Ig (v nadaljnjem 
besedilu: lokalna cesta), na vzhodni in zahodni strani so stanovanjske površine, na severu pa mejo 
predstavljajo kmetijske površine. 
Zemljišče obsega parc. št. 1377/8 in 1377/9, obe k.o. Iška loka (1701), v skupni velikosti približno 3928 
m2 površin. 
Območje urejanja z OPPN je namenjeno bivanju z možnostjo opravljanja spremljajočih dejavnosti. 
Gradnja novih stavb je vpeta v stanovanjske površine naselja Matena, in sicer na površini enega 
zazidalnega otoka z enovito tipologijo gradnje, ki jo predstavljajo samostojne stanovanjske stavbe. 
Zgradi se vsa infrastruktura, ki je potrebna za funkcioniranje območja urejanja. 
Podlaga za pripravo OPPN so izdelane Strokovne podlage za del območij MA-4/SS-Matena in MA-1/SV- 
Matena (št. proj. P-2016/36, izdelalo podjetje GPI d.o.o., Novo mesto, november 2016), v katerih so bile v 
variantah preverjene možne zasnove pozidave. 
 

 Janez Cimperman 



 

        Župan 
priloga: 

- Odlok- dopolnjen osnutek 
- Povzetek za javnost 

 
 

faza: DOPOLNJEN OSNUTEK 

Na podlagi 61. člena in v povezavi s 1. odstavkom 56. a člena Zakona o prostorskem načrtovanju – 
ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09, 80/10 - ZUPUDPP (106/10 - popr.), 43/11 - 
ZKZ-C, 57/12, 57/12 - ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 - odl. US in 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) ter 
15. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 39/16) je Občinski svet Občine Ig na ….. redni seji dne 
…………. sprejel 

 

ODLOK 
o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu  

za del območij MA-4/SS - Matena in MA-1/SV- Matena 
 

I. UVODNE DOLOČBE 
 

1. člen 
(podlaga za OPPN) 

S tem odlokom se ob upoštevanju Odloka o prostorskem redu Občine Ig (Uradni list RS, št. 35/12, 
77/12, 101/13 – popr., 8/15; v nadaljnjem besedilu: PRO) sprejme Občinski podrobni prostorski načrt za 
del območij MA-4/SS - Matena in MA-1/SV- Matena (v nadaljnjem besedilu: OPPN). 

 
2. člen 

(vsebina in oblika OPPN) 
(1) OPPN vsebuje tekstualni in grafični del. Izdelana sta v digitalni in analogni obliki. 

(2) Tekstualni del OPPN je določen v II. poglavju tega odloka. 

(3) Grafični del OPPN je sestavina vezane mape OPPN. Njegova vsebina je določena v III. poglavju 
tega odloka. 

 
3. člen 

(priloge OPPN) 
(1) Priloge OPPN so:  
1.  Izvleček iz PRO 
2.  Prikaz stanja prostora 
3.  Strokovne podlage  
4.  Odločba glede celovite presoje vplivov na okolje  
5.  Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora 
6.  Obrazložitev in utemeljitev OPPN 
7.  Povzetek za javnost 

(2) Priloge OPPN so sestavine vezane mape OPPN razen Strokovnih podlag iz 3. točke prejšnjega 
odstavka, ki so shranjene v posebnih mapah in se hranijo na sedežu Občine Ig. 

 
 

II. TEKSTUALNI DEL OPPN 
 

4. člen 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201143&stevilka=2042
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2915


 

(pomen izrazov) 
(1) Območje urejanja: zaokroženo območje, ki zajema območje OPPN. 

(2) Ureditvena enota (UE): sklop gradbenih parcel s skupnimi značilnostmi glede vrste dejavnosti ter 
urbanistično-arhitekturnih pogojev za gradnjo objektov in ostalih ureditev. 

 (3) Stanovanjska stavba: 
- enostanovanjska stavba z enim stanovanjem za eno družino. 

(4) Nezahtevni in enostavni objekti: 
- majhna stavba (garaža, drvarnica, pokrita skladišča za lesna goriva, savna, fitnes, zimski vrt in podobni 

objekti); 
- majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave (lopa, uta, nadstrešek, manjša drvarnica, senčnica, 

letna kuhinja, manjša savna, manjši zimski vrt, vetrolov in podobni objekti (npr. pergola – nadstrešek 
brez kritine in zaprtih stranic)); 

- ograja (sosedska ograja); 
- podporni zid (podporni zid, podporni zid z ograjo); 
- bazen (bazen za kopanje, okrasni bazen). 

 (5) Objekt gospodarske javne infrastrukture je tisti gradbeni inženirski objekt, ki tvori omrežje, ki služi 
določeni vrsti gospodarske javne službe državnega ali lokalnega pomena ali tvori omrežje, ki je v javno 
korist. 

 (6) Ostali izrazi uporabljeni v tem odloku so skladni z določili PRO. 

 
 

1. OPIS PROSTORSKE UREDITVE 
 

5. člen 
(koncept urejanja prostora) 

(1) Območje urejanja z OPPN (v nadaljnjem besedilu: območje urejanja) je namenjeno bivanju z 
možnostjo opravljanja spremljajočih dejavnosti. 

(2) Gradnja novih stavb je vpeta v stanovanjske površine naselja Matena, in sicer na površini enega 
zazidalnega otoka z enovito tipologijo gradnje, ki jo predstavljajo samostojne stanovanjske stavbe. 

(3) Zgradi se vsa infrastruktura, ki je potrebna za funkcioniranje območja urejanja. 

(4) Podlaga za pripravo OPPN so izdelane Strokovne podlage za del območij MA-4/SS-Matena in MA-
1/SV- Matena (št. proj. P-2016/36, izdelalo podjetje GPI d.o.o., Novo mesto, november 2016), v katerih so 
bile v variantah preverjene možne zasnove pozidave. 

 
6. člen 

(obseg in meja območja urejanja) 
(1) Območje urejanja obsega del območij MA-4/SS - Matena in MA-1/SV - Matena, ki se nahajata na 

severni strani naselja Matena, kjer je predvidena širitev območja stanovanj. 

(2) Mejo na južni strani predstavlja lokalna cesta LC, odsek 133011 Brest-Matena-Iška L.-Ig (v 
nadaljnjem besedilu: lokalna cesta), na vzhodni in zahodni strani so stanovanjske površine, na severu pa 
mejo predstavljajo kmetijske površine. 

(3) Zemljišče obsega parc. št. 1377/8 in 1377/9, obe k.o. Iška loka (1701), v skupni velikosti približno 
3928 m2 površin. 

 
7. člen 

(posegi izven območja urejanja) 
(1) Zaradi izvedbe navezav na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro bodo 

predvidoma potrebni posegi izven območja urejanja, in sicer za priključitev na lokalno cesto, na obstoječe 



 

vodovodno in plinovodno omrežje, omrežje elektronskih komunikacij ter na kanalizacijo komunalnih 
odpadnih voda ob lokalni cesti na zemljišču s parc. št. 1784, 1377/1 (na priključku z lokalno cesto), obe 
k.o. Iška loka (1701). Priključitev na električno omrežje je možna tudi s povezavo na (TP) 20/0,4 kV 
MATENA VAS, ki stoji na zemljišču s parc. št. 1512, k.o. Iška loka (1701), pri čemer se točen potek trase 
določi in prikaže v projektni dokumentaciji. 

(2) Dodaten poseg izven območja urejanja je predviden pri oblikovanju obračališča na dovozni cesti, ki 
je hkrati tudi dovoz na zemljišče s parc. št. 1377/1, k.o. Iška loka (1701). 

(3) Posegi izven območja urejanja so razvidni iz grafičnega načrta 9. Prikaz vplivov in povezav s 
sosednjimi območji.  

 
8. člen 

(ureditvene enote in podenote) 
Območje urejanja je razdeljeno na naslednje ureditvene enote (v nadaljnjem besedilu: UE): 

– UE A - območje stanovanj; 
– UE B - območje prometne infrastrukture. 

 
 

2. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR 
 

2.1 Vplivi in povezave prostorskih ureditev s sosednjimi območji 
 

9. člen 
(1) Z načrtovanimi ureditvami se posega tudi v območja lokalnega infrastrukturnega omrežja, zato je 

potrebno upoštevati predpisane odmike od obstoječe oziroma predvidene infrastrukture ter usmeritve 
upravljavcev zaradi posegov v varovalne pasove. 

(2) V času izvajanja gradbenih del je potrebno zagotoviti varen promet in nemoteno komunalno-
energetsko oskrbo objektov na območju urejanja in tudi izven njega. Dovozi in dostopi do sosednjih 
zemljišč in objektov se ohranjajo. Če bodo zaradi gradnje le-ti začasno prekinjeni, se uredijo ustrezni 
nadomestni začasni dovozi in dostopi, ki morajo biti umeščeni in urejeni tako, da bodo v čim manjši meri 
prizadeti elementi obstoječih cest in ureditev ter bivalno in naravno okolje.  

(3) Posegi na zemljišča izven območja urejanja, ki so po svoji naravi začasni posegi med gradnjo, so 
dopustni zaradi izvedbe nujnih zemeljskih del, ureditve začasnih dostopov in podobno, če niso v neskladju 
z določbami PRO. 

(4) Nove gradnje in ureditve ne smejo imeti škodljivega vpliva na gradbenotehnično stanje obstoječih 
objektov znotraj in izven območja urejanja, morebitne poškodbe pa mora investitor sanirati.  

(5) Vsa z gradbenimi deli tangirana zemljišča znotraj in izven območja urejanja se po končanju del čim 
prej ustrezno sanirajo oziroma povrnejo v prvotno stanje.  

(6) Investitor mora v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in organizirati gradbišče 

tako, da bo preprečeno onesnaževanje okolja (zraka, tal, površinskih in podzemnih voda, prometnih 
površin itd.) zaradi emisij hrupa, transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv ter drugih škodljivih 
snovi (npr. cementno mleko, gorivo iz gradbene mehanizacije). V primeru nezgode (npr. ob razlitju 
nevarnih tekočin ali razsutju drugih materialov) je treba zagotoviti takojšnje ukrepe oziroma posredovanje 
pristojnih služb. 

 
2.2 Rešitev načrtovanih objektov in površin 

 
10. člen 

(vrste gradenj in objektov)  



 

(1) V območju urejanja je v skladu z Uredbo o klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega pomena 
(Uradni list RS, št. 109/11 in nadaljnje spremembe) in PRO (glede na območje podrobnejše namenske 
rabe) dovoljeno graditi nove stavbe in gradbene inženirske objekte. Poimenovanje vrst objektov izhaja iz 
omenjene uredbe. 
- Stanovanjske stavbe (le v UE A): 

11100 -  Enostanovanjske stavbe 
- Nestanovanjske stavbe:  

12740 -  Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje (velja za pomožne stavbe, ki se glede na zahtevnost 
gradnje uvrščajo med enostavne in nezahtevne objekte) 

- Gradbeni inženirski objekti: 
21120 -  Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste 
222 -  Lokalni cevovodi, lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi in lokalna (dostopovna) 

komunikacijska omrežja 
24205 -  Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje. 

(2) Dovoljena je še: 
- gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov, ki so določeni v 13. členu odloka; 
- dozidava in nadzidava objekta, rekonstrukcija objekta, odstranitev objekta, vzdrževanje objekta (redna 

vzdrževalna dela, investicijska vzdrževalna dela, vzdrževalna dela v javno korist); 
- sprememba namembnosti v skladu z osnovno namensko rabo območja v katerem se nahaja; 
- dela v zvezi z urejanjem zunanjih površin; 
- dela v skladu s predpisi, ki urejajo geodetsko dejavnost. 

 
11. člen 

(vrste dejavnosti) 
(1) Območje urejanja je predvideno za stanovanjsko rabo s spremljajočimi dejavnostmi (storitvenimi, 

poslovnimi).  

(2) Stanovanjske stavbe so v prvi vrsti namenjene stanovanjski rabi. Spremljajoče dejavnosti pa so 
dovoljene le pod pogojem, da ne povzročajo prekomernih obremenitev okolja in so v skladu z določili tega 
OPPN. 

(3) Za pravilno funkcioniranje dejavnosti je potrebno na gradbeni parceli poleg parkirnih mest za 
stanovalce in obiskovalce zagotoviti ustrezno število parkirnih mest tudi za izvajanje dejavnosti, in sicer: 
za enostanovanjsko stavbo 2 PM, za poslovne prostore (pisarne) 1 PM na 30 m2 neto površine in za 
poslovne prostore z obiskom strank 1 PM na 20 m2 neto površine. 

(4) Razporeditev posameznih prostorov v stanovanjski stavbi mora biti taka, da v primeru dejavnosti 
omogoča njeno normalno izvajanje, pri čemer velja, da se poslovni program lahko umesti le v pritlično 
etažo ter ob pogoju, da je večji del stavbe (najmanj 51% površine) še vedno namenjen osnovni 
(stanovanjski) namenski rabi območja.  

 
2.3 Pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo 

 
12. člen 

(1) Nove stanovanjske stavbe so predvidene kot samostojne stanovanjske stavbe, kjer je možno 
opravljati mirne, nemoteče dejavnosti skladno z določili v 11. členu odloka. 

(2) Oblikovanje posameznih tipov stanovanjskih stavb naj bo med seboj čim bolj poenoteno glede 
gabaritov, barv in oblikovanja fasad in streh. 

(3) Od predlagane sheme pozidave so dopustna odstopanja po pogojih, ki so določeni v OPPN. 

UE A 
(4) ZASNOVA SAMOSTOJNIH STANOVANJSKIH STAVB: 

-  Horizontalni gabarit:  



 

-  enostavno zasnovan, podolgovat oziroma pravokotno zasnovan v razmerju stranic vsaj 1: 1,4 
(Opomba: V shemi pozidave je prikazana velikost 8 x 12 m.) in oblikovan z ohranjanjem 
tradicionalne zazidave; 

-  Vertikalni gabarit: 
-  etažnost P (pritličje) + M (mansarda); 
-  višina kapi sme biti največ 5,6 m nad raščenim terenom, na nagnjenem terenu omejitev velja za 

najvišjo višino kapi; 
-  Streha: 
 -  simetrična dvokapna streha z naklonom od 35 do 45 stopinj, 
 -  dopustni so strešni pomoli - del strehe, pri katerem je strešina usmerjena enako, kot na ostalem delu 

strehe, vendar položnejša, da se omogoči izvedba oken v mansardi (dolgi največ 2/3 osnovne 
strehe, od stranskega roba strešine morajo biti odmaknjeni najmanj 1 m, linija slemena in kapi mora 
nad oziroma pod strešnim pomolom teči neprekinjeno); 

-  dopustne so frčade pokrite s simetrično dvokapno streho; 
-  dopustni so čopi z enakim naklonom kot pri osnovni strehi; 

 -  potek slemena strehe vzdolž daljše stranice stavbe in z orientacijo sever – jug, kot je to razvidno iz 
grafičnega načrta; 

 -  opečna kritina oziroma v temno rdeči ali rjavi barvi; 
 -  na strehi je možno namestiti strešna okna in sončne kolektorje (solarni sistemi so dovoljeni pod 

pogojem, da po višini ne presegajo slemena in, da iz strešine ne izstopajo več kot 50 cm); 
- Fasada: 
 -  uporabijo se barve, ki ne izstopajo iz grajenega okolja (bele, sive ali v toplih zemeljskih tonih); 

 -  nedopustna je uporaba močnih, intenzivnih tonov za barvanje fasad; 
 -  možna je izvedba / kombinacija z naravnimi materiali, kot sta naravni kamen in les naravne barve; 

 -  dopustna je gradnja balkonov in teras; 
 -  vhod v stanovanjski del in vhod v poslovni del se lahko oblikujeta ločeno; 
 -  ob krajši stranici se lahko zgradi zunanje stopnišče. 

