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I. Naslov odloka 

Predlog Odloka o pokopališkem redu v Občini IG – prva obravnava 

 

II. Uvod 

Pravna podlaga: 

• Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – 

ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) – 21., 29. in 61. člen); 

• Zakon o gospodarskih javnih službah ( ZGJS; Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 

127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40) – 3., 7. in 32. člen; 

• Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (ZPPDej, Uradni list RS 62/16) – 4. in 63. člen; 

• Statut Občine IG (Uradni list RS, 39/2016) – 16. člen; 

• Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Ig (Uradni list RS, št. 24/2012).  

 
Predlagatelj:  
Janez Cimperman, župan Občine Ig 
 
Gradivo pripravila:  
Andreja Zdravje, strokovna sodelavka za področje civilne zaščite, požarne varnosti in 
kmetijstva 
 
Poročevalka: 
Andreja Zdravje, strokovna sodelavka za področje civilne zaščite in požarne varnosti in 
kmetijstva 
 
Predlog sklepa: 
Občinski svet Občine Ig sprejme Odlok o pokopališkem redu na območju občine Ig 
 
 
Razlogi za sprejem  
V Uradnem listu RS 62/2016 je bil objavljen Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti 

(ZPPDej), ki je začel veljati 15. 10. 2016 in je v celoti nadomestil Zakon o pokopališki in 

pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (ZPPDUP). V 4. členu ZPPDej (Uradni list RS, 

št. 62/16) določa, da občina z odlokom predpiše pokopališki red, v katerem podrobneje določi 

izvajanje pogrebne in pokopališke dejavnosti. ZPPDej občinam v 63. členu nalaga obveznost 

zagotovitve izvajanja 24-urne službe in pokopališke dejavnosti ter uskladitev aktov v skladu z 

ZPPDej najpozneje v enem letu od uveljavitve novega zakona. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4692
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-3437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-2763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3221


Predlog Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč na območju 

Občine Ig podrobneje določa izvajanje pogrebne in pokopališke dejavnosti v občini Ig.  

Državni svet je podal na Ustavno sodišče zahtevo za začetek postopka za oceno ustavnosti 

drugega odstavka 5. člena, četrtega, odstavka 62. člena, prvega stavka prvega odstavka 63. 

člena in drugega odstavka 63. člena zadevnega ZPPDej in hkrati zahteval zadržanje 

izvrševanja teh členov zakona. Ustavno sodišče RS do sedaj ni obravnavalo zadeve, prav tako 

pa ni zadržalo izvrševanja ZPPDej v delu, v katerem je sprožena presoja. 

Metodologija za oblikovanje cen 24-urne dežurne službe je določena z Uredbo o metodologiji 

za oblikovanje cen 24-urne dežurne službe (Uradni list RS št. 8/18). Predlog cen v obliki 

elaborata bo Občina Ig po sprejemu Odloka za podelitev 24-urne dežurne službe za pogrebno 

dejavnost, po podeljeni koncesiji za opravljanje javne službe 24-urne dežurne službe pogrebne 

dejavnosti in pred podpisom koncesijske pogodbe, predložila v sprejem Občinskemu svetu 

Občine Ig. 

Predlagamo obravnavno in sprejem Odloka. 

Ocena stanja 
V Občini Ig velja Odlok o pogrebni in pokopališki dejavnosti na območju občine Ig, Uradni list 

RS št. 113/2002, ki pa ni več skladen z novo zakonodajo. Le-ta obsega upravljanje pokopališč, 

njihovo vzdrževanje in čiščenje, vodenje pokopaliških katastrov, oddajanje grobnih prostorov 

v najem, organizacijo pogrebov in pogrebnih svečanosti, prevoze pokojnikov, pogrebno službo 

ter ostale storitve, ki sodijo skladno z zakonom in drugimi predpisi v okvir obravnavane javne 

službe. ZPPDej spreminja zadevno gospodarsko javno službo v temeljih, zato je potreben nov 

odlok. 

Na podlagi 1. odstavka 27. člena ZPPDej in tega odloka Občinski svet Občine Ig določi za 

upravljavca pokopališča Režijski obrat Občine Ig, ki uredi upravljanje pokopališča v skladu s 

svojimi akti. 

Kot utemeljuje pripravljavec zakona (ZPPDej), je bila bistvena pomanjkljivost ZPPDUP v tem, 

da ni ločeval pokopališke in pogrebne dejavnosti ter ni opredelil posamičnih storitev, ki sodijo 

k posamezni dejavnosti in tudi ni opredelil storitve, ki jih vključuje urejanje pokopališč. Prav 

tako ni določal katere storitve gospodarske javne službe pokopališke in pogrebne dejavnosti 

morajo biti dostopne prebivalcem, niti načina in postopkov za oblikovanje cen teh storitev, s 

čimer bi uredil ustrezno ureditev izvajanja in financiranja te gospodarske javne službe na 

območju Republike Slovenije (tako Brezovnik, Trpin, Oplotnik in Mlinarič v Zakon o pogrebni 

in pokopališki dejavnosti/ ZPPDej/ z uvodnimi pojasnili). Izvajalci pokopališke in pogrebne 

dejavnosti so bili v preteklosti različni: režijski obrati občin, krajevne skupnosti, javna podjetja 

ter pravne in fizične osebe na podlagi podeljenih koncesij. Računsko sodišče RS je leta 2014 

izvedlo revizijo zagotavljanja izvajanja in nadzora nad pokopališko in pogrebno dejavnostjo ter 

urejanjem pokopališč v obdobju od leta 2009 do 2012 ter podalo Ministrstvu za gospodarski 

razvoj in tehnologijo naslednja priporočila: 