(5) OBSTOJEČA STANOVANJSKA STAVBA:  
-  zaradi novih gradenj in ureditev se lahko v celoti odstrani; 
-  ohranja se lahko delno ali v celoti ter ob pogoju spremembe namembnosti v enostaven ali nezahteven 

objekt po določilih 13. člena odloka; 
-  lahko se ohrani v obstoječih gabaritih ter z obstoječim odmikom na vzhodi strani od zemljišča s parc. št. 

1377/21, k.o. Iška loka (1701), pri čemer se določi tudi gradbena parcela. Pri vseh novih delih in 
ureditvah pa veljajo enaki pogoji kot za samostojne stanovanjske stavbe. 

 
UE B 
(6) Pogoji urejanja prometne infrastrukture so podrobneje podani v 16. in 17. členu odloka. 

 
13. člen 

(nezahtevni in enostavni objekti) 
(1) Na območju urejanja je dopustna gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov skladno s predpisi o 

razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje. Njihovo poimenovanje, znotraj posameznih UE, izhaja 
iz področne zakonodaje. 

(2) UE A 
- nezahtevni objekti: majhna stavba; 
- enostavni objekti: majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave, pomožni objekt v javni rabi (npr. 

pomožni cestni objekti, brez stavb), ograja, podporni zid, rezervoar, priključek na objekte gospodarske 
javne infrastrukture in daljinskega ogrevanja, pešpot, vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode in 
namakanje (bazen), objekt za oglaševanje, pomožni komunalni objekt. 

(3) UE B 
- nezahtevni objekti: pomožni objekt v javni rabi; 



 

- enostavni objekti: pomožni objekt v javni rabi (brez stavb), ograja, podporni zid, priključek na objekte 
gospodarske javne infrastrukture in daljinskega ogrevanja, pešpot, objekt za oglaševanje, pomožni 
komunalni objekt. 

(4) Oblikovni pogoji za postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov: 
- majhne stavbe in majhne stavbe kot dopolnitev obstoječe pozidave: 

- oblikovno se prilagodijo glavni (stanovanjski) stavbi na gradbeni parceli, ki ji pripadajo; 
- dopustna je simetrična dvokapna, enokapna in ravna streha; 
- zgrajene so lahko kot posamična gradnja ali tako, da se medsebojno stikajo oziroma imajo skupne 

konstrukcijske elemente ter tudi v povezavi s stanovanjsko stavbo; 
- ograja: lesena, kovinska ali v kombinaciji obeh; 
- podporni zid: vidna površina se reliefno obdela, obloži s kamnom ali ozeleni s plezalkami; 
- pergola: pritlična skeletna konstrukcija, lahko ozelenjena s plezalkami za namen senčenja; 

- objekt za oglaševanje: oglasne površine velikosti do vključno 2 m2 in višine do vključno 2 m. 

(5) Ostali prostorsko izvedbeni pogoj glede načina gradnje, postavitve in oblikovanja, ki ji ta OPPN ne 
določa, se urejajo skladno z določili PRO. 

 
2.4 Parcelacija in gradbene parcele 

 
14. člen 

(1) Načrt gradbenih parcel s tehničnimi elementi za zakoličbo je prikazan na grafičnem načrtu 6 (Načrt 
parcelacije). 

(2) Pri določanju in urejanju gradbenih parcel so možna tudi odstopanja v skladu z določili 41. člena 
odloka. 

 
15. člen 

(usmeritve za ureditev gradbenih parcel) 
Splošni pogoji 
(1) V ureditvenih enotah je dovoljena vrsta gradenj in objektov skladno z določili 10. člena odloka. 

(2) Enostavni in nezahtevni objekti morajo biti s svojim najbolj izpostavljenim delom od meje sosednje 
gradbene parcele odmaknjeni najmanj 0,5 m, kar velja tudi za površino dvorišča. Izjema so nezahtevni in 
enostavni objekti (majhne stavbe in majhne stavbe kot dopolnitev obstoječe pozidave), ki morajo biti s 
svojim najbolj izpostavljenim delom odmaknjeni najmanj 1,5 m od sosednje gradbene parcele. Izjema so 
tudi ograje ter podporni zidovi, ki se lahko postavijo 1,5 m od roba utrjenega roba cestišča (bankine) 
oziroma na meji s pločnikom, če je le ta zgrajen, vendar na parceli investitorja. Zgornji rob ograje oziroma 
podpornega zidu ne sme posegati v območje polja preglednosti, če se ograja ali podporni zid postavlja ob 
javno cesto. Za vse objekte pa velja, da se lahko ob pisnem soglasju lastnika ali lastnikov sosednjega 
zemljišča odmik tudi zmanjša oziroma se ti objekti lahko postavijo na mejo gradbene parcele.  

UE A 
(3) Površina za stanovanjsko gradnjo je locirana v pasu ob dovozni cesti, ki se deli na več gradbenih 

parcel za gradnjo stanovanjskih stavb, kot je to prikazano na grafičnem načrtu. 

(4) Na eni gradbeni parceli je dopustna gradnja ene stanovanjske stavbe. 

(5) Na eni gradbeni parceli samostojne stanovanjske stavbe je dopustna največ po ena istovrstna 
majhna stavba kot nezahtevni objekt ter največ po ena istovrstna majhna stavba za dopolnitev obstoječe 
pozidave kot enostaven objekt.  

(6) Na gradbeni parceli se uredijo parkirne in manipulativne površine, tlakovane ali drugače utrjene 
površine ob objektih ter zasaditev in zatravitev. Ozelenitev mora obsegati najmanj 10% velikosti gradbene 
parcele. 



 

(7) Stanovanjska stavba s svojim najbolj izpostavljenim delom se gradi vzdolž dovozne ceste in znotraj 
gradbene meje, ki je od meje sosednje gradbene parcele odmaknjena najmanj 2,5 m (ob zagotavljanju 
požarne varnosti in svetlobno-tehničnih pogojev), najmanj 5 m od sosednje stanovanjske stavbe ter na 
oddaljenosti najmanj 5 m od dovozne ceste. 

(8) Nezahtevni in enostavni objekti (majhne stavbe in majhne stavbe kot dopolnitev obstoječe 
pozidave) se zgradijo podrejeno v odnosu do glavne (stanovanjske) stavbe.  

(9) Faktor zazidanosti je lahko največ 0,4. Faktor izrabe zemljišča naj ne presega 1,2. 
3. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA 
GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO 

 
16. člen 

(splošni pogoji pri poseganju v varovalne pasove gospodarske javne infrastrukture) 
(1) Gradnja gospodarske javne infrastrukture je dopustna v vseh ureditvenih enotah. 

(2) Pri posegih na območju urejanja in (s tem OPPN predvidenih) posegih izven tega območja se 
upošteva obstoječo in predvideno gospodarsko javno infrastrukturo z omejitvami v pripadajočih varovalnih 
pasovih skladno s predpisi. 

(3) Če se z načrtovanimi gradnjami posega v varovalne pasove gospodarske javne infrastrukture, se v 
projektni dokumentaciji prikaže detajlne tehnične rešitve tangenc oziroma križanj in prestavitev ob 
upoštevanju minimalnih medsebojnih odmikov, kotov križanj, nivelet cestišča in globine infrastrukturnih 
vodov v skladu s predpisi in usmeritvami upravljavcev ter pridobi njihova soglasja. 

(4) Pred začetkom zemeljskih in gradbenih del se pridobi podatke oziroma ugotovi položaj in globino 
obstoječe infrastrukture ter pravočasno obvesti upravljavce zaradi uskladitve posegov, zakoličbe, 
prestavitve ali ustrezne zaščite obstoječih infrastrukturnih vodov in nadzora pri vseh gradbenih delih v 
njihovi bližini. 

(5) Izvedbo različnih vrst objektov gospodarske javne infrastrukture se načrtuje usklajeno. Če se med 
izvedbo ugotovi, da je treba posamezen infrastrukturni vod ustrezno zaščititi ali prestaviti, se to izvede v 
skladu s projektno rešitvijo in soglasjem upravljavca posameznega omrežja.  

(6) Če izvajalec del naleti na obstoječe infrastrukturno omrežje ali opozorilni trak, pa na to ni bil 
predhodno opozorjen ali pa pride do morebitnih poškodb obstoječe infrastrukture, mora delo takoj prekiniti 
in obvestiti pristojnega upravljavca ter poškodbe ustrezno sanirati. 

(7) Trase infrastrukturnih vodov se v čim večji meri načrtujejo v skupnih koridorjih oziroma v koridorjih 
(javnih) cest.  

(8) Objekti se priključujejo na infrastrukturna omrežja po pogojih upravljavcev.  

 

3.1 Prometna infrastruktura 
 

17. člen 
(pogoji pri posegih v prometno omrežje) 

(1) Po južnem robu območja poteka kot glavna prometna žila lokalna cesta (varovalni pas 6 m na 
vsako stran ceste – merjeno od zunanjega roba cestnega sveta), na katero se bo navezovalo območje 
urejanja, in sicer z novo dovozno cesto, ki se izvede s pravokotnim priključkom na os lokalne ceste.  

(2) Nova dovozna cesta poteka v smeri sever – jug kot dvosmerna dovozna cesta z voznima pasovoma 
širine min. 2 x 2,0 m in bankinama širine 2 x 0,75 m s katere se bo dostopalo na dvorišča posameznih 
parcel. 

(3) Ob dovozni cesti se lahko namesti svetilke cestne razsvetljave ter rezervira koridor v širini 1,7 m za 
morebitno kasnejšo gradnjo enostranskega hodnika za pešce, ko bo prišlo do realizacije celotnega 
območja. Ta koridor se varuje na zahodni strani dovozne ceste in se do izvedbe hodnika za pešce v min. 



 

širini 1,5 m ureja kot zazelenjena površina. Hodnik za pešce se izvede v niveleti vozišča (nivojski hodnik 
za pešce), označen s horizontalno prometno signalizacijo, skladno s veljavnimi predpisi.  

(4) Nova dovozna cesta mora zagotavljati dostop do vseh stanovanjskih stavb. Imeti mora ustrezne 
zavijalne radije oziroma tehnične elemente za dostavna in interventna vozila, vozila za odvoz komunalnih 
odpadkov in vozila zimske službe. Cesta mora imeti predvidene ustrezne prečne in vzdolžne naklone ter 
urejeno odvodnjavanje tako, da padavinske in druge vode ne bodo pritekale na javne ceste in dovoze ali 
na njih zastajale. Zagotovljena mora biti zadostna preglednost in prometna varnost. 

(5) Vozna pasova ter površine za pešce se uredijo v asfaltni izvedbi. Na koncu dovozne ceste je 
predvideno obračališče.  

(6) Med posameznimi hišnimi dovozi, ki se prilagodijo niveleti vozišča dovozne ceste, se zagotovi 
razmik v min. širini 5,0 m. Odvodnjavanje se uredi tako, da ni dotoka padavinskih voda na javne površine 
oziroma ceste. Investitor je dolžan na gradbeni parceli zagotoviti prostor za obračanje vozil. Skrajni rob 
parkiranega vozila mora biti oddaljen minimalno 1,5 m od roba ceste ter fizično ločen od cestišča ceste.  

(7) Vse prometne površine se izvedejo z elementi, ki bodo omogočali osnovne dostope in uporabo tudi 
za funkcionalno ovirane ljudi ter se opremijo z ustrezno prometno signalizacijo v skladu z veljavnimi 
predpisi.  

(8) Vzorec zasaditve površin v obcestnem pasu ne sme ovirati preglednosti in prometne varnosti ter 
namestitve prometne signalizacije in opreme. 

(9) Pri projektiranju in gradnji prometnega omrežja se poleg merodajnega vozila upošteva še veljavne 
predpise o javnih cestah, o varnosti cestnega prometa, o cestnih priključkih na javne ceste, o občinskih 
cestah ter ostale pravilnike, tehnične normative, standarde in predpise s področja cestogradnje. 

(10) Izvajanje del v varovalnem pasu občinske ceste je dopustno le soglasjem pristojne občinske 
službe oziroma upravljavca. 

 
3.2 Energetska infrastruktura 

 
18. člen 

(električno omrežje) 
(1) Oskrba objektov z električno energijo na območju urejanja se zagotovi iz obstoječega električnega 

omrežja v naselju oziroma iz obstoječe transformatorske postaje (TP) 20/0,4 kV MATENA VAS.  

(2) Priklop se izvede preko novih nizkonapetostnih vodov tipiziranih presekov. Po trasi podzemnih 
vodov pa se položi ozemljitveni valjanec. 

(3) Postavitev priključno merilnih omaric, ki morajo omogočati vgradnjo tudi večjega števila merilnih 
mest, se zagotovi na stalno dostopnem mestu. 

(4) Vsi zemeljski vodi pod povoznimi površinami in pri križanju z drugimi vodi se uvlečejo v njim 
namenjeno kabelsko kanalizacijo s kabelskimi jaški ustreznih dimenzij. 

Pri delih v bližini elektroenergetskih vodov in naprav se upošteva veljavne predpise o pogojih in 
omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu 
elektroenergetskih omreži, veljavno tipizacijo upravljavca omrežja ter tehnične normative in standarde. 

 
19. člen 

(razsvetljava javnih površin) 

(1) Z novimi posegi bo zgrajeno tudi interno cestno omrežje, skupaj s cestno razsvetljavo, ki se bo 

priključila na obstoječo cestno razsvetljavo ob lokalni cesti. 

(2) Medsebojna oddaljenost in višina drogov s svetilkami ter izbor svetilk se določi v skladu z veljavnimi 
predpisi ter pogoji upravljavca omrežja cestne razsvetljave. 

20. člen 



 

(plinovodno omrežje) 
(1) Obstoječi glavni distribucijski plinovod, preko katerega se bo vršila oskrba območja urejanja, poteka 

v cestišču občinske ceste. Njegova zmogljivost zadošča za priključitev in oskrbo predvidenih objektov. 

(2) Predvideni objekti na območju urejanja se, za potrebe ogrevanja in pripravo sanitarne tople vode, 
preko novega glavnega priključnega omrežja s priključnimi plinovodi priključijo na obstoječe srednjetlačno 
distribucijsko plinovodno omrežje z delovnim tlakom 0,5-4 bar, ki poteka ob lokalni cesti. 

(3) Plinovodno omrežje in notranje plinske napeljave morajo biti izvedeni v skladu s sistemskimi 
obratovalnimi navodili in splošnimi pogoji za distribucijsko omrežje zemeljskega plina, predpisi o tehničnih 
pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z najvišjim delovnim tlakom do vključno 16 
barov ter tehničnimi zahtevami upravljavca za graditev glavnih in priključnih plinovodov ter notranjih 
plinskih napeljav. 

 
21. člen 

(raba energije)  
Energijska učinkovitost v stavbah se zagotavlja v skladu s predpisi o učinkoviti rabi energije v stavbah. 

Pri tem se upoštevajo tudi določila lokalnega energetskega koncepta za območje Občine Ig, kjer je za 
potrebe ogrevanja in priprave tople sanitarne vode dovoljena tudi uporaba obnovljivih virov energije. 

 
 

3.3 Komunikacijska infrastruktura 
 

22. člen 
(omrežje elektronskih komunikacij) 

(1) Na območju urejanja se zgradi nova kabelska kanalizacija. Priključitev na obstoječe omrežje 
elektronskih komunikacij je možna na južni strani območja urejanja ob lokalni cesti. Pri tem se upoštevajo 
določila predpisov o elektronskih komunikacijah. 

(2) Omrežje se gradi iz cevi ustreznih kapacitet Pri potekih tras v cestah oziroma v drugih povoznih 
površinah se cevi dodatno ščiti. Pri križanju z ostalimi infrastrukturnimi vodi se upoštevata horizontalni in 
vertikalni odmik.  

 
3.4 Okoljska infrastruktura 

 
23. člen 

(vodovodno omrežje) 
(1) Priključitev na obstoječe vodovodno omrežje je možna z gradnjo trase novega vodovoda s 

hidrantnim omrežjem, ki se lahko priključi na obstoječe omrežje v lokalni cesti. 

(2) Pri projektiranju in izvedbi vodovodnega omrežja se upošteva določbe predpisov o oskrbi s pitno 
vodo, o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ljubljanskega barja in okolice Ljubljane ter 
tehnične predpise in standarde o javnem vodovodu. 

 
24. člen 

(kanalizacijsko omrežje) 
(1) Pri novih stavbah se zgradi kanalizacijski priključek za odvod komunalnih odpadnih voda (fekalni 

vod) z navezavo na obstoječe omrežje v lokalni cesti. 

(2) Padavinske odpadne vode s posameznih parcel in s prometnega omrežja na območju se le 
ponikajo. Čiste padavinske vode se lahko uporabijo tudi za sanitarno vodo. 

(3) Pri projektiranju in izvedbi projekta se upošteva veljavne predpise, ki urejajo odvajanje in čiščenje 
komunalne in padavinske odpadne vode (tudi z javnih cest) v vode ter tehnične predpise in standarde o 
javni kanalizaciji. 



 

 
25. člen 

(ravnanje z odpadki) 
(1) Med gradnjo in v času obratovanja načrtovanih objektov se upošteva veljavne predpise s področja 

ravnanja z odpadki na splošno in s področja ravnanja z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih. 

(2) V času gradnje se uvede sistem ločenega zbiranja gradbenih in drugih odpadkov glede na možnosti 
ponovne uporabe posameznih frakcij. Odpadke se oddaja pooblaščeni organizaciji, začasno pa se jih 
hrani na za ta namen urejeni deponiji s predhodno določeno lokacijo. Z neuporabnimi ter morebitnimi 
nevarnimi odpadki se ravna v skladu s predpisi o ravnanju z (nevarnimi) odpadki. 

(3) Na obravnavanem območju bo potrebno urediti stojno mesto za kontejnerje za smeti, skladno z 
zahtevami upravljavca. Lokacija mora biti dostopna smetarskim vozilom za nemoten odvoz odpadkov na 
deponijo. 

(4) Ločeno odlaganje odpadkov je v naselju že urejeno v začasnem zbirnem centru za ločeno zbiranje 
odpadkov Matena – Ig, za preostale pa v zbirnem centru Barje.  

(5) Stojna površina zabojnikov za odpadke se uredi (npr. asfaltira ali tlakuje, lahko pa tudi ogradi z 
enostavno oblikovano ograjo ter nadkrije z nadstreškom). 

 
 

4. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE 
 

26. člen 
(1) Območje je varovano z vidika kulturne dediščine. Varstveni režimi pa so naslednji: 

- Ljubljana – Kulturna krajina Ljubljansko barje (EVID. ŠT. 11819); 
- Ljubljana – Arheološko območje Ljubljansko barje (EVID. ŠT. 9368); 
- Matena – Arheološko najdišče Lanišče (EVID. ŠT. 11415); 
- Matena – Vaško jedro (EVID. ŠT. 11450) – le pri navezavah na infrastrukturne vode, ki se nahajajo v 

lokalni cesti. 

(2) Pri nadaljnjem načrtovanju prostora je potrebno upoštevati določila Zakona o varstvu kulturne 
dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13 in 32/16), pridobiti in 
upoštevati kulturnovarstvene usmeritve oziroma pogoje ter pridobiti soglasje. Pri tem velja, da na območja 
registriranih arheoloških najdišč ni dovoljeno posegati na način, ki bi lahko poškodoval arheološke 
ostaline. 

 
 

5. REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA IN NARAVNIH VIROV TER OHRANJANJE 
NARAVE 

 
27. člen 

(splošni pogoji) 
(1) Pri projektiranju, izvajanju gradbenih del, obratovanju objektov in ureditev, ob rekonstrukcijah ter pri 

izvajanju dejavnosti in programov na območju urejanja ne smejo biti povzročene čezmerne obremenitve 
okolja oziroma presežene dovoljene mejne vrednosti emisij v okolje. Upoštevati je potrebno veljavne 
predpise in normative s področja varstva okolja, naravnih virov in ohranjanja narave. 

(2) Pri organizaciji gradbišča je na podlagi veljavnih predpisov potrebno upoštevati predpise s področja 
ravnanja pri izvajanju gradbenih del na gradbišču ter zahteve za gradbeno mehanizacijo in organizacijske 
(varnostne) ukrepe na gradbišču z namenom preprečevanja in zmanjševanja emisij delcev, ki pri tem 
nastajajo. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-0485
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-5551
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0278
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-3529
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-4131
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1367


 

(3) Po končani gradnji je potrebno odstraniti vse za potrebe gradnje postavljene začasne in pomožne 
objekte ter odstraniti vse ostanke začasnih deponij. Vse z gradnjo prizadete površine je potrebno sanirati 
in krajinsko ustrezno urediti oziroma vzpostaviti prvotno stanje. 

28. člen 
(varstvo pred prekomernim hrupom) 

(1) V času gradnje in po končanju del emisije hrupa ne smejo presegati dovoljenih mejnih ravni hrupa, 
ki so določene za posamezne površine podrobnejše namenske rabe prostora v skladu s predpisi o mejnih 
vrednostih kazalcev hrupa v okolju. 

(2) Na mestih, kjer se gradbišče približa obstoječim stavbam, se izvajanje hrupnih operacij omeji na 
najmanjšo možno mero. V primeru ugotovitve preseganja emisij hrupa se izvedejo ustrezni ukrepi varstva 
pred hrupom. 

(3) Nameščanje inštalacijskih naprav za hlajenje in ogrevanje se integrira v zasnovo stavbe tako, da so 
(vidni, slišni) vplivi na okolje čim manj moteči. Morebitne protihrupne ukrepe se načrtuje pri viru hrupa. 

 
29. člen 

(varstvo pred onesnaženjem zraka) 
(1) Obremenitev zunanjega zraka ne sme presegati dovoljenih koncentracij po predpisih o mejnih 

vrednostih kakovosti zunanjega zraka. 

(2) Zavezanec za izvajanje ukrepov varstva zraka v času gradnje je izvajalec gradbenih del, ki mora 
zagotoviti, da na območjih v okolici gradbišča ne bodo presežene mejne vrednosti prašnih usedlin v zraku. 
V ta namen je treba med gradnjo preprečevati: 
- prašenje z odkritih delov gradbišča z rednim vlaženjem odkritih površin ob suhem in vetrovnem 

vremenu; 
- nekontroliran raznos gradbenega materiala z območja gradbišča s transportnimi sredstvi na način, da 

se prekriva sipke tovore pri transportu z območja gradbišča na javne prometne površine. 

 
30. člen 

(varstvo pred onesnaženjem voda in pred poplavnimi vodami) 
(1) Predvidena je gradnja kanalizacije za odvod odpadnih komunalnih voda z navezavo na obstoječe 

omrežje ob lokalni cesti, ki se v nadaljevanju naveže na čistilno napravo Ig. 

(2) Padavinske vode s posameznih parcel in s prometnega omrežja na območju se le ponikajo. Čiste 
padavinske vode se lahko uporabijo tudi za sanitarno vodo. 

(3) Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih in komunalnih odpadnih voda mora biti 
usklajena s predpisi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, o 
odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode ter o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih 
cest.  

Vodnogospodarske ureditve 
(4) Vsi posegi v prostor morajo biti načrtovani tako, da se ne poslabšuje stanja voda, da se ne 

povečuje obstoječa poplavna ogroženost, da se omogoča varstvo pred škodljivim delovanjem voda, da se 
zagotavlja ohranjanje naravnih procesov, naravnega ravnovesja vodnih in obvodnih ekosistemov ter 
varstvo naravnih vrednot in območij.  

(5) Pri urejanju območja je potrebno upoštevati predpise o vodah, vodovarstvenih območjih za vodno 
telo vodonosnikov Ljubljanskega barja in okolice Ljubljane ter o pogojih in omejitvah za izvajanje 
dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije. 

(6) Po izvedbi celovitih (omilitvenih) ukrepov za zmanjšanje obstoječe poplavne ogroženosti, ki veljajo 
za novogradnje na tem območju, je poseg možen ob pogoju, da se kota (visokega) pritličja nove stavbe 
izvede najmanj 0,5 m nad koto Q100, v primeru izvajanja občutljivih dejavnosti pa 0,5 m nad koto Q500. 

 



 

31. člen 
(varstvo pred elektromagnetnim sevanjem) 

Nov poseg v okolje ter rekonstrukcija objekta ali naprave, ki je vir elektromagnetnega sevanja, ne sme 
povzročiti čezmerne obremenitve, pri čemer je potrebno upoštevati predpise, ki se nanašajo na 
elektromagnetno sevanje v naravnem in življenjskem okolju. 

32. člen 
(varstvo pred svetlobnim onesnaževanjem) 

Osvetljenost območja urejanja mora biti projektirana v skladu s predpisi, ki urejajo mejne vrednosti 
svetlobnega onesnaževanja okolja. 

 
33. člen 

(osončenje fasad in odprtih površin) 
Oblikovanje novih stavb ter notranja organizacija prostorov morata biti načrtovana tako, da v največji 

možni meri zagotavljata dobro osončenost oziroma naravno osvetlitev prostorov.  

 
34. člen 

(varstvo krajinskih značilnosti) 
(1) Pri zasaditvi in zatravitvi površin na območju urejanja se upošteva krajinske značilnosti (npr. naklon 

terena, padec senc, bližino stavb in poti) ter uporabi avtohtono vegetacijo. Urejanje naj bo čim bolj 
sonaravno, pri čemer je potrebno upoštevati tudi geološke in hidrološke značilnosti terena. 

(2) Na območju urejanja je potrebno v čim večji meri ohranjati obstoječo, predvsem pa kvalitetno 
zasaditev. 

(3) Po končani gradnji se morebitne poškodbe, nastale zaradi gradnje na okoliški drevesni in grmovni 
vegetaciji ter na poteh in začasnih gradbenih površinah, ustrezno sanira in krajinsko uredi. 

 
35. člen 

(varstvo plodne zemlje in tal) 
(1) Zemeljska in gradbena dela naj se s časovnega in tehničnega vidika izvajajo tako, da bodo čim 

manj prizadete okoliške površine ter da se omeji poškodbe tal na najmanjšo možno mero (npr. ob 
razpiranju gradbene jame). Tla pod delovnimi stroji se ustrezno utrdijo in zaščitijo. 

(2) Organizacija gradbišča mora obsegati čim manjše površine. Za začasne prometne in gradbene 
površine se uporabi infrastrukturne površine in površine, na katerih so tla manj kvalitetna. Začasne 
deponije, ki se odstranijo po končani gradnji, morajo imeti urejen odtok padavinskih voda ter zaščito pred 
erozijo in odplavljanjem materiala. 

(3) Izkopane plasti tal se deponira ločeno glede na njihovo sestavo in tako, da ne pride do onesnaženja 
s škodljivimi snovmi in manj kvalitetnim materialom. Nekontrolirano odlaganje izkopanega materiala ni 
dovoljeno. Rodovitna zemlja se uporabi pri končni ureditvi območja oziroma sanaciji gradbišča 
(humusiranje brežin ipd.) ali se jo odpelje na ustrezno deponijo. 

 
36. člen 

(ohranjanje narave) 
(1) Območje urejanja sega v celoti v naslednja območja ohranjanja narave: 

- Ekološko pomembno območje (EPO) Ljubljansko barje (ID 31400); 
- Zavarovano območje državnega pomena Krajinski park Ljubljansko barje (ID 4067) – Uredba o 

krajinskem parku Ljubljansko barje (Uradni list RS, št. 112/08 in 46/14 – ZON-C). 

(2) Skrajni severni del območja urejanja se nahaja v območju Nature 2000 (Ljubljansko barje, ID 
območja SI5000014 in SI3000271 - Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000; 
Uradni list RS, št. 49/04, 110/04, 59/07, 43/08, 8/12, 33/13, 35/13 – popr., 39/13 – odl. US, 3/14, 21/16)), 
ki obsega nižinske ekstenzivno gojene travnike (habitatni tip 6510). 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-1918


 

(3) Pri nadaljnjem načrtovanju prostora je potrebno upoštevati Zakon o ohranjanju narave (Uradni list 
RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B in 46/14). 

6. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI 
NESREČAMI, VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM 

 
37. člen 

(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami) 
(1) Območje ni erozivno ali plazljivo. Hidrografsko sodi v območje Ljubljanice. Določeno je 

vodovarstveno območje (Ljubljana, cona 3) – državni nivo. Značilnost so tudi podzemne vode 
Ljubljanskega barja, medtem ko se območje glede poplavnosti uvršča v razred srednje poplavne 
nevarnosti. Po izgradnji nasipov Brest in Tomišelj območje urejanja ne bo več poplavno. Kljub temu se 
prebivalce seznani s preventivnimi in samozaščitnimi ukrepi ter načrti ravnanja v primeru poplav. 