- da prouči možnost sprememb ureditve pokopališke in pogrebne dejavnosti tako, da se 

pokopališka in pogrebna dejavnost ali pa vsej del ene ali druge dejavnosti lahko izvaja 

tržno ali prouči in predlaga sprejem pravne podlage v Zakonu o gospodarskih javnih 

službah za podeljevanje licenc za izvajanje pokopališke in pogrebne dejavnosti, če bo v 

predlogu novega področnega zakona določilo, da se pokopališka in pogrebna dejavnost 

oziroma določene storitve pokopališke in pogrebne dejavnosti še naprej izvajajo kot 

gospodarska javna služba, 



- opredeli osnovne nujne stroške pogreba, ki vključuje osnovne pogrebne storitve in 

osnovno pogrebno opremo.  

Občinski svet je na XX. redni seji dne; XX. XX, 2019 sprejel sklep, da se plačila najemnine 

oprosti grobne prostore, v katerih so pokopani padli vojaki prve in druge svetovne vojne,  padli 

pripadniki NOV, duhovniki ter druge krajevno zaslužne osebe, za katere skrbniki niso znani.   

ZPPDej v 61. členu določa, da občinski predpisi izdani na podlagi Zakona o pogrebni in 

pokopališki dejavnosti ter o urejanju pokopališč iz leta 1984 prenehajo veljati, se pa uporabljajo 

do sprejetja novih občinskih predpisov po ZPPDej, ki morajo biti izdani najpozneje v roku 

enega leta od uveljavitve ZPPDej. Občine so dolžne od uveljavitve ZPPDej uskladiti tudi 

koncesijske pogodbe za izvajanje pogrebne in pokopališke dejavnosti. 

 

Osebno ime in naziv zunanjega strokovnjaka ali firma in naslov pravne osebe, ki je 

sodelovala pri pripravi akta 

V postopku priprave Odloka o pokopališkem redu v Občini Ig smo se posvetovali s pristojnim 

ministrstvom, Skupnostjo občin Slovenije in z občinami, katere imajo že sprejet za odlok.  

 

Cilji in načela 

Ključni cilji ureditve pogrebne in pokopališke dejavnosti v Občini Ig so: 

- slediti določbam novega ZPPDej in izpolniti obveznosti, ki občinam v določenem roku  

   nalagajo ureditev stanja in sprejem novih predpisov; 

- ohraniti/vzpostaviti "24-urno dežurno službo" kot občinsko obvezno gospodarsko javno  

   službo; 

- urediti pokopališko dejavnost; 

 

Ocena finančnih in drugih posledic 

Skladno s prvim odstavkom 7. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen 24-urne dežurne 
službe (Uradni list RS št. 5/18) stroške izvajanja javne službe poravna naročnik pogreba. 
Sprejem odloka tako nima neposrednih finančnih posledic za proračun Občine Ig. 
 
Povzetek določb Odloka po členih: 

 
III. Obrazložitev 

ZPPDej v 4. členu določa, da občina z odlokom predpiše pokopališki red, v katerem 

podrobneje določi izvajanje pogrebne in pokopališke dejavnosti. Nov zakon občinam nalaga 

tudi obveznost zagotovitve izvajanja 24-urne dežurne službe in pokopališke dejavnosti ter 

uskladitev aktov najpozneje v roku enega leta od uveljavitve novega zakona. Uskladitev 

občinskih aktov z zakonom do sedaj ni bila mogoča, saj je vlada šele konec januarja sprejela 

Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen 24-urne dežurne službe (Uradni list RS, št. 5/18).  

Pogrebna dejavnost obsega v skladu z zakonom zagotavljanje 24 - urne dežurne službe, ki 

je obvezna občinska gospodarska javna služba ter prevoz, pripravo in upepelitev pokojnika ter 

pripravo in izvedbo pogreba. Pogrebna dejavnost se izvaja na trgu (5. člen ZPPDej), izvajalec 

pogrebne dejavnosti je lahko pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje, določene z ZPPDej 

in je pridobila dovoljenje za opravljanje pogrebne dejavnosti. Dovoljenje za opravljanje 

pogrebne dejavnosti izda ministrstvo, pristojno za gospodarstvo na zahtevo vlagatelja, pri 

čemer ministrstvo za zdravje in ministrstvo za gospodarstvo določita standarde in normative 

za izpolnjevanje minimalnih pogojev izvajalca (7. člen) 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0215


24- urna dežurna služba obsega vsak prevoz od kraja smrti do hladilnih prostorov izvajalca 

javne službe ali zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije pokojnika, odvzema organov oziroma 

drugih postopkov na pokojniku in nato do hladilnih prostorov izvajalca javne službe, vključno z 

uporabo le-te. 

Pokopališka služba pa obsega upravljanje in urejanje pokopališč in ju zagotavlja občina. 4. 

člen ZPPDej določa, da občina z odlokom predpiše pokopališki red, v katerem podrobneje 

določi izvajanje pogrebne in pokopališke dejavnosti.  