(2) V fazi priprave projektne dokumentacije se (v primeru dodatno ugotovljenih naravnih omejitev) 
izdela elaborat geoloških / hidroloških raziskav ter na podlagi tega predvidi tehnične rešitve gradenj na 
območju urejanja. 

(3) Za zagotavljanje varnosti pred naravnimi in drugimi nesrečami se upošteva določbe predpisov 
glede varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, mehanske odpornosti in stabilnosti objektov ter ostale 
predpise, ki urejajo varstvo pred požarom, potresi, poplavami, vremenskimi pojavi, nesrečami v prometu, 
ekološkimi nesrečami ipd.  

 

38. člen 
(varstvo pred požarom) 

(1) Za zagotavljanje požarne varnosti ter mehanske odpornosti in stabilnosti objektov se upošteva 
določbe predpisov o požarni varnosti objektov in ostale predpise, ki urejajo načrtovanje, projektiranje in 
gradnjo objektov ter naprav, njihovo rabo in vzdrževanje. 

(2) Ob načrtovanih objektih na območju urejanja morajo biti zagotovljene ustrezne prometne in delovne 
površine za intervencijska vozila v primeru požara ter urejeno hidrantno omrežje, ki mora zagotavljati 
zadosten vir za oskrbo z vodo za gašenje požara skladno s tehničnimi normativi za hidrantno omrežje. 

(3) Odmiki med objekti oziroma požarna ločitev objektov ter odmiki od meje parcel morajo ustrezati 
požarnovarstvenim predpisom, s čimer bodo zagotovljeni pogoji za omejevanje širjenja ognja ob požaru. 

(4) Za omejitev hitrega širjenja požara po stavbi morajo biti uporabljeni ustrezni gradbeni materiali 
oziroma proizvodi. 

(5) Ob požaru morajo biti zagotovljeni vsi ukrepi za varen umik, omejeno mora biti ogrožanje 
uporabnikov sosednjih objektov in posameznikov. 

(6) Doseganje predpisane ravni požarne varnosti mora izhajati iz študije oziroma zasnove požarne 
varnosti, in sicer za tiste objekte za katere je to določeno s predpisi. Študija oziroma zasnova požarne 
varnosti je sestavni del projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. 

 
39. člen 

(varstvo pred potresom) 
(1) Načrtovani objekti in ureditve morajo biti projektirani za VIII. stopnjo MCS (Mercali - Cancani - 

Sieberg) lestvice oziroma za 0,225 g projektnega pospeška tal, ki velja na tem območju za trdna tla. 

(2) Pri projektiranju, gradnji in vzdrževanju objektov se upošteva tudi določbe predpisov glede 
mehanske odpornosti in stabilnosti objektov ter določbe ostalih predpisov in standardov glede varstva 
pred potresom. 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-4233
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2567
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-0254
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-1918


 

7. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE 
 

40. člen 
(1) Izvajanje posegov v posameznih ureditvenih enotah se lahko izvaja neodvisno od urejanja druge 

ureditvene enote. Etape oziroma faze se lahko izvajajo posamezno ali skupaj, vedno pa morajo 
predstavljati posamezne zaključene funkcionalne celote. Podrobnejša opredelitev poteka gradnje se 
določi v projektni dokumentaciji. 

(2) S posameznimi posegi, predvsem zaradi izgradnje infrastrukturnih omrežij, se lahko ob realiziranju 
posamezne ureditvene enote posega tudi v sosednjo ureditveno enoto, vendar se tak poseg šteje za del 
posamezne etape ob urejanju izhodiščne enote. 

 
8. VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVALSKIH IN TEHNIČNIH 

REŠITEV  
 

41. člen 
(velikost dopustnih odstopanj) 

 

(1) Pri realizaciji OPPN so dopustna odstopanja od tehničnih rešitev določenih s tem odlokom, če se v 
nadaljnjem podrobnejšem proučevanju geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer ter na 
podlagi podrobnejših programskih in oblikovalskih izhodišč najdejo rešitve, ki so primernejše z 
oblikovalskega, prometno-tehničnega ali okolje-varstvenega vidika, s katerimi pa se ne smejo poslabšati 
prostorski in okoljski pogoji. Nobeno od teh odstopanj ne sme spremeniti načrtovani videz območja, ne 
sme se poslabšati bivalnih in delovnih razmer, ne sme biti v nasprotju z javnimi interesi, z njimi pa morajo 
soglašati organi in organizacije, ki jih ta odstopanja zadevajo. 

(2) Višinski gabariti objekta imajo toleranco +/- 0,5 metra. 

 

9. USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL IN POGOJEV PO PRENEHANJU VELJAVNOSTI OPPN 
 

42. člen 
(usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti OPPN) 

(1) Po izgradnji in predaji v uporabo s tem OPPN načrtovanih prostorskih ureditev se lahko OPPN ali 
njegovi funkcionalno zaključeni deli razveljavijo.  

(2) Ob razveljavitvi je potrebno izvedene prostorske ureditve evidentirati v zemljiškem katastru in 
katastru gospodarske javne infrastrukture ter opredeliti območja varovalnih pasov gospodarske javne 
infrastrukture za potrebe prikaza stanja prostora v prostorskem informacijskem sistemu. 

(3) Po razveljavitvi OPPN se uporabljajo določila veljavnega PRO. 

 
10. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE OPPN 

 
43. člen 

(obveznosti investitorjev in izvajalcev) 
(1) Investitorji so dolžni (če je to potrebno za izvedbo z OPPN načrtovanih ureditev oziroma je njena 

posledica), poleg načrtovanih prostorskih ureditev znotraj posameznih ureditvenih enot oziroma izven 
območja urejanja, ki predstavljajo posamezne etape / faze gradnje, sočasno izvesti tudi vso pripadajočo 
gospodarsko infrastrukturo (po pogojih upravljavcev in skladno z določili v 40. členu odloka, ki bo 
omogočila funkcioniranje takega območja. 

(2) Priključitev posameznih objektov na vodovodno in kanalizacijsko omrežje bo možna, ko bo 
omenjeno omrežje zgrajeno in predano v upravljanje izvajalcu gospodarske javne službe. 



 

(3) Investitor oziroma izvajalec del mora pri posegih v prostor pristojnim službam s področja 
gospodarske javne infrastrukture ter s področja zaščite in reševanja, varstva okolja, naravnih virov ter 
ohranjanja narave in kulturne dediščine omogočiti spremljanje stanja na terenu oziroma opravljanje 
strokovnega nadzora (na stroške investitorja) v času izvajanja zemeljskih in gradbenih del. 

III. GRAFIČNI DEL OPPN 
44. člen 

(vsebina grafičnega dela) 
Grafični del OPPN vsebuje naslednje načrte: 

1.a  Izsek iz kartografskega dela PRO – namenska raba prostora   M 1: 2500 
1.b  Izsek iz kartografskega dela PRO – infrastruktura    M 1: 2500 
2.  DOF s prikazom območja urejanja      M 1: 2500 
3.  DKN s prikazom območja urejanja      M 1: 1000 
4.  Geodetski načrt s prikazom območja urejanja     M 1: 1000 
5.  Ureditvena situacija s prikazom ureditvenih enot    M 1: 1000 
6.  Načrt parcelacije         M 1: 1000 
7.  Načrt prometne in komunalno - energetske infrastrukture    M 1: 1000 
8.  Rešitve in ukrepi za varstvo okolja ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami   

          M 1: 1000 
9.  Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji    M 1: 2500 

 
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

 
45. člen 

Do izvedbe načrtovanih posegov se v območju urejanja ohranja sedanja raba prostora. 

 
46. člen 

(hramba OPPN) 
OPPN se v analogni in digitalni obliki hrani na sedežu Občine Ig in sedežu Upravne enote Ljubljana, 

izpostava Vič-Rudnik. V primeru odstopanj med analogno in digitalno obliko velja analogna oblika. 

 
47. člen 

(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Odlok se objavi tudi na 

spletni strani Občine Ig. 

Številka …………….. 
Ig, dne ……………. 

   Župan 
                Občine Ig 

            Janez Cimperman l.r. 
 

OPPN_Matena_Dopol

njen_osnutek_ZLOZENKA_tekst.doc
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Zadeva: PREDLOG ODLOKA O POSTOPKU SOFINANCIRANJA LETNEGA PROGRAMA 
ŠPORTA V OBČINI IG (prva 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. 
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 (v prvi obravnavi). 
 

Pripravila:         Janez Cimperman 
Polona Skledar         župan 
Višja svetovalka 
za družbene dejavnosti 
 

PREDLOG 
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, za katerega kandidirajo na JR, 
neprekinjeno izvajajo športne programe pretežno na območju Občine in pretežno namenjene občankam in 
občanom Občine. 

 izvajajo športne programe in področja skladno z Odlokom in LPŠ, se pravočasno prijavijo na javni razpis (v 
nadaljevanju: 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 javni razpis kandidirajo samo za 
sredstva za delovanje društev in 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: 

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

 višino proračunskih sredstev za sofinanciranje športnih programov in področij, 

 obseg in vrsto sofinanciranih športnih programov in področij, 

 pogoje in merila za izbiro in sofinanciranje športnih 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 ustanovi Komisijo izvedbo JR (v nadaljevanju: komisija), ki je sestavljena iz najmanj treh (3) 
članov.  

 

(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. 
 

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,  

 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 

 
 
Datum: 27. 02. 2018 
Številka: 6110-0001/2018 
 



 

ODBORU ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI 
 
ZADEVA: OBRAVNAVA IN POTRDITEV PRAVILNIKA O SOFINANCIRANJU LJUBITELJSKE 
KULTURNE DEJAVNOSTI V OBČINI IG 
Z dne 7. 3. 2012 je bil sprejet Pravilnik o sofinanciranju ljubiteljske kulturne dejavnosti.  
Medtem so se v Pravilniku pokazale pomanjkljivosti. Spremembe in dopolnitve so predlagala društva, 
občinska uprava in nadzorni odbor. 
Predlog spremenjenega Pravilnika bo obravnavala tudi Statutarno pravna komisija. Glede na to, da so se 
po zadnji seji Odbora posamezni členi še spreminjali, se predlog Pravilnika ponovno obravnava. 
 
Priloge: 
-predlog Pravilnika 
 
Predlog sklepa: 
Odbor za družbene dejavnosti predlaga občinskemu svetu Občine Ig Pravilnik o sofinanciranju 
ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ig v potrditev. 
 
Pripravila:  
Polona Skledar                                Janez Cimperman  
Višja svetovalka za družb. dej.        župan 
 

PREDLOG 

 

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 94/2007-UPB2, 76/2008, 79/2009, 

51/2010), člena Zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture  (Ur. l. RS 77/2007-UPB1, 

56/2008, 4/2010, 20/2011), Zakona o skladu za ljubiteljske kulturne dejavnosti (Ur. l. RS, št. 1/96) in na 

podlagi 6. člena Statuta Občine Ig (Ur. l. RS, št. 39/2016) je Občinski svet na seji dne, ________2018 

sprejel     

 

 

PRAVILNIK O SOFINANCIRANJU LJUBITELJSKE KULTURNE DEJAVNOSTI 

V OBČINI IG 

 

1. člen 

 

S tem pravilnikom Občinski svet Občine Ig določa upravičence, pogoje in merila za izvajanje, vrednotenje 

in razdelitev sredstev ljubiteljskim kulturnim društvom na območju Občine Ig v skladu s sprejetim 

proračunom Občine Ig.  

 

2. člen 

 

Pravico do sofinanciranja letnih programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti imajo nosilci in izvajalci 

kulturnih programov, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: 

- imajo sedež v Občini Ig; 

- so registrirani kot društvo najmanj eno leto; 

- imajo urejeno evidenco o članstvu, plačano članarino in ostalo dokumentacijo, kot določa Zakon o 

društvih; 

- redno dostavljajo načrte in poročila o izvajanju kulturnih programov; 

- da je njihova dejavnost neprofitna; 

- poslujejo v skladu z zakonskimi predpisi in statutom; 



 

- da je predloženi program namenjen čim večjemu številu uporabnikov. 

 

Do sorazmernega dela sredstev za delovanje je upravičen Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (JSKD), 

Območna izpostava Ljubljana okolica.  Višina sredstev zanj je opredeljena v Letnem programu kulture. 

JSKD pošlje program dela in ne oddaja prijave na obrazcu. Z JSKD je podpisana pogodba za znesek, ki je 

opredeljen v Letnem programu kulture. 

 

3. člen 

 

Sredstva za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti se zagotovijo v proračunu Občine Ig 

v višini, ki je določena z odlokom  o proračunu za posamezno leto. 

 

Z Letnim programom kulture se opredeli pomen posameznih kulturnih dejavnosti in vizija Občine Ig na 

področju ljubiteljske kulturne dejavnosti. 

 

4. člen 

 

Sredstva za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti  se dodelijo na podlagi sprejetega 

letnega programa kulture in javnega razpisa, ki se objavi v občinskem glasilu Občine Ig ali na spletni strani 

Občine Ig po sprejetem Letnem programu kulture. 

Razpis mora vsebovati: 

- ime oz. naziv in sedež neposrednega uporabnika, ki dodeljuje sredstva; 

- pravno podlago za izvedbo javnega razpisa; 

- predmet javnega razpisa; 

- navedba osnovnih pogojev za kandidiranje na javnem razpisu in meril, s pomočjo katerih se med tistimi, 

ki izpolnjujejo pogoje, izberejo prejemniki sredstev; 

- okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet razpisa; 

- določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva oziroma roki, če je predvideno 

zaporedno dodeljevanje sredstev; 

- rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev;  

- datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev; 

- rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa; 

- kraj, čas ter osebo, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo. 

 

5. člen 

 

Na razpis prispele vloge na osnovi Pravilnika in Točkovnika ovrednoti strokovna komisija, ki jo imenuje 

župan in jo sestavlja 5 članov, od katerih je vsaj en delavec občinske uprave. 

Komisija odpre vloge, zapisnik o odpiranju pa vsebuje: naslov, prostor, čas odpiranja, predmet javnega 

razpisa, imena navzočih predstavnikov komisije, imena oz. naziv vlagateljev vlog po vrstnem redu 

odpiranja, ugotovitve o popolnosti vlog, navedbo vlagateljev, ki niso dostavili popolne vloge.  

Komisija v nadaljevanju pripravi izbor programov, dodeli točke in določi vrednost točke po posameznih 

programih v skladu z višino razpoložljivih sredstev. 

Izvajalce se s sklepom obvesti o višini doseženih točk in vrednosti točk. 

Pritožba na sklep se poda v roku 8 dni od prejema sklepa. Z izbranimi izvajalci Občina Ig sklene pogodbo. 

 

6. člen 

 



 

Z izvajalci kulturnih programov se sklene pogodbo, ki vsebuje: 

- naziv in naslov izvajalca; 

- vsebino in obseg programa; 

- višino sredstev in način financiranja; 

- nadzor nad porabo sredstev; 

- druge medsebojne pravice in obveznosti;  

- protikorupcijsko klavzulo. 

 

7. člen 

 

Izvajalci so dolžni do 31. 1. oddati končno poročilo za preteklo leto na vnaprej pripravljenem obrazcu, ki je 

sestavni del razpisne dokumentacije. V primeru, da Komisija ugotovi, da izvajalec ni izvajal aktivnosti v 

skladu z načrtom in sklenjeno pogodbo o sofinanciranju, se pogodbo lahko prekine oz. zadrži sredstva do 

izpolnitve pogodbenih obveznosti oz. odšteje sredstva v višini nerealiziranega programa za preteklo leto od 

pogodbe za tekoče leto.  

V primeru, da Komisija ugotovi, da izvajalec ni upravičen do števila točk, ki mu jih je na podlagi 

točkovnika odmerila Komisija, se mu število točk zniža sorazmerno z doseženim obsegom dejavnosti. 

Če izvajalec sredstev ne porabi namensko, občina prekine pogodbo in zahteva vrnitev nenamensko 

porabljenih sredstev. 

 

8. člen 

 

Honorarji za pevovodje, režiserje in vodje plesnih skupin se opredelijo izven točkovnika programov 

ljubiteljske kulturne dejavnosti.  

Za dodelitev sredstev posameznemu strokovnemu vodji se upošteva število ur vaj, nastopov, pomen 

skupine, letni pregled dela (koncert, premiera, letni nastop), izobraževanje. 

Prijavitelji v razpisu na posebnem obrazcu opredelijo okvirno letno število ur vaj oz. nastopov in število 

članov skupine. Obvezna priloga je kratek program dela strokovnega vodje in pogodba društva s 

strokovnim vodjem. Posamezno društvo, ki kandidira na razpisu za strokovne vodje, odda poročilo na 

obrazcu do 30. 6. za prvo polletje in najkasneje do 30. 11.  za drugo polletje. Na podlagi polletnega 

poročila se prijaviteljem za strokovne vodje nakaže akontacija za prvo polletje v višini polovice zneska iz 

preteklega leta. Na koncu leta Komisija na podlagi obeh poročil pripravi točkovnik in razdelilnik za 

honorarje strokovne vodje in izda sklep ter aneks k pogodbi o sofinanciranju ljubiteljske kulturne 

dejavnosti. 

 

Za pevsko dejavnost se prizna: 

- največ 90 ur vaj letno (vsaka ura se točkuje z eno točko); 

- največ 15 ur letno nastopov (vsaka ura se točkuje z dvema točkama); 

- pomen skupine (opredeli Komisija s točkami od 1 do 70); 

- izveden letni koncert (50 točk); 

- izobraževanje strokovnega vodje; potrdilo o izobraževanju v tekočem letu (20 točk na posamezno 

izobraževanje). 

 

Za gledališko, lutkovno dejavnost se prizna:  

- 120 ur vaj letno (vsaka ura se točkuje z eno točko); 

- največ 40 ur letno nastopov (vsaka ura se točkuje z 2,5 točke); 

- pomen skupine (opredeli Komisija s točkami od 1 do 70); 

- izvedena premiera (za vsako premiero 70 točk); 



 

- izobraževanje strokovnega vodje; potrdilo o izobraževanju v tekočem letu (20 točk na posamezno 

izobraževanje). 

 

Za plesno dejavnost: 

- največ 90 ur vaj letno (vsaka ura se točkuje z eno točko); 

- največ 15 ur letno nastopov (vsaka ura se točkuje z dvema točkama); 

- pomen skupine (opredeli Komisija s točkami od 1 do 70); 

- izveden celovečerni nastop kot letni pregled dela (50 točk); 

- izobraževanje strokovnega vodje; potrdilo o izobraževanju v tekočem letu (20 točk na posamezno 

izobraževanje). 

 

Za likovno dejavnost: 

-največ 90 ur ustvarjanja letno (vsaka ura se točkuje z eno točko); 

-največ 15 razstav letno (vsaka razstava se točkuje z dvema točkama); 

-pomen skupine (opredeli Komisija s točkami od 1 do 70); 

-izvedena likovna kolonija (za vsako izvedeno 50 točk); 

-izobraževanje strokovnega vodje; potrdilo o izobraževanju v tekočem letu (20 točk na posamezno 

izobraževanje). 

 

9. člen 

Kulturna društva lahko kandidirajo za sredstva za uporabo prostora v katerem vadijo in sicer za tiste 

prostore za katere morajo plačevati najemnino oz. prispevati za ogrevanje, elektriko. V Letnem programu 

kulture se opredeli sredstva na letni ravni za sofinanciranje najemnin oz. za ogrevanje in elektriko. 

Posamezno društvo, ki kandidira na razpisu za to postavko odda poročilo na obrazcu najkasneje do 30. 11. 

Poročilu priloži pogodbo iz katere je razvidno, da je dolžno plačevati najemnino ali račun za nejemnino, 

ogrevanje in kurjavo. 

Komisija ovrednoti poročilo. Pri tem upošteva število ur vaj, število udeležencev in stroške najema oz. 

prispevek za ogrevanje in elektriko. Prijaviteljem se za najemnino oz. stroške za ogrevanje in elektriko izda 

sklep in aneks k pogodbi o sofinanciranju ljubiteljske kulturne dejavnosti. 

Izračun točk: 

-vsaka ura vaj (prizna se največ 90 ur): 1 točka 

-število udeležencev; do 5 udeležencev: 2 točka 

                               do 10 udeležencev: 4 točki 

                               do 20 udeležencev: 8 točke 

                               nad 20 udeležencev: 12 točk 

-stroški najema, prispevek za ogrevanje in elektriko: na vsak evro najema (znesek brez DDV), 1 točka. 

 

10. člen 

Za društva oz. posamezne skupine se lahko dodelijo sredstva za obleke, za nastope in sicer na vsakih 6 let. 

Za obleke se nameni največ do 30 % od skupnega zneska, porabljenega za obleke (po računih), za 

posameznega udeleženca. 

Društvo v predhodnem letu najavi nakup oblek za naslednje leto in okvirni znesek za obleke, da se sredstva 

predvidijo za Letni program kulture.  

 

11. člen 

Porabniki proračunskih sredstev so dolžni izvajati dogovorjene programe v skladu s tem Pravilnikom. 

Občinska uprava je dolžna spremljati izvajanje programov kulturnih društev, s katerimi je za sofinanciranje 

programov ljubiteljske kulturne dejavnosti podpisana pogodba. 



 

 

12. člen 

 

Ta Pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v občinskem glasilu Mostiščar ali  Uradnem listu RS. 

Z objavo tega Pravilnika preneha veljati Pravilnik o sofinanciranju ljubiteljske kulturne dejavnosti z dne, 7. 

3. 2012, ki je bil objavljen  v občinskem glasilu Mostiščar (UO, št. 3/2012, april 2012). 

 

TOČKOVNIK PROGRAMOV LJUBITELJSKE KULTURNE DEJAVNOSTI 

 

DEJAVNOST/PROGRAM PODROBNEJŠA 

OPREDELITEV 

ŠTEVILO TOČK 

Pevska dejavnost    

Večji projekti Zgoščenka, državna ali 

mednarodna tekmovanja 

70 

Celovečerni koncert Od 10 do 20 pesmi 50 

Gostovanje v tujini Od 7 do 20 pesmi 30 

Ponovitev koncerta z gosti, 

gostovanje v Sloveniji 

Od 7 do 20 pesmi 15 

Sodelovanje na občinskih 

prireditvah in prireditvah 

izven občine 

Do 7 pesmi 5 

Manjši nastopi Do 3 pesmi 2 

Za vsako leto delovanja  1 

Strokovna ocena Selektorska ocena na reviji 1-100 

Število članov Do 10 članov 

Od 10-15 

Od 15-20 

Nad 20 

 

1 

2 

3 

4 

Prireditev z vstopnino  20 

Izobraževanje članov društva 

oz. posamezne skupine 

Na posameznika oz. skupino, 

ki se izobražuje 

10 

   

Gledališka dejavnost   

večji projekti Državna ali mednarodna 

tekmovanja 

70 

Premierna uprizoritev  50 

Gostovanje v tujini  30 

Ponovitev ali gostovanje v 

Sloveniji 

 15 

Sodelovanje na občinskih 

prireditvah in prireditvah 

izven občine 

 5 

Za vsako leto delovanja  1 

Strokovna ocena   1-100 

Število članov Do 10 članov 

Od 10-15 

1 

2 



 

Od 15-20 

Nad 20 

 

3 

4 

Izobraževanje članov društva 

oz. posamezne skupine 

Na posameznika oz. skupino, 

ki se izobražuje 

10 

Prireditev z vstopnino  20 

   

Likovna skupina   

   

Slikarska kolonija  50 

Razstava  15 

Ponovitev razstave ali 

gostovanje v Sloveniji 

 15 

Sodelovanje na občinskih 

prireditvah ali prireditvah 

izven občine 

 5 

Za vsako leto delovanja  1 

Strokovna ocena  1-100 

Število članov Do 10 članov 

Od 10-15 

Od 15-20 

Nad 20 

 

1 

2 

3 

4 

Izobraževanje članov društva 

oz. posamezne skupine 

Na posameznika oz. skupino, 

ki se izobražuje 

10 

Prireditev z vstopnino  20 

   

Plesna skupina   

Večji projekti Državna, mednarodna 

tekmovanja 

70 

Celovečerni nastop  50 

Gostovanje v tujini  30 

Ponovitev ali gostovanje v 

Sloveniji 

 15 

Sodelovanje na občinskih 

prireditvah in prireditvah 

izven občine 

 5 

Manjši nastopi 1 ali 2 plesa 2 

Za vsako leto delovanja  1 

Strokovna ocena  1-100 

Število članov Do 10 

Od 10 do 15 

Od 15 do 20 

Nad 20 

1 

2 

3 

4 

Izobraževanje članov društva 

oz. posamezne skupine 

 10 



 

Prireditev z vstopnino  20 

   

Literarno – glasbena 

skupina 

  

Večji projekti Zgoščenka, državna, 

mednarodna tekmovanja, 

pesniška zbirka 

70 

Celovečerna predstava, 

recital 

 50 

Gostovanje v tujini  30 

Ponovitev ali gostovanje v 

Sloveniji 

 15 

Predstava z gostom  15 

Sodelovanje na občinskih 

prireditvah in prireditvah 

izven občine 

 5 

Manjši nastopi  2 

Za vsako leto delovanja  1 

Strokovna ocena  1-100 

Število članov Do 10 

Od 10 do 15 

Od 15 do 20 

Nad 20 

1 

2 

3 

4 

          

 

Janez Cimperman, 

          župan 
 
 
Datum: 27. 2. 2018 
Številka: 6110-00021/2017 
 
OBČINSKEMU SVETU 
 
ZADEVA: OBRAVNAVA IN POTRDITEV LETNEGA PROGRAMA KULTURE OBČINE IG ZA LETO 
2018 
 
V obravnavo vam posredujemo Predlog Letnega programa kulture Občine Ig za leto 2018. 
Obrazložitev: 
Javni interes na področju kulture je interes za ustvarjanje, posredovanje in varovanje kulturnih dobrin na 
državni in lokalnih ravneh, ki se uresničuje z zagotavljanjem pogojev zanje. 
V skladu z Zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS 77/2007-upb1) je nacionalni 
oz. lokalni program za kulturo strateški dokument razvojnega načrtovanja države oz. lokalne skupnosti, ki 
postavi cilje in prioritete kulturne politike. 
Na podlagi Letnega programa kulture bo objavljen razpis. Izvajalci bodo zbrani na podlagi  Pravilnika za 
sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti s strani 5-članske Komisije, ki jo imenuje župan. 
Izbranim izvajalcem bodo izdani sklepi in z njimi podpisane pogodbe.  
Finančne posledice: 



 

Sredstva za javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov v občini Ig za leto 2018 so zagotovljena s 
proračunom Občine Ig za leto 2018. 
 
Predlog sklepa: Občinski svet Občine Ig sprejme sklep o potrditvi letnega programa kulture v 
Občini Ig za leto 2018. 
 
Priloge:                 
Predlog Letnega programa kulture Občine Ig za leto 2018. 
 
LETNI PROGRAM KULTURE OBČINE IG ZA LETO 2018 
I. POMEMBNEJŠI PRAVNI VIRI NA PODROČJU KULTURE 
1. Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK; Ur.l. RS št. 77/2007 – UPB1, 56/08, 
4/10, 20/11, 111/13) 
 
Določanje javnega interesa za kulturo 
Kot določa ZUJIK se javni interes za kulturo določa z zakoni ter z nacionalnim in lokalnimi programi za 
kulturo. Naveden javni interes se udejanja predvsem na podlagi: 
- letnih izvedbenih načrtov nosilcev javnega interesa (država, lokalne skupnosti, javni skladi, javne 
agencije); 
- javnih razpisov in javnih pozivov za financiranje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov; 
- aktov o ustanovitvi javnih zavodov, njihovih strateških načrtov in letnih programov dela  
- javnih razpisov za oddajo javne kulturne infrastrukture  
- upravnih odločb. 
Za sprejem lokalnega programa za kulturo se smiselno uporabljajo določbe ZUJIK v zvezi z nacionalnim 
programom za kulturo.  
 
Uresničevanje javnega interesa za kulturo  
Javni interes za kulturo uresničujejo država in lokalne skupnosti samostojno ali pa za izvajanje posamičnih 
nalog ustanovijo javne sklade ali javne agencije (nosilci javnega interesa). Nosilci javnega interesa 
delujejo na podlagi zakonodaje, nacionalnega oziroma lokalnega programa za kulturo, programa dela ter 
letnega izvedbenega načrta. 
 
Kot določa ZUJIK, lokalne skupnosti in država uresničujejo javni interes za kulturo po ZUJIK zlasti:  
- z zagotavljanjem kulturnih dobrin kot javnih dobrin; 
- z načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem javne kulturne infrastrukture. 
 
Pristojnost občine 
Kot določa ZUJIK mora občina: 

- zagotavljati najmanj tiste javne kulturne dobrine, kakor jih določajo posebni zakoni (knjižničarstvo, 
varstvo kulturne dediščine, arhivska dejavnost);  

- podpirati ljubiteljske kulturne dejavnosti in podpirati druge kulturne potrebe prebivalcev, ki jih 
ugotovi s svojim programom za kulturo; 

- zagotoviti tudi javne kulturne dobrine širšega pomena (uprizoritvene umetnosti, vizualne umetnosti, 
novi mediji), če je to mogoče glede na objektivne okoliščine kot so število prebivalcev, ekonomska 
moč, prostorske in kadrovske kapacitete oz. če to izhaja iz kulturne tradicije občine. 