S pokopališkim redom se določi: 

- način zagotavljanja 24-urne dežurne službe; 

- način izvajanja pogrebne slovesnosti; 

- storitve pokopališko pogrebnega moštva, ki se lahko zagotavljajo na posameznem 

pokopališču; 

- osnovni obseg pogreba; 

- način in čas pokopa; 

- način pokopa, če je plačnik občina; 

- možnost pokopa zunaj pokopališča, z določitvijo prostora; 

- ravnanje s pokojnikom do pokopa v krajih, kjer na pokopališčih ni mrliške vežice; 

- pokopališča, ki morajo imeti mrliške vežice; 

- obratovanje mrliških vežic; 

- obseg prve ureditve groba; 

- vzdrževanje reda, čistoče in miru na pokopališču; 

- način oddaje grobov v najem; 

- postavljanje, spreminjanje ali odstranitev spomenikov, obnova spomenikov in grobnic ter 

vsak drug poseg v prostor na pokopališču; 

- zvrsti grobov; 

- okvirni tehnični normativi za grobove; 

- mirovalna doba za grobove; 

- enotni cenik uporabe pokopališča, pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke 

infrastrukture; 

- pogrebna pristojbina, ki jo lahko določi občina za izvedbo pogreba na posameznem 

pokopališču, in ki jo upravljavcu pokopališča plača izvajalec pogreba; 

- razmerje grobnine za posamezno vrsto groba glede na enojni grob; 

- druga vprašanja pogrebne in pokopališke dejavnosti ter uporabnikov. 

Pokopališki red zagotavlja enakopravno obravnavo kamnosekov, vrtnarjev in drugih izvajalcev 

storitev na pokopališču. 

Odlok o pokopališkem redu občine Ig določa, da so na območju občine 4 pokopališča (5. 

člen), urejanje pokopališč ter oddajanje prostorov v najem pa opravlja na krajevno običajen 

način Občina Ig. 

V odloku je pozornost namenjena tudi dolžnosti najemnikov grobov in njihova ureditev ter 

vzdrževanje in plačevanje grobov. Prav tako so v odloku opredeljene dolžnosti obiskovalcev 

pokopališča in dostojnega vedenja. Nadzor nad izvajanjem odloka bo vršil medobčinski 

inšpektorat. Za kršitelje, ki ne bodo upoštevali določb tega odloka so predpisane globe.  

Postopek za sprejem odloka je določen v 2. Poglavju Poslovnika občinskega sveta Občine Ig, 

Postopek za sprejem odloka (Uradni list RS št. 39/2016). Občinski svet razpravlja o predlogu 

odloka na dveh obravnavah. V prvi obravnavi predloga odloka se razpravlja o razlogih, ki 



zahtevajo sprejem odloka ter o ciljih in načelih ter temeljnih rešitvah predloga odloka. Po 

končani obravnavi občinski svet z večino opredeljenih glasov navzočih članov sprejme stališča 

in predloge o odloku, če pa občinski svet meni, da predlog ni primeren za nadaljnjo obravnavo, 

ali da odlok ni potreben, ga s sklepom zavrne. 

Občinskemu svetu Občine Ig predlagam, da predlagani odlok obravnava in sprejme. 

Sodelovanje javnosti pri pripravi osnutka odloka 

Zaradi večje legitimnosti in transparentnosti sprejetih splošnih aktov Občine Ig bo predlog 

odloka objavljen na spletni strani Občine Ig, v javnih objavah, najpozneje sedem (7) dni pred 

sejo Odbora za komunalo, na kateri bo splošna razprava o tem odloku. Pripombe in predloge 

bo možno podajati največ do 8 dni pred naslednjo sejo Občinskega sveta, na kateri bo Odlok 

obravnavan. 

Presoja posledic:  

Sedanji veljavni odlok o pokopališkem redu na območju občine Ig iz leta 2002, ni primeren za 

izvajanje in ni več skladen z novim ZPPDej. S sprejemom novega odloka je določena jasna 

razmejitev med gospodarsko javno službo 24-urno dežurno pogrebno službo ter  upravljanje 

pokopališč kot pokopališko dejavnostjo. 

Dodatna obrazložitev: 

Občinskemu svetu se predlaga, da predlog odloka preuči, poda pripombe do ureditve tega 

področja. Da se pripombe lahko uvrstijo v drugo branje na obravnavi na seji Občinskega 

sveta Občine Ig. 

Pripravila:        Župan: 

Andreja Zdravje       Janez Cimperman 

 

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 

79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US), 4. člena Zakona o pogrebni 

in pokopališki dejavnosti /ZPPDej/ (Uradni list RS, 62/16), 3. člena Zakona o prekrških /ZP-1/ 

(Uradni list RS, št. 29/11 – UPB8, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US in 32/16), 

Zakona o gospodarskih javnih službah (ZGJS), Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 

127/06 – ZJZP, 38/10 in 57/11-ORZGJS40, 6. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, 

št. 39/16) je Občinski svet Občine Ig na  svoji X. redni seji dne,  XX. XX. 2019 sprejel 

ODLOK O POKOPALIŠKEM REDU NA OBMOČJU OBČINE  IG 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1. člen 
(uporaba odloka)    

 

S tem odlokom se v skladu  z zakonom, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost, 

podrobneje določi izvajanje pogrebne dejavnosti in pokopališkega reda na območju Občine 

Ig.  