 
Javna infrastruktura na področju kulture 
Nepremičnine in oprema, ki so v javni lasti in so namenjene  kulturi, sestavljajo javno infrastrukturo  na 
področju kulture. 
Ministrstvo pristojno za kulturo vodi evidenco nepremičnin, ki sestavljajo javno kulturno infrastrukturo na 
podlagi sklepov, ki jih predložijo po uradni dolžnosti organi, pristojni za njihov sprejem. 
Država načrtuje, gradi in vzdržuje javno kulturno infrastrukturo v lasti države, lokalne skupnosti pa javno 
kulturno infrastrukturo v lasti lokalne skupnosti. 



 

 
Status društev in drugih organizacij v javnem interesu na področju kulture  
Kulturna društva so združenja, v katera se posamezniki združujejo z namenom, da:  
- izvajajo kulturne dejavnosti 
- združujejo poklice na posameznih področjih kulture 
- se ukvarjajo s strokovnimi  vprašanji na posameznih področjih kulture 
- izvajajo dejavnosti na področju kulturne vzgoje in izobraževanja 
- prispevajo k dostopnosti do kulturnih dobrin in k razvoju kulturnih dejavnosti. 
 
Postopki javnega poziva in razpisa 
Postopki za financiranje javnega razpisa in javnega poziva se uporabljajo tudi za lokalne skupnosti, s tem, 
da pristojnosti ministra izvršuje župan oz. drug organ, ki je po zakonu pooblaščen zastopati  in 
predstavljati lokalno skupnost. 
 
Postopek javnega razpisa se uporabi takrat, ko je mogoče vnaprej določiti kriterije za ocenjevanje in 
vrednotenje predlogov kulturnih programov ali projektov, financirajo pa se tisti programi oz. projekti, ki so v 
postopku izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni višje.  
 
2. Zakon o knjižničarstvu (ZKnj-1 Ur. l. št. 87/2001, 96/2002-ZUJIK) 
Zakon ureja javno službo na področju knjižnične dejavnosti,  tako da določa: 
dejavnost, ustanovitev, financiranje in nadzor knjižnic, ki se financirajo iz javnih sredstev ter knjižničnega 
informacijskega servisa za izmenjavo podatkov v nacionalnem vzajemnem bibliografskem sistemu.  
Knjižnično dejavnost izvajajo javni zavodi na podlagi koncesije pa tudi druge pravne osebe in 
posamezniki. Njen obseg se določi s programom dela in finančnim načrtom oziroma s koncesijsko 
pogodbo. 
Vsaka občina mora zagotoviti knjižnično dejavnost za svoje občane tako, da ustanovi splošno knjižnico 
sama ali skupaj z drugimi občinami, ali tako, da poveri opravljanje te dejavnosti s pogodbo drugi splošni 
knjižnici v soglasju z njenim ustanoviteljem. 
Če ustanovi več občin skupaj splošno knjižnico, določijo medsebojne pravice in obveznosti v aktu o 
ustanovitvi. Če občina ne zagotovi knjižnične dejavnosti za svoje prebivalce, stori to država na njen račun. 
 
Splošna knjižnica mora trajno izpolnjevati pogoje določene z Zakonom.  
Ministrstvo, pristojno za kulturo, vsaka tri leta za vsako splošno knjižnico ugotavlja izpolnjenost pogojev 
oz. določi rok za njihovo izpolnitev. 
Minister, pristojen za kulturo, sprejme Pravilnik o merilih, po katerih so splošne knjižnice dolžne meriti 
svoje delovanje. 
 
Javno financiranje knjižnične dejavnosti 
Sredstva za izvajanje javne službe knjižnice, ki je javni zavod, zagotavlja ustanovitelj oziroma 
soustanovitelj in drugi pogodbeni partnerji na podlagi pogodbe ter na osnovi programa dela in finančnega 
načrta. 
 
Če več občin soustanovi splošno knjižnico ali posamezna občina sklene pogodbo o zagotavljanju 
knjižnične dejavnosti na svojem območju s splošno knjižnico v drugi občini, se finančna obveznost za 
skupne stroške razdeli na te občine premosorazmerno s številom njihovih prebivalcev, medtem, ko 
stroške knjižnične dejavnosti, ki nastanejo neposredno na območju občine, krije vsaka občina sama.   
Občine zagotavljajo sredstva za sofinanciranje nakupa knjižničnega gradiva v dvanajstinah v skladu s 
pravilnikom in glede na število prebivalcev občine. 
Občine zagotavljajo sredstva za materialne stroške in nakup gradiva v skladu s sprejetim finančnim 
načrtom knjižnice. 
 
3. Zakon o varstvu kulturne dediščine (ZVKD; Ur.l. RS, št. 7/99, 110/2002 – ZGO-1; Zakon o graditvi 
objektov, 126/2003 – Zakon o vračanju protipravno odstranjenih predmetov kulturne dediščine) 



 

 
Zakon opredeljuje  nepremično in premično kulturno dediščino ter ureja njeno varstvo s tem, da določa 
pristojnosti  države in samoupravnih lokalnih skupnosti, naloge javne službe in drugih dejavnosti varstva, 
dolžnosti in pravice   lastnikov kulturne dediščine, strokovni in inšpekcijski nadzor na tem področju ter 
sankcije za kršitev določb tega zakona. 
 
Kulturna dediščina so območja in kompleksi, grajeni in drugače oblikovani objekti, predmeti ali skupine 
predmetov oz. ohranjena materializirana dela kot rezultat ustvarjalnosti človeka in njegovih različnih 
dejavnosti, družbenega razvoja in dogajanj, značilnih za posamezna obdobja v slovenskem in širšem 
prostoru, katerih varstvo je zaradi njihovega zgodovinskega, kulturnega in civilizacijskega pomena v 
javnem interesu. 
 
Dediščina so predvsem arheološka najdišča in predmeti: naselbinska območja, zlasti stara mestna in 
vaška jedra, oblikovana narava in kulturna krajina, stavbe, njihovi deli ali skupine stavb umetnostne, 
zgodovinske ali tehnične pričevalnosti; stavbe in drugi  predmeti, ki so v zvezi s pomembnimi osebami in 
dogodki naše politične, gospodarske in kulturne zgodovine; arhivsko gradivo; knjižnično gradivo, predmeti 
ali skupine predmetov zgodovinskega, umetnostnozgodovinskega, arheološkega, umetnostnega, 
sociološkega, antropološkega etnološkega ali naravoslovnega pomena, ki izpričujejo zgodovinska 
dogajanja na Slovenskem. 
Varstvo dediščine je ohranjanje materialnih in vsebinskih lastnosti predmetov, skupin predmetov oziroma 
objektov ali območij, ki so opredeljeni kot dediščina, skrb za njihov celovitost in neokrnjenost ter 
poudarjanje in zagotavljanje pomena, ki ga imajo kot bistvena sestavina sodobnega življenja.  
Opredelitev in vrste spomenikov  
Kadar ima dediščina elemente s katerimi je dokazana kontinuiteta  ali posamezna stopnja kulturnega in 
civilizacijskega razvoja, ali ki predstavljajo kakovostni dosežek ustvarjalnosti, lahko ta dediščina dobi 
status kulturnega spomenika. 
 
Dediščina, ki predstavlja vrhunski dosežek ustvarjalnosti  oz. ključno ali redko ohranjeno dokazilo 
določenega obdobja zgodovinske preteklosti, lahko zaradi svojega posebnega ali izjemnega pomena dobi 
status spomenika državnega pomena. 
 
Dediščina, katere značilnosti so po strokovnih merilih posebnega pomena za ožje oziroma širše lokalno 
območje, lahko dobi status spomenika lokalnega pomena. 
 
Varstvene skupine spomenikov 
Spomeniki so posamezni premični in nepremični predmeti, njihove zbirke, stavbe, naselja ali njihovi deli 
ter območja. Po svojih lastnostih so predvsem: arheološki spomeniki, zgodovinski spomeniki, 
umetnostnozgodovinski oziroma umetnostni in arhitekturni spomeniki, naselbinski spomeniki, etnološki 
spomeniki, tehniški spomeniki, spomeniki oblikovane narave in kulturna krajina. 
 
Enotni sistem varstva dediščine    
Sistem varstva dediščine je enoten in obsega pravno in strokovno varstvo ter javno financiranje varstva 
dediščine pod pogoji, ki jih določa zakon. 
 
Pristojnost države in lokalnih skupnosti   
Na področju varstva dediščine lokalne skupnosti zagotavljajo: 
- razglašanje spomenikov lokalnega pomena; 
- izdajanje odločb v zvezi z razglasitvenimi akti, ki so jih sprejele, 
- sredstva za ohranjanje in vzdrževanje spomenikov lokalnega pomena in druge dediščine. 
 
Lokalne skupnosti lahko ustanavljajo javne zavode za upravljanje z dediščino in spomeniki lokalnega 
pomena. 
Varstvo dediščine  



 

Dediščina je varovana na podlagi  vpisa v register dediščine ali pridobitve statusa spomenika. 
Register dediščine 
Register dediščine je zbirka listin in podatkov, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za področje kulturne 
dediščine. 
Minister izda odločbo o vpisu v register. 
 
4. Zakon o skladu RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti (ZSLKD; Ur.l. RS 1/1996, 22/2000) 
Republika Slovenija Sklad RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti kot javni sklad ustanovi z namenom, da 
nanj prenese izvajanje nacionalnega kulturnega programa v delu, ki pokriva ljubiteljske kulturne 
dejavnosti.  
Država zagotavlja strokovno pomoč za razvoj ljubiteljskih kulturnih dejavnosti prek strokovne službe 
sklada in njegovih območnih izpostav ter sofinancira tiste programe, ki v skladu z merili, določenimi na 
podlagi nacionalnega kulturnega programa, presegajo lokalni pomen. 
Lokalne skupnosti zagotavljajo prostorske pogoje za delovanje društev, skupin in posameznikov, ki 
izvajajo ljubiteljske kulturne programe ter sredstva za njihove programe, ki so lokalnega pomena. 
Sklad ima v svoji sestavi območne izpostave, ki opravljajo naloge iz sklada za območje, za katerega so 
organizirane. 
Za uspešno delo na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti podeljuje sklad priznanja. 
Sredstva,  potrebna za ustanovitev in začetek dela sklada, zagotovi vlada. 
 
II. PROGRAMI LJUBITELJSKE KULTURNE DEJAVNOSTI V OBČINI IG ZA LETO 2018 
 
Občina Ig bo na podlagi Pravilnika o sofinanciranju ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ig objavila javni 
razpis za sofinanciranje ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ig za leto 2018. S strani strokovne 
Komisije v sestavi 5-ih članov, ki jo imenuje župan, bodo izbrani programi društev. 

 
Programi ljubiteljske kulturne dejavnosti po posameznih dejavnostih v Občini Ig v letu 2018 
 

dejavnost sofinanciranje 

gledališka 3.150,00 eur 

pevska 6.701,70 eur 

literarno -
glasbena 

500,00 eur 

plesna 250,00 eur 

likovna 600,00 eur 

lutkovna 250,00 eur 

honorarji 2.000,00 eur 

JSKD 750,00 eur 

Sofinanciranje 
uporabe 
prostorov 

4.000,00 eur 

Obleke 1.500,00 eur 

Skupaj 19.701,70 eur 

 
Z Letnim programom kulture za leto 2018 so sredstva opredeljena po posameznih dejavnostih na podlagi 
pomena in števila izvajalcev.  
Največ finančnih sredstev bo namenjenih pevski dejavnosti.  
V Pravilniku so predvideni tudi honorarji za pevovodje, režiserje in druge strokovne vodje skupin. Sredstva 
so prav tako predvidena za izobraževanje v okviru posamezne dejavnosti. 
Skladno s Pravilnikom o financiranju  ljubiteljske kulturne dejavnosti Občina Ig zagotavlja tudi sredstva za 
delovanje Sklada za razvoj ljubiteljske kulturne dejavnosti Ljubljana okolica. 
Skladno s Pravilnikom se ob obletnici za obleke nameni sredstva za Ženski pevski zbor Perunike. 



 

Na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti delujejo naslednja društva: Društvo Fran Govekar Ig, Kulturno 
društvo Mokrc, Klub harmonikarjev  Kumše, Društvo upokojencev Ig, Turistično društvo Kurešček. 
 
III. CILJI OBČINE IG NA PODROČJU KULTURE 

- zagotoviti preglednost oz. transparentnost delovanja izvajalcev kulturnih programov v občini; 
- dvigniti  kvaliteto kulturnih programov; 
- vzdrževati kulturno dediščino in spomenike;  
- pred pozabo ohranjati spomin na pomembne kulturne osebnosti in zbirati gradivo o njih;  
- tesneje sodelovati z izvajalci kulturnih programov znotraj občine; 
- koristiti podporno mrežo Javnega sklada RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti;  
- pridobivati sredstva na javnih razpisih; 
- nameniti sredstva za honorarje za strokovne vodje posameznih skupin; 
- navajati ljudi na kulturne dogodke. 

Pevska in gledališka dejavnost v Občini Ig imata že dolgo tradicijo in zato posebno mesto v družbenem 
življenju občine. Sredstva, ki so namenjena tema dejavnostima v letnem programu kulture so višja kot za 
ostale dejavnosti. Sredstva so namenjena tudi za strokovne vodje in najemnine. Višina sredstev se 
opredeli na podlagi točkovnika v Pravilniku za sofinanciranje ljubiteljske kulturne dejavnosti. 
Svoje mesto so v občini našle tudi lutkovna, literarno-glasbena, plesna, likovna dejavnost. Prispevajo k 
pestrosti ponudbe, pa tudi k možnosti sodelovanja v društvih za člane z različnimi interesi. 
Za ljubiteljsko kulturno dejavnost v prihodnje je pomembno, da Občina Ig spodbuja tudi podmladke 
posameznih dejavnosti, saj otroci in mladi predstavljajo bodoče nosilce kulturnega življenja v občini. 
Z vidika občine je pomembno, da društva s svojimi programi bogatijo predvsem kulturno življenje občine, 
občasno pa predstavljajo in ponesejo ime občine tudi drugam po Sloveniji oz. celo izven meja. 
Z vidika društev je nujno povezovanje in pomoč med društvi znotraj občine, prav tako pa je dobrodošlo 
tudi povezovanje z društvi sosednjih in drugih občin. 
Društva naj si prizadevajo manjkajoča sredstva pridobiti na razpisih oz. s pobiranjem vstopnin in 
prostovoljnih prispevkov. 
 
IV. KNJIŽNIČNA DEJAVNOST V OBČINI IG 
Občina Ig je v skladu z Zakonom o knjižničarstvu dolžna prevzeti stroške za delovanje splošne knjižnice 
na območju občine. 
Mestna knjižnica Ljubljana, Knjižnica Prežihov Voranc Ljubljana Vič za območje Občine Ig izvaja svojo 
dejavnost v enoti na Igu, na naslovu Banija 4 na podlagi pogodbe.  
Delovanje knjižnice je v javnem interesu in v interesu prebivalcev občine.    
Knjižnica svoje storitve nudi prebivalcem Občine Ig v skladu s knjižničnimi standardi in merili za delovanje. 
Knjižnica urnik izposoje prilagaja potrebam in zahtevam prebivalcev občine in na podlagi Uredbe o 
osnovnih storitvah knjižnic. 
Občina poravna stroške enote knjižnice za posamezno proračunsko leto na podlagi finančnega načrta, ki 
ga pripravi knjižnica na podlagi standardov in normativov ter dogovora z občino o kvaliteti in obsegu 
knjižničnih storitev.  
Statistični kazalci izposoje in obiska naraščajo iz leta v leto. 
V knjižnici se priložnostno pripravijo tudi razstave in predavanja.  
 
V. NOSILCI KULTURNEGA RAZVOJA V OBČINI IG 

- Občina Ig; 
- Društva, predvsem na področju kulture in turizma; 
- Mestna knjižnica Ljubljana, Knjižnica Prežihov Voranc, Enota Ig; 
- Vzgojno izobraževalne ustanove (OŠ Ig, Vrtec Ig); 
- Ministrstvo za kulturo; 
- Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana 
- Javni sklad RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti, Območna izpostava Ljubljana okolica; 
- Mestni muzej Ljubljana 
- RRA LUR. 
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Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 
92/05 – ZJC-B, 111/05 – odl. US, 93/05 – ZVMS, 120/06 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 
76/10 – ZRud-1A, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr in 110/13) ter 7. in 15. člena Statuta Občine 
Ig (Uradni list RS, št. 39/16) ter sklepa 25. redne seje Občinskega sveta Občine Ig z dne   izdaja župan 
Občine Ig 
 

SKLEP 
o ukinitvi statusa javnega dobra 1/2018 

 
1. člen 

 
S tem sklepom se ukine status javnega dobra zemljišč:  
 

- parcelna številka 2278/11 k.o. 1708 Golo (ID 6673118) 
- parcelna številka 2278/12 k.o. 1708 Golo (ID 6673119) 
- parcelna številka 2278/13 k.o. 1708 Golo (ID 6673117) 
- parcelna številka 2278/14 k.o. 1708 Golo (ID 6673116) 
- parcelna številka 2281/2   k.o. 1708 Golo (ID 1871736) 
- parcelna številka 2789/2   k.o. 1700 Ig      (ID 6510522) 
- parcelna številka 2789/3   k.o. 1700 Ig      (ID 6510524) 

 
    2.  člen 

 



 

Nepremičnine iz 1. točke tega sklepa prenehajo imeti značaj javnega dobra in postanejo last Občine Ig, 
Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig, matična št. 5874769, v deležu 1/1. 
 

     3.  člen 
 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.  
 
Datum: 15.1.2018 
Številka:  
                                                                                              Janez Cimperman  
                                                                                                      ŽUPAN 
 

 
Št: LP02/2018 
Datum: 19.1.2018 
 
 
V skladu z določili Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št.39/2016, dne 3.6.2016), Poslovnika o delu 
Nadzornega odbora Občine Ig, je Nadzorni odbor občine Ig sprejel 
 

POROČILO O DELU NADZORNEGA ODBORA ZA LETO 2017 
 
Nadzorni odbor (v nadaljevanju NO) Občine Ig se je konstituiral na svoji konstitutivni seji dne 27.1.2016. V 
NO je bilo imenovanih 5 članov. 
 
Za pojasnitev izvajanja nadzorov NO so v nadaljevanju opisane posamezne faze dela 
 
FAZA 1: Člani NO sprejmemo sklep o nadzoru, v katerem določimo časovni okvir poteka nadzora. 
 Sklep o nadzoru se posreduje Občini Ig. 
FAZA 2: Člani NO zaprosimo za potrebno dokumentacijo ter se seznanimo s potrebnim  pravnimi 
 predpisi. Na podlagi zbranih in pregledanih dokumentov ter opravljenim razgovorih z 
 odgovornimi osebami se predlaga osnutek poročila nadzora. 
FAZA 3: Osnutek poročila člani NO, ki opravimo nadzor predstavimo na redni seji NO. Člani NO   
 sprejmemo osnutek poročila. 
FAZA 4: Pripravi se osnutek poročila, ki se posreduje odgovornim osebam na Občini Ig. 
FAZA 5: Člani NO obravnavamo odzivno poročilo in sprejmemo dokončno poročilo. Dokončno   
  poročilo se posreduje županu oziroma direktorju občinske uprave. 
 
V letu 2017 se je NO sestal na sedmih sejah, ki so potekale v prostorih centra Ig.  
 
I. V tem obdobju je NO sprejel: 

a) dokončna poročila: 

 Poročilo o organizaciji in izvajanju socialno varstvene storitve pomoč družini na domu na 
območju Občine Ig za leto 2014 in 2015 

 Poročilo o gospodarnosti upravljanja s premoženjem, ki je v lasti in upravljanju občine Ig za leto 
2014 in 2015 

 Poročilo o poslovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Ig v letu 2014 
b) obravnavali in sprejeli smo 

 3 predloge poročil; od tega sta bila 2 predloga sprejeta kot dokončni akt v letu 2017; 

 Za predlog poročila, ki je bil sprejet v drugi polovici meseca decembra, smo prejeli odzivno 
poročilo s strani Občine Ig v začetku leta 2018. Dne 19.1.2018 smo potrdili končno poročilo. 



 

Gre za Poročilo o nadzoru namenskosti in smotrnosti porabe proračunskih sredstev za 
dejavnost gasilske zveze oziroma društev v letu 2016. 

d) trije nadzori, ki so bili vključeni v letni plan dela NO za leto 2017 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 v letih 2014, 2015 in 

2016. 

 
II. NO se je seznanil tudi z realizacijo priporočil, ki so bila navedena v potrjenih poročilih. 
 

POROČILO - Nadzor nad upravljanjem sistema nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 
 
Priporočilo 1 
Občina Ig naj odpravi ugotovljene nejasnosti, nedoločnosti in nasprotujoča si določila Odloka o 
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča.  
 
Priporočilo 2 
Občina Ig naj v Odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča določi merila za določitev točke 
za izračun višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Predlaga se, da se merila opredelijo v 
Odloku. 
 
Priporočilo 3 
Občina Ig naj izvede potrebne aktivnosti za zagotovitev kakovostnih podatkov o odmerni osnovi in 
drugih podatkov potrebnih za odmero nadomestila, ter pri tem dosledno upošteva določila Zakona o 
graditvi objektov glede uporabe podatkov.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priporočilo 4 
Občina Ig naj v prihodnje dosledno upošteva določbe Odloka glede oprostitev plačila nadomestila in 
odpravi ugotovljene nepravilnosti. S ciljem spoštovanja načel  zakonitosti in pravičnosti naj Občina Ig 
izvede ugotovitveni postopek pravilnosti že izdanih odločb o oprostitvi plačila nadomestila in presojo 
primerov, ko zaključek prekoračenega petletnega obdobja še ni nastal. Občina Ig naj posodobi in 
nadgradi Podrobnejša navodila za delo organa pri odmeri nadomestila za uporabo stavbnega 
zemljišča iz leta 2002, da bo zagotovljeno enotno določanje rokov začetka in konca trajanja oprostitve 
(v okviru določenega petletnega roka). 

 
POROČILO -  Organizacija in izvedba socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v 
Občini Ig v letu 2014 in 2015 
 

Povzetek odgovora s strani občine IG (za priporočilo 1,2,3) 

Občinska uprava je v letu 2017 pripravila nov Odlok o nadomestilu za uporabo 

stavbnega zemljišča (NUSZ). 

Občinski svet je dne 6.12.2017 sprejel nov odlok, ki je bil tudi objavljen v Uradnem 

listu RS, št. 72/2017 z dne 15.12.2017. 

Sklep o vrednosti točke za izračun NUSZ na območju Ig za leto 2018 je bil objavljen v 

Uradnem listu RS, št. 75/2017 z dne 22.12.2017. 

 



 

Občina Ig naj od izvajalca storitev pomoči na domu v skladu s pogodbo zahteva poročila, na podlagi 
katerih bo lahko sproti preverjala namenskost porabe proračunskih sredstev in pravilnost izračuna 
ekonomske cene storitve.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nadzorni odbor predlaga, da Občina Ig izvede priporočilo v bodočih postopkih, ki se bodo nanašali na 
sprejem cene storitve pomoči na domu in spremljanja namenskosti porabe proračunskih sredstev. 
 

 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POROČILO - Gospodarnost upravljanja s premoženjem, ki je v lastni ali upravljanju  
 
Občine Ig za leto 2014 in 2015 
 
Priporočilo 1 
Priporočamo, da občina Ig sprejme pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov v najem, v katerem bo 
podrobneje opredelila možne modifikacije pogodbenih razmerij. 

 
 
 
 
 
 

Povzetek odgovora s strani občine IG (za priporočilo 4) 

Občinska uprava je na podlagi ugotovljenih nepravilnosti izvedla ugotovitveni postopek 

pravilnosti že izdanih odločb o oprostitvi plačila NUSZ za obdobje petih let, kjer 

zaključek petletnega obdobja po odločbi še ni nastal. 

Vse odločbe so bile po 233. členu ZUP-a popravljene. 

Podrobnejša navodila za delo organa pri odmeri NUSZ iz leta 2002 se glede na nov 

sprejet Odlok ne bo več uporabljal.  

 

Povzetek odgovora s strani občine IG  

Občina je imela na CSD dva sestanka: 6.2.2017  ter 28.9.2017. 

V skladu s priporočili NO, je občina Ig za leto 2017 v ceno vnesla 

- efektivne ure za občino, 

- efektivne ure za uporabnika, 

- število efektivnih ur za mesec za socialno oskrbovanko, 

- znesek za leto 2017, 

- kilometrina bo upoštevana v letu 2018, ker so bila priporočila po že sprejeti ceni za 

leto 2017 (CSD je občini za leto 2018 poslal predlog cene socialno varstvenih 

storitev v Občini Ig, v kateri je upoštevana kilometrina negovalk). 

 

V letu 2017 se je poskusno uvajal računalniški program za evidentiranje udeležencev 

pomoči na domu, opravljenih storitev z izvedbo obračuna ter tiskanja računa. Program 

je namenjen vodenju, planiranju in evidentiranju evidence opravljenih storitev za 

posameznega udeleženca pomoči na domu. 

 

CSD je za leto 2017 že pripravil kratko letno poročilo, do konca leta 2018 bodo 

pripravili še podrobnejše letno poročilo. 

 

Povzetek odgovora s strani občine IG  

Občinska uprava je na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih 

lokalnih skupnosti ter Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 

skupnosti pripravila osnutek Pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov.  



 

 
 
 
Priporočilo 2 
Občina Ig naj uredi  najemniško razmerje Društva upokojencev Ig z Medgeneracijskim centrom s 
pogodbo o ureditvi medsebojnih razmerij.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priporočilo 3 
Občina Ig naj ob izpolnjenih pogojih dosledno izvaja določila o revalorizaciji najemnin za najem 
stanovanjskih in poslovnih prostorov, s katerimi upravlja.  

 
 
 
 
 
 

POROČILO - Poslovanje javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Ig v letih 2014 in 2015 
 
Priporočilo 1 

Iz sklepov o določitvi cen programov vrtca naj bodo razvidni  mesečni stroški živil, upoštevani v ceni 
programov. 
 
 
 
 
 
 
 
Priporočilo 2 
Občina Ig naj s podrobnimi navodili za pripravo predloga finančnega načrta vsako leto seznani Vrtec 
Ig. 
 
 
 
 
 
 
Priporočilo 3 
Predlagamo,  da se v letu 2018 vzpostavi bolj pregleden način spremljanja odhodkov po kontih in 
stroškovnih mestih ter določi jasna sodila za razmejitev stroškov javne službe in tržne dejavnosti.  
Priporočamo, da se vse stroške in odhodke, ki se na podlagi dokumentacije lahko pripišejo posamezni 
dejavnosti razporedi na ustrezno stroškovno mesto, za splošne stroške pa se oblikujejo sodila glede 
na koristi, ki jih ima posamezna dejavnost v povezavi z nastalimi stroški. Sodila so lahko oblikujejo 

Povzetek odgovora s strani občine IG  

Občina Ig bo najemnino za leto 2018 revalorizirala. 

Povzetek odgovora s strani občine IG  

Občina Ig je za leto 2018 s proračunom Občine Ig za leto 2018, v okviru proračunske 

postavke 1118018, konto 412000 zagotovila 3.800,00 EUR, v okviru programov drugih 

posebnih skupin. V letu 2018 bo objavljen razpis za program in koriščenje prostorov, 

na katerega se bo lahko prijavilo tudi Društvo upokojencev. Sredstva za koriščenje 

prostorov bodo v okviru razpisa in na podlagi Pravilnika (trenutno je še v pripravi) 

lahko Društvu upokojencev dodeljena, z njimi bo podpisana pogodba, na drugi strani 

pa zaračunana najemnina v skladu z evidenco koriščenja in cenikom. 

Povzetek odgovora s strani občine IG  

Občina Ig je z dne 22.11.2017 sprejela sklep o spremembah sklepa o določitvi cen 

programov v JZ Vrtec Ig. Iz sklepa je sedaj razviden tudi mesečni strošek živil, ki je 

upoštevan v ceni programov.  

Povzetek odgovora s strani občine IG  

Občina Ig je s podrobnimi navodili za pripravo predloga finančnega načrta pred 

pripravo proračuna za leto 2018 seznanila Vrtec Ig.   



 

glede na porabljen čas, porabo po števcu, po površini poslovnega prostora, po številu prevoženih 
kilometrov itd. Sodila mora sprejeti in potrditi svet vrtca. Priporočamo da  so sodila priloga pravilniku o 
računovodstvu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priporočilo 4 
V letu 2014 in 2015 še niso bile vzpostavljene kontrole v zvezi s transferi, Občina je ustrezne notranje 
kontrole vzpostavila že v letu 2016. 

 
III. Na koncu podajamo še ugotovitev, da je delo potekalo dobro. Preiskovane osebe so z člani NO 

sodelovale korektno in pozitivno. Priprava potrebnih podatkov je bila v sprejemljivem času.  
 