 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO272


2. člen 

(vsebina odloka) 

 

S pokopališkim redom se določi: 

 

– način zagotavljanja 24-urne dežurne službe, 

– način izvajanja pogrebne slovesnosti, 

– storitve pokopališko pogrebnega moštva in storitve grobarjev, 

– osnovni obseg pogreba, 

– način in čas pokopa, 

– način pokopa, če je plačnik Občina Ig, 

– pokop zunaj pokopališča, 

– obratovanje mrliških vežic, 

– obseg prve ureditve groba, 

– vzdrževanje reda, čistoče in miru na pokopališču, 

– način oddaje grobov v najem, 

– postavljanje, spreminjanje ali odstranitev spomenikov, obnova spomenikov in grobnic 

   ter vsak drug poseg v prostor na pokopališču, 

– zvrsti grobov, 

– okvirni tehnični normativi za grobove, 

– mirovalna doba za grobove, 

– enotni cenik, ki vključuje cene uporabe pokopališč, pokopaliških objektov in naprav ter 

   druge pokopališke infrastrukture, ki ga na podlagi upravljavca pokopališča sprejme 

občinski    

   svet, 

– pogrebna pristojbina, ki jo lahko določi občina za izvedbo pogreba na posameznem  

   pokopališču, in ki jo upravljavcu pokopališča plača izvajalec pogreba, 

– grobnina je razmerje grobnine za posamezno vrsto groba glede na enojni grob, 

– druga vprašanja pogrebne in pokopališke dejavnosti ter uporabnikov. 

3. člen  
(izrazi) 

 
Izrazi uporabljeni v tem odloku imajo enak pomen kot je določeno v zakonu, ki urejan 

pogrebno in pokopališko dejavnost in v podzakonskih predpisih, ki so izdani na  njegovi 
podlagi. 

 
4. člen 

(dežurna služba in tržna dejavnost) 
 

(1) Pogrebna dejavnost obsega: 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3230/odlok-o-pokopaliskem-redu-na-obmocju-obcine-grosuplje/#2.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3230/odlok-o-pokopaliskem-redu-na-obmocju-obcine-grosuplje/#2.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3230/odlok-o-pokopaliskem-redu-na-obmocju-obcine-grosuplje/#2.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3230/odlok-o-pokopaliskem-redu-na-obmocju-obcine-grosuplje/#2.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3230/odlok-o-pokopaliskem-redu-na-obmocju-obcine-grosuplje/#2.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3230/odlok-o-pokopaliskem-redu-na-obmocju-obcine-grosuplje/#2.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3230/odlok-o-pokopaliskem-redu-na-obmocju-obcine-grosuplje/#2.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3230/odlok-o-pokopaliskem-redu-na-obmocju-obcine-grosuplje/#2.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3230/odlok-o-pokopaliskem-redu-na-obmocju-obcine-grosuplje/#2.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3230/odlok-o-pokopaliskem-redu-na-obmocju-obcine-grosuplje/#2.%C2%A0%C4%8Dlen


–  zagotavljanje 24-urne dežurne službe, ki je obvezna občinska gospodarska javna  

           služba, ter 

–   prevoz pokojnika, ki ga ne zagotavlja 24-urna dežurna služba (drugi prevoz), pripravo  

          in upepelitev pokojnika ter pripravo in izvedbo pogreba, ki se  zagotavljajo na trgu. 

(2) Izvajalec pogrebne dejavnosti je lahko pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje, 

določene v zakonu, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost in je pridobila dovoljenje za 

opravljanje pogrebne dejavnosti. Za izvajanje 24-urne dežurne službe dovoljenje iz prejšnjega 

stavka ni potrebno. 

(3) Pokopališka dejavnost obsega upravljanje in urejanje pokopališč in ju zagotavlja občina. 

(4) Upravljanje pokopališč obsega zagotavljanje urejenosti pokopališča, izvajanje investicij 

in investicijskega vzdrževanja, oddajo grobov v najem, vodenje evidenc ter izdajanje soglasij 

v zvezi s posegi na območju pokopališč.  

(5) Urejanje pokopališč obsega zgraditev ali razširitev ter vzdrževanje obstoječih 

pokopališč ter pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture, storitve 

najema pokopaliških objektov in naprav ter storitve grobarjev in storitve pogrebno 

pokopališkega moštva. 

(6) Upravljavec pokopališča je Režijski obrat Občine Ig, v nadaljnjem besedilu upravljavec. 

5. člen 

(območje pokopališča) 

Odlok se uporablja za sledeča pokopališča na območju Občine Ig,  

- pokopališče Ig: za območja naselij Ig, Iška vas, Iška, Iška Loka, Matena, Dobravica, 
Podgozd, Draga, Kremenica, Sarsko, Kot, Staje, Gornji Ig in Pijava Gorica 

- pokopališče Tomišelj: za območja naselij Tomišelj, Podkraj, Vrbljene, Strahomer in 
Brest 

- pokopališče Golo: za območja naselij Golo, Škrilje, Suša in Selnik 
- pokopališče Kurešček: za območja naselij Zapotok, Visoko in Rogatec nad Želimljami. 