 
 
        Predsednik nadzornega odbora  
         Petra Krajzel  

 

 
Datum: 22.2.2018 
 
OBČINSKI SVET OBČINE IG 
 
ZADEVA: IMENOVANJE OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE  
 
 
PREDLAGATELJ: Janez Cimperman, župan 
POROČEVALEC: Anton Modic, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja  
 
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:  
Glede na določbe Zakona o lokalnih volitvah in dosedanjo prakso namreč ocenjujemo, da bodo redne 
lokalne volitve tretjo nedeljo v mesecu novembru, in sicer 18.11.2018. Volitve se opravijo v skladu z 
določbami Zakona o lokalnih volitvah, ki je bil zadnjič spremenjen in dopolnjen v letu 2017. Volitve izvaja 
občinska volilna komisija in volilni odbori. Občinska volilna komisija skrbi predvsem za tehnično izvedbo 
volitev ter za varstvo zakonitosti v volilnem postopku in to ne samo pri glasovanju, temveč že v fazi 
kandidiranja. Imenuje se posebej za vsake redne volitve in ima štiriletno mandatno dobo. Sestavljajo jo 
predsednik in trije člani ter njihovi namestniki. Predsednik volilne komisije in njegov namestnik se imenuje 
izmed sodnikov ali izmed drugih diplomiranih pravnikov. 

Povzetek odgovora s strani občine IG oziroma Vrtca Ig 

Stroške  oziroma odhodke razmejujemo na javno službo ter tržno dejavnost. Pri tem 

smo vzpostavili večjo doslednost. Nismo vzpostavili različnih stroškovnih mest.  

Zaradi zelo majhnega obsega prihodkov iz tržne dejavnosti smo ocenili, da  dodatna 

sodila za razmejevanje stroškov niso smiselna in ne bi pripomogla k učinkovitosti 

oziroma uspešnosti poslovanja zavoda.  

 



 

Politične stranke in neodvisne liste, ki so zastopane v občinskem svetu so bile dne 11.1.2018 pozvane za 
predlaganje kandidatov. Vse prispele predloge je dne 21.2.2018 obravnavala Komisija za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja in predlaga občinskemu svetu v potrditev komisijo v sestavi: 

- Kovačič Igor, predsednik 
- Femec Katja, namestnica predsednika 
- Strle Franc, član 
- Čuden Uroš, namestnik člana 
- Toni Gregor, član 
- Virant Anamarija, namestnica člana 
- Krnc Katja, članica 
- Škulj Marija, namestnica članice  

 
OCENA FINANČNIH IN DRUGIH POSLEDIC: 
Člani volilnih organov imajo zaradi dela v volilnih organih ob vsakih splošnih volitvah pravico do 
enkratnega nadomestila. Sredstva  so zagotovljena v Proračunu Občine Ig za leto 2018. 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Občinski svet Občine Ig je na 26. redni seji dne 7.3.2018 sprejel  Sklep  o imenovanju Občinske volilne 
komisije Občine Ig v sestavi: (priloga - sklep o imenovanju) 
 
 
                                                                                  Janez Cimperman 
                                                                                          ŽUPAN 
 
 
 
 
 

Na podlagi 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08, 83/12 in 
68/17) in 16. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 39/16), je Občinski svet Občine Ig na 26. 
redni seji dne 7.3.2018 sprejel 
 
 
 
                                      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 namestnika predsednika: Femec Katja, Golo 81C, 1292 Ig 
- za člana:  Strle Franc, Iška 11, 1292 Ig  
- za namestnika člana: Čuden Uroš, Iška Loka 18, 1292 Ig 
- za člana: Toni Gregor, Kalinova ulica 22, 1292 Ig  
- za namestnica 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  
 
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
Št.:  
Ig, dne                    



 

                                                                                      Župan 
                                                                                     Občine Ig 
                                                                               Janez Cimperman  
 

 
 
 
ZAPISNIK 12. SEJE KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA Z 
DNE 21.2.2018, OB 19.00 URI, V PROSTORIH OBČINE IG 
 
Prisotni: Modic Anton-predsednik, Alenka Jeraj, Martina Kovačič, Bojan Kraševec, Rado Simić 
Ostali prisotni: Marica Zupan 
 
Dnevni red: 
 

1. Obravnava predlogov za podelitev priznanj Občine Ig za leto 2018  
Na začetku je predsednik komisije, g. Modic vse lepo pozdravil in dopolnil dnevni red z dodatno točko  

2.  Predlogi kandidatov za člane Občinske volilne komisije Občine Ig 
 

Člani komisije so se z dopolnjenim dnevnim redom strinjali. 
 
Pod točko 1  
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (v nadaljevanje komisija) je obravnavala vse 
pravočasno prispele predloge za priznanja Občine Ig v letu 2018. Vse pravočasno prejete predloge so 
člani komisije prejeli v pregled in proučitev po pošti skupaj z vabilom.  
Prispeli so sledeči predlogi : 
Na razpis je pravočasno prispelo 10 predlogov: (po pravilniku se lahko dodelijo naslednje vrste priznanj: 
Častni občan, 2 Zlati plaketi, 4 Priznanja)  
 

Prispeli predlogi: 

 

Vrsta 
priznanja 

Predlagatelj Prejemnik 

Častni občan 
Konjerejsko društvo 

Krim 
Škulj Jože 

Zlata plaketa župan KIG-70 let 

Zlata plaketa župan Pgd Iška Loka - 110 let 

Zlata plaketa župan Pgd Matena - 110 let 

Zlata plaketa 
TD Krim in PGD 

Vrbljene Strahomer 
Modic Darja 

 

Zlata plaketa Društvo Fran Govekar ŽPZ Perunike - 20 let 

Priznanje OO SDS Ig Ansambel Ponos 



 

Priznanje 
Društvo Zapotok in 
vaščani Zapotoka 

Mlakar Darja 

Priznanje TD Kurešček Tekavčič Slavko 

Priznanje Gasilska zveza Ig Rupert Ivan 

 
V skladu z določili Odloka o priznanjih Občine Ig je komisija podrobno pregledala posamezne predloge. 
V letošnjem letu je število prejetih predlogov večje zaradi visokih obletnic, ki jih imajo nekatera gasilska 
društva.  
Podan je bil predlog, da se dopolni člen v Odloku o priznanjih Občine Ig in sicer, da se v primeru večjega 
števila podanih predlogov zaradi visokih obletnic društev lahko podeli tudi več Zlatih plaket. Predlog je bil 
soglasno sprejet, tako da se v Odloku dopolni 9. člen 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 plaketj 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". 
Komisija je v nadaljevanju obravnavala predloge in se soglasno odločila, da se kljub predlogu TD Krim in 
PGD Vrbljene Strahomer za podelitev Zlate plakete Darji Modic, predlagani prejemnici namesto zlate 
plakete podeli Priznanje Občine Ig.  
Utemeljitev komisije: obrazložitev v predlogu bolj ustreza opisu za podelitev Priznanja. Njeno dolgoletno 
aktivno delo in prisotnost, skoraj na vseh področjih v kraju, je opažena in cenjena in ker bi želeli, da se 
taka nesebična aktivnost še nadaljuje, naj bo to priznanje obenem pohvala in spodbuda za nadaljnje delo. 
Pri predlogu TD Kurešček za Priznanje Slavku Tekavčiču je komisija ugotovila da utemeljitev predloga žal 
ne ustreza zahtevam oz. pričakovanjem za dodelitev Priznanja. Iz Pravilnika je razvidno da se "Priznanje 
Občine Ig podeljuje za izjemne uspehe in dosežke na družbeno ekonomskem, znanstvenem, tehničnem, 
kulturnem, športnem in drugih področjih ustvarjalnosti v obdobju zadnjega leta in so jih dosegli ob 
posebnih prilikah. Priznanje ima značaj spodbude za nadaljnje delo".  
 
Po opravljeni razpravi je komisija sprejela sledeče sklepe:  
 
SKLEP ŠT. 1: 
Popravi oz. dopolni se 9. člen Odloka o priznanjih Občine Ig kot zgoraj navedeno. Popravek Odloga se 
obravnava na prvi naslednji seji Občinskega sveta. 
 
SKLEP ŠT. 2: 
Predlog TD Krim in PGD Vrbljene Strahomer za podelitev Zlate plakete Darji Modic se spremeni in se jo 
predlaga za prejemnico "Priznanja". 
 
SKLEP ŠT. 3 
Predlog TD Kurešček za priznanje Slavku Tekavčiču se ne potrdi. 
 
SKLEP ŠT. 4 
Na podlagi 9. člena Odloka o priznanjih Občine Ig, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
izmed pravočasno prejetih predlogov predlaga Občinskemu svetu Občine Ig, da prejmejo 
 

  naziv Častni občan: Jože Škulj 

 Zlato plaketo: KIG, PGD Iška Loka, PGD Matena, ŽPZ Perunike 

 Priznanje: Darja Modic, Darja Mlakar, Ansambel Ponos, Ivan Rupert 
 



 

Pod točko 2:  
Komisija je obravnavala predloge kandidatov za člane Občinske volilne komisije Občine Ig. 
Po obravnavi je bil sprejet sledeči  
 
SKLEP ŠT. 5: 
Igor Kovačič-predsednik občinske volilne komisije 
Katja Femec-namestnica predsednika 
Gregor Toni, Franc Strle, Katja Krnc - člani 
Marija Škulj, Anamarija Virant, Uroš Čuden - člani namestniki 
 
Seja je bila zaključena ob 19.40 uri. 
 
Zapisala 

Marica Zupan            Modic Anton 
Predsednik komisije za mandatna vprašanja, 

 volitve in imenovanja 

 
 
 
Številka: 094/001/2017 
Datum: 28.2.2018 

 

OBČINSKEMU SVETU OBČINE IG 
 
 

Zadeva:    SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ODLOKA O PRIZNANJIH   
  OBČINE IG 
 
PREDLAGATELJ:   Janez Cimperman, župan 

POROČEVALEC:   Alenka Jeraj, predsednica Statutarno-pravne komisije  

PRAVNA PODLAGA:  Odlok o priznanjih Občine Ig (Mostiščar, UO št. 5/2010) 

    Statut Občine Ig (Uradni list RS št. 36/2016) 

NAMEN:    Obravnava in sprejem spremembe in dopolnitve Odloka o   

  priznanjih Občine Ig 

 

PREDLOG SKLEPA: 
 

Občinski svet Občine Ig sprejme 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". 
 
 
Številka: 094/001/2017 
Datum: 28.2.2018 

 

 
OBČINSKEMU SVETU OBČINE IG 



 

 
 

Zadeva:    PREDLOGI ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE IG ZA LETO   
    2018 
 
PREDLAGATELJ:   Janez Cimperman, župan 

POROČEVALEC:   Anton Modic, predsednik Komisije za mandatna vprašanja,   

    volitve in imenovanja 

PRAVNA PODLAGA:  Odlok o priznanjih Občine Ig (Mostiščar, UO št. 5/2010) 

    Statut Občine Ig (Uradni list RS št. 36/2016) 

NAMEN:    Obravnava in sprejem sklepov o podelitvi priznanj Občine Ig za leto  

    2018 

 
 

PREDLOG SKLEPA: 
 

Na osnovi 9. člena Odloka o priznanjih Občine Ig Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
predlaga občinskemu svetu Občine Ig v sprejem naslednji  

SKLEP: 
 

1. naziv Častni občan Občine Ig prejme: ŠKULJ JOŽE 
2. Zlato plaketo Občine Ig prejme KIG za 70 letnico 
3. Zlato plaketo Občine Ig prejme PGD Iška Loka za 110 letnico 
4. Zlato plaketo Občine Ig prejme PGD Matena za 110 letnico 
5. zlato plaketo Občine Ig prejme Ženski pevski zbor Perunike za 20 letnico 
6. Priznanja Občine Ig prejme Modic Darja  
7. priznanja Občine Ig prejme Mlakar Darja 
8. priznanja Občine Ig prejme Rupert Ivan 
9. priznanja Občine Ig prejme Ansambel Ponos 

 
OBRAZLOŽITEV: 

 
V decembrski številki občinskega glasila Mostiščar je bil objavljen Javni razpis za podelitev priznanj 
občine Ig za leto 2018. Pisne predloge je Občina sprejemala do 9. februarja 2018.  
Na razpis je pravočasno prispelo 10 predlogov. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je 
v skladu z določili Odloka obravnavala vse pravočasno prispele predloge za priznanja občine Ig v letu 
2018 na svoji seji dne 21.2.2018.  
 
Prispeli so sledeči predlogi : 

 

Vrsta 
priznanja 

Predlagatelj Prejemnik 

Častni občan 
Konjerejsko društvo 

Krim 
Škulj Jože 

Zlata plaketa župan KIG-70 let 

Zlata plaketa župan Pgd Iška Loka - 110 let 



 

Zlata plaketa župan Pgd Matena - 110 let 

Zlata plaketa 
TD Krim in PGD 

Vrbljene Strahomer 

Modic Darja-predlog, 
da se ji podeli 

Priznanje 

Zlata plaketa Društvo Fran Govekar ŽPZ Perunike - 20 let 

Priznanje OO SDS Ig Ansambel Ponos 

Priznanje 
Društvo Zapotok in 
vaščani Zapotoka 

Mlakar Darja 

Priznanje TD Kurešček 
Tekavčič Slavko-

utemeljitev ni ustrezna 

Priznanje Gasilska zveza Ig Rupert Ivan 

 
Komisija se je pri obravnavi predlogov soglasno odločila, da se kljub predlogu TD Krim in PGD Vrbljene 
Strahomer za podelitev Zlate plakete Darji Modic, predlagani prejemnici namesto zlate plakete podeli 
Priznanje Občine Ig. Na naš poziv sta oba predlagatelja podala pisno soglasje, da se strinjata s 
spremembo vrste priznanja. 
Utemeljitev komisije: obrazložitev v predlogu bolj ustreza opisu za podelitev Priznanja. Njeno dolgoletno 
aktivno delo in prisotnost, skoraj na vseh področjih v kraju, je opažena in cenjena in ker bi želeli, da se 
taka nesebična aktivnost še nadaljuje, naj bo to priznanje obenem pohvala in spodbuda za nadaljnje delo. 
Pri predlogu TD Kurešček za Priznanje Slavku Tekavčiču je komisija ugotovila da utemeljitev predloga žal 
ne ustreza zahtevam oz. pričakovanjem za dodelitev Priznanja. Iz Pravilnika je razvidno da se "Priznanje 
Občine Ig podeljuje za izjemne uspehe in dosežke na družbeno ekonomskem, znanstvenem, tehničnem, 
kulturnem, športnem in drugih področjih ustvarjalnosti v obdobju zadnjega leta in so jih dosegli ob 
posebnih prilikah. Priznanje ima značaj spodbude za nadaljnje delo".  
 
Na predlog komisije odločitev o podelitvi priznanj, skladno z Odlokom, sprejme Občinski svet s sklepom. 
 

FINANČNE POSLEDICE: 
 

Stroški izdelave plaket za častnega občana, zlatih plaket in priznanj so planirani na proračunski postavki 
1104000 v proračunu za leto 2018. 
Dodatnih finančnih posledic ni. 
 

Pripravila:           
Marica Zupan             
        Janez Cimperman    
                                   župan Občine Ig 
 
 
          
 
 
 
 
 

 
 

 