 

Na posameznem pokopališču se pokopavajo umrli, ki spadajo v določen pokopališki okoliš in 

so imeli prijavljeno stalno ali začasno prebivališče v Občini Ig in najemniki grobov oziroma 

njihovi svojci. 

Območje pokopališča obsega prostor za grobove, mrliško vežico, parkirišča in druge površine 

in objekte, ki sodijo k pokopališču. 

6. člen 

(24-urna dežurna služba) 

(1) Zagotavljanje 24-urne dežurne službe obsega vsak prevoz od kraja smrti do hladilnih 

prostorov izvajalca javne službe ali zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije pokojnika,  

odvzema organov oziroma drugih postopkov na pokojniku in nato do hladilnih prostorov 

izvajalca javne službe, vključno z uporabo le-teh, če zakon ne določa drugače. 

 

(2) 24-urna dežurna služba je obvezna občinska gospodarska javna služba, ki se izvaja v 

skladu z zakonom, ki ureja gospodarske javne službe na celotnem območju občine. Javna 

služba se zagotavlja kot koncesionirana dejavnost. Izvajalec 24-urne dežurne službe mora 



izpolnjevati zakonska določila in ravnati skladno s pokopališkim redom in drugimi predpisi 

občine. Občina za zagotavljanje 24-urne dežurne službe sprejme koncesijski akt (odlok) ter 

nato objavi javni razpis za podelitev koncesije. Z izbranim koncesionarjem se sklene 

koncesijska pogodba. 

(3) Ceno storitve javne službe za zagotavljanja 24-urne dežurne službe predlaga izvajalec 

javne službe z elaboratom o ceni storitve javne službe, na podlagi Uredbe o metodologiji za 

oblikovanje cen 24-urne dežurne službe, ter jo pošlje pristojnemu občinskemu organu v 

potrditev. 

 

II. NAČIN IZVAJANJA POGREBNE SLOVESNOSTI 

7. člen  

(način izvajanja pogrebne slovesnosti) 

 (1) Pogrebna slovesnost obsega dejanja slovesa pred pokopom pokojnika oziroma pred 

položitvijo žare, oziroma pred raztrosom pepela. 

(2) Čas in način pogrebne slovesnosti in pokopa uskladita upravljavec pokopališča in naročnik 

pogreba oziroma izbrani izvajalec pogrebne dejavnosti. Minimalna pogrebna slovesnost 

obsega prevoz ali prenos pokojnika iz pogrebnega avtomobila ali mrliške vežice do mesta 

pokopa. 

(3) Pogrebna slovesnost se izvede v skladu s pokojnikovo voljo in na način, določen s tem 

odlokom. Pogrebni slovesnosti lahko vsakdo nemoteno prisostvuje. Na željo umrlega ali 

svojcev, se pogreb lahko opravi v ožjem družinskem krogu. 

8. člen 

 (4) Če pokojnik ni izrazil svoje volje o načinu pokopa in pogrebni slovesnosti, odloča o tem 

naročnik pogreba.  

(5)  Slovesnost v zvezi z raztrosom pepela se določi s tem odlokom. 

(6)  Pri pogrebni slovesnosti lahko sodelujejo tudi predstavniki verskih skupnosti in društev.  

(7) Izjemoma lahko pogrebno slovesnost organizirajo tudi državni organi v skladu s 

protokolarnimi predpisi, ki morajo biti usklajeni z zakonom, ki ureja pogrebno in pokopališko 

dejavnost. 

9. člen 

 (1) Pogrebna slovesnost se prične na poziv vodje pogrebne slovesnosti izvajalca 

pogrebnih storitev z dvigom pokojnikove krste ali žare. Če že v začetni pogrebni slovesnosti 

sodelujejo predstavniki verskih skupnosti, govorci, častna enota, godba ali pevski zbor, najprej 

opravi obred predstavnik verske skupnosti, sledijo obredi ostalih udeležencev, kot to po 

dogovoru s svojci odloči vodja slovesnosti. 

(2) Pogrebni sprevod se prične z nosilcem državne zastave z žalnim trakom ali s črno 

zastavo, če je umrli tuj državljan in z nosilcem cerkvenega znamenja, če se opravlja verski 

obred, sledijo prapori, za njimi se razvrstijo ostali sodelujoči (godba, pevci, častna enota), 



nosilci žalnih vencev in odlikovanj, sledijo predstavniki verskih skupnosti, nosilci žare oziroma 

osebje vozička s krsto, sledijo svojci ter za njimi vsi ostali udeleženci pogrebne slovesnosti. 

(3) Pogrebni sprevod se izvaja od kraja pričetka pogrebne slovesnosti do groba na 

pokopališču. Na željo umrlega ali svojcev se opravi verski obred na krajevno običajen način 

med samim potekom sprevoda v poslovilnem objektu oziroma v objektu, namenjenem 

opravljanju verskih obredov. 

(4) Po prihodu pogrebnega sprevoda do groba se krsta ali žara s pokojnikom položi v grob. 

Ob grobu se zvrstijo svojci, predstavnik verske skupnosti, nosilci zastav in praporov, odlikovanj 

in vencev, govorniki in drugi udeleženci pogrebne svečanosti. 

(5) Po položitvi krste ali žare v grob sledi verski obred, poslovilni govori, igranje oziroma 

petje primernih glasbenih vsebin ter častna salva v primeru navzočnosti častne enote. Uradni 

del pred odprtim grobom se zaključi s poslovilnim poklonom državne zastave. 

(6) Udeleženci pogrebne slovesnosti se poslovijo od pokojnika z mimohodom. 

10. člen  

Najkasneje dve uri po končani slovesnosti morajo grobarji grob zasuti oziroma ga začasno 

urediti tako, da ne predstavlja nevarnosti odtujitve oziroma poškodovanja premoženja ali 

ljudi. 

11. člen  

Slovesnost v zvezi z raztrosom pepela se izvede na območju raztrosa. Po prihodu 

pogrebnega sprevoda do območja raztrosa se izvede raztros, pogrebni sprevod se razvrsti 

pred območjem raztrosa na način sprevoda do groba. 

III. STORITVE POKOPALIŠKO POGREBNEGA MOŠTVA IN STORITVE GROBARJEV  

12. člen  

(1) Storitve pokopališko pogrebnega moštva in storitve grobarjev na vseh pokopališčih na 

območju občine Ig zagotavlja upravljavec pokopališč v dogovoru z izvajalcem pogrebne 

dejavnosti. 

(2) Upravljavec pokopališča lahko soglaša, da na željo pokojnika ali svojcev, pogrebno moštvo 

in storitve grobarjev zagotovijo društva, vaščani, oziroma drugi izvajalci pogrebnih storitev 

vendar pod vodstvom vodje pogrebne slovesnosti upravljavca pokopališča, če oceni, da je to 

za izvedbo pogrebne slovesnosti potrebno. O tem odloča upravljavec pokopališča. 

(3) Storitve pokopališko pogrebnega moštva obsegajo izvajanje pogrebne slovesnosti, prevoz 

ali prenos krste ali žare iz mrliške vežice do mesta pokopa s položitvijo v grob ali z raztrosom 

pepela. 

(4) Storitve grobarjev obsegajo izkop in zasutje grobne jame, prvo ureditev groba, ki zajema 

odstranitev odvečne zemlje in posušenega cvetja, namestitev znamenja ter prekop posmrtnih 

ostankov. 
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(5) Storitve grobarjev in pogrebno pokopališkega moštva zaračunava izvajalec pogrebne 

storitve naročniku pogreba. 

IV. OSNOVNI OBSEG POGREBA 

13. člen  

(1) Osnovni pogreb obsega prijavo pokopa, pripravo pokojnika, organizacijo prevoza, 

minimalno pogrebno slovesnost s pogrebnim moštvom in pokop, vključno s pogrebno 

opremo, ki ustreza osnovnim standardom in normativom za osnovni pogreb, ki sta jih v 

soglasju z ministrstvom, pristojnim za gospodarstvo, sprejeli Gospodarska zbornica Slovenije 

in Obrtno- podjetniška zbornica Slovenije. 

(2) Plačilo osnovnega pogreba se določi tako, da stroški ne presegajo višine posebne oblike 

izredne denarne socialne pomoči kot pomoči pri kritju stroškov pogreba in posebne oblike 

izredne denarne socialne pomoči po smrti družinskega člana, kot jo določa zakon, ki ureja 

socialno varstvene prejemke. Izvajalec pogrebne dejavnosti mora zagotavljati minimalni 

pogreb v skladu s prejšnjim stavkom. 

14. člen  

(1) Pokop prijavi upravljavcu pokopališča naročnik pogreba ali izvajalec pogrebne dejavnosti, 

ki ga je izbral naročnik pogreba ali občina. 

(2) Če naročnika ni, prijavi pokop občina, kjer je imel pokojnik zadnje stalno prebivališče. Kadar 

ni mogoče ugotoviti kraja zadnjega stalnega prebivališča, pokop prijavi občina, kjer je imel 

pokojnik zadnje začasno prebivališče. Če ni mogoče ugotoviti niti zadnjega začasnega 

prebivališča, prijavi pokop občina, v kateri je oseba umrla oziroma je bila najdena. 

(3) K prijavi pokopa mora naročnik pogreba oziroma izvajalec pogrebne dejavnosti priložiti 

listino, ki jo izda pooblaščeni zdravnik oziroma zdravstvena organizacija ali matičar matičnega 

registra, kjer je bila smrt prijavljena. 

(4) V kolikor naročnik pogreba ni najemnik groba, mora ob naročilu pogreba priložiti pisno 

dovoljenje najemnika groba, da dovoljuje pokop. 

15. člen  

(1) Pokop obsega položitev posmrtnih ostankov oziroma upepeljenih ostankov pokojnika v 

grobni prostor ali raztros pepela v skladu z voljo pokojnika in na način, določen s tem 

odlokom. 

(2) Pokop se praviloma opravi na pokopališču.   

V. NAČIN IN ČAS POKOPA  

16. člen  

(1) Na območju Občine Ig so dovoljene naslednje vrste pokopov: 

– pokop s krsto, kjer se pokojnika položi v krsto in pokoplje v grob;, 

– pokop z žaro, kjer se upepeljeni ostanki pokojnika shranijo v žaro in pokopljejo v grob; 
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– raztros pepela, ki se opravi na posebej določenem prostoru na pokopališču ali zunaj  

   njega; 

– pokop, ki se opravi po predpisih, ki urejajo vojna grobišča ali prikrita vojna grobišča. 

(2) Drugačno ravnanje s pepelom, kot je določeno v drugi in tretji alineji prejšnjega 

odstavka, ni dovoljeno. 

17. člen  

(1) Pogrebi na pokopališčih iz 5. člena se lahko opravijo vsak dan od 9. do 19. ure,  oziroma 

se opravijo v času, da so zaključeni ob dnevni svetlobi. 

(2) Ura in dan pogreba se na podlagi predhodnega soglasja upravljavca lahko določi tudi 

drugače. 

18. člen  

O pogrebu je upravljavec pokopališča dolžan obvestiti javnost z obvestilom na oglasni deski 

pokopališča, na katerem se bo pokop izvajal, oziroma na njegovi spletni strani. Navesti je 

potrebno najmanj ime in priimek pokojnika ter datum in uro pričetka pogreba. Na željo 

naročnika pogreba se obvestilo o pogrebu ne objavi. 

VI. NAČIN POKOPA, ČE JE PLAČNIK OBČINA IG  

19. člen  

Če je plačnik pogreba Občina Ig, se lahko opravi pokop z žaro ali z raztrosom pepela v 

osnovnem obsegu, na posebej določenem prostoru na pokopališču. Najemnik tega grobnega 

mesta je občina. Evidenca pokopanih v tovrstno posebno grobno polje je javna in na vpogled 

pri upravljavcu pokopališča. 

Občina ima v tem primeru pravico do povračila pogrebnih stroškov iz zapuščine umrlega. 

VII. POKOP ZUNAJ POKOPALIŠČA 

20. člen  

(1) Raztros pepela iz žare se izvaja na posebej določenem prostoru na pokopališču na 

Kureščku in Igu, izven pokopališča pa le na območju, ki ga na podlagi izdanega soglasja 

določi pristojni občinski organ.  

(2) Občinski organ o raztrosu pepela zunaj območja pokopališča odloči v sedmih (7) 

dneh. Zoper sklep občinskega organa ni pritožbe, dovoljen je upravni spor. 

 

(3) Raztros zunaj pokopališča lahko opravi le izvajalec pogrebne dejavnosti v skladu s tem 

pokopališkim redom. 

VIII. OBRATOVANJE MRLIŠKIH VEŽIC  

21. člen  

(1) Uporaba  mrliške vežice je  možna na pokopališčih Ig, Tomišelj in Golo. Za 

pokopališče Kurešček pa se uporablja mrliška vežica na pokopališču Golo.  
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(2) Mrliške vežice obratujejo v času od dovoza pokojnika do pogrebne slovesnosti vsak dan 

po dogovoru med upravljavcem in med naročnikom pogrebne storitve. 

(3) Obratovalni čas mrliških vežic objavi upravljavec na vidnem mestu pred mrliškimi 

vežicami, ter na spletni strani občine oz. Režijskega obrata občine. 

(4) Cena najema mrliške vežice za naročnika pogreba se obračuna po sprejetem sklepu 

Občinskega sveta in jo lahko zaračuna upravljavec pokopališča, ali pa v njegovem imenu 

izvajalec pogrebne dejavnosti. 

IX. OBSEG PRVE UREDITVE GROBA  

22. člen  

(1) Prva ureditev novega groba po pogrebu zajema odstranitev odvečne zemlje in 

posušenega cvetja ter postavitev začasnega nagrobnega obeležja. 

(2) Prvo ureditev izvajajo grobarji po ceniku izvajalca pogrebne storitve oziroma svojci 

sami.  

X. VZDRŽEVANJE REDA NA POKOPALIŠČU  

23. člen  

(vzdrževanje reda, čistoče in miru na pokopališču) 

(1) Območje pokopališča je javni prostor za izvajanje pokopaliških in pogrebnih dejavnosti, 

kjer se zagotavlja javni red in mir in kjer se smiselno uporabljajo določbe o javnem redu in miru 

na javnem mestu. 

(2) Na območju pokopališča morajo najemniki in obiskovalci skrbeti za red, mir in spoštljivo 

vedenje. 

(3) Območje pokopališča se lahko uporablja le za izvajanje pogrebnih in pokopaliških 

dejavnosti ter za obiskovanje pokopališča zaradi poklona spomina pokojnim oziroma zaradi 

vzdrževanja groba. 

     (4) Poleg navedenega upravljavec pokopališča vzdržuje red, čistočo in mir na pokopališču 

tako, da: 

-  skrbi za urejenost in vzdrževanje pokopališča in pokopališke objekte; 

-  oddaja prostore in grobove v najem in vodi register sklenjenih pogodb; 

-  določa mesto, datum in uro pokopa, glede na predhodni dogovor z naročnikom pogreba 

oziroma     

   izbranim izvajalcem pogrebne dejavnosti; 

-  vodi evidenco o grobovih in pokopih; 

-  organizira in nadzira dela na pokopališču; 

-  skrbi za red in čistočo na pokopališču in v njegovi neposredni okolici; 
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-  skrbi za urejenost in vzdrževanje mrliške vežice in njenega funkcionalnega prostora.   

24. člen  

(1) Na območju pokopališča je prepovedano: 

– nedostojno vedenje, kot je vpitje, glasno smejanje, razgrajanje in hoja po grobovih  

         oziroma prostorih za grobove; 

– skruniti nagrobna obeležja in objekte in naprave pokopališča, nagrobnike, grobove ali  

         nasade oz. cvetje ali si jih prilaščati; 

– odlagati odpadke izven za to določenega prostora; 

– odlaganje odpadkov, ki niso nastali na pokopališču, v pokopališke kapacitete za     

   odpadke; 

– onesnaževati pokopališki prostor in objekte; 

– vodenje živali na pokopališki prostor in objekte na območju pokopališča, razen če gre za 

pse,  

         ki služijo človeku kot vodniki, službene pse policije in pse reševalne enote; 

– voziti se s kolesom ali motornim vozilom ter njihovo parkiranje na območju pokopališča; 

– opravljanje prevozov, kamnoseških, vrtnarskih, drugih obrtno - vzdrževalnih del v času  

         napovedane pogrebne slovesnosti; 

     –  nameščanje reklamnih sporočil na območju pokopališča, razen uradnih obvestil  

        upravljavca. 

(2) Z globo 300 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, če ravna v nasprotju s prvim 

odstavkom tega člena. 

(3) Z globo 1.400 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba – izvajalec del ali samostojni 

podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju 

s prvim odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 420 eurov. 

25. člen  

(1) Najemniki grobov morajo skrbeti za urejenost svojih grobov in premične in nepremične 

opreme. Upravljavec pokopališča ne zavaruje in ne odgovarja za škodo na premični in 

nepremični nagrobni opremi.   

(2) Napisi na nagrobnih ploščah ne smejo žaliti narodnostnega čuta, pietete do umrlih, niti 

ne smejo vzbujati nejevolje ali zgražanja občanov. 

(3) Najemniki grobov morajo redno in pravočasno odstranjevati izrabljeno cvetje in 

nagrobne sveče, ter jih prepuščati v tipizirane namenske posode za odpadke. 

26. člen  

(1) Na območju pokopališča se lahko uporabljajo le otroški in invalidski vozički, potrebno 

delovno orodje in stroji ter službena vozila upravljavca. 
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(2) Upravljavec sme izjemoma, v upravičenih primerih, dovoliti uporabo prevoznega 

sredstva po utrjenih poteh pokopališča izvajalcem rednega vzdrževanja ter izvajalcem 

obnovitvenih in kamnoseških del zaradi izvajanja del za najemnika groba. 

XI. NAČIN ODDAJE GROBOV V NAJEM  

27. člen  

(1) Upravljavec pokopališča oddaja v najem grobove na podlagi najemne pogodbe v skladu 

s tem odlokom. 

(2) Najemnik groba je lahko samo ena pravna ali fizična oseba. 

(3) Če naročnik pogreba ob prijavi pogreba nima v najemu groba, mu ga dodeli v najem 

upravljavec pokopališča, s katerim mora naročnik pogreba pred izvedbo pogreba skleniti 

najemno pogodbo, razen pri raztrosu pepela. 

(4) Ob pisnem soglasju naročnika pogreba lahko namesto njega najemno pogodbo z 

upravljavcem pokopališča sklene druga pravna ali fizična oseba. Če nobena druga oseba ne 

sklene najemne pogodbe, jo mora skleniti naročnik pogreba. 

(5) Ob smrti najemnika groba se morajo dediči najemnika groba dogovoriti, kdo bo prevzel 

pravico do najema groba. Prednostno pravico do najema groba ima tisti, ki je poravnal stroške 

pogreba umrlega najemnika. 

(6) Določila prejšnjega odstavka se smiselno uporabljajo tudi, če je imel najemnik groba, ki 

je umrl, v najemu več grobov. 

(7) Najemno razmerje je mogoče prenesti na drugo osebo, ki ima za to interes, pod pogoji, 

ki so določeni z najemno pogodbo. Prenos najemnega razmerja je brezplačen. Pogoji ne smejo 

ovirati prenosa. 

(8) Če dediči najemnika groba kljub pisnemu pozivu upravljavca pokopališča ne uveljavijo 

pravice do najema groba v 90 dneh po smrti najemnika, izgubijo pravico do najema groba. 

Upravljavec pokopališča lahko grob po poteku roka iz prejšnjega stavka, in po koncu mirovalne 

dobe, odda v najem novemu najemniku, s katerim se sklene nova pogodba o najemu. 

(9) Upravljavec pokopališča odda plačniku pogreba na prostoru za raztros pepela na 

njegovo željo s pogodbo v najem prostor za napisno ploščo za dobo desetih let, ki se lahko 

podaljša na predlog najemnika, če so izpolnjeni pogoji iz tega odloka. 

28. člen  

Pogodba o najemu groba mora določati zlasti: 

1) osebe najemnega razmerja z navedbo priimka in imena, naslov stalnega bivališča, 

davčna številka ter telefonska številka; 

2) čas najema; 

3) vrsto, zaporedno številko in velikost groba; 

4) osnove za obračun višine grobnine in način plačevanja; 
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5) plačnika grobnine in način plačevanja grobnine (letne najemnine); 

6) obveznost najemojemalca glede urejanja grobov, oziroma prostora za grob; 

7) ukrepe v primeru neizpolnjevanja obveznosti najemojemalca iz te pogodbe; 

8) določbe o odpovedi najemnega razmerja za primer zanemarjanja groba kljub opozorilu  

         upravljavca pokopališča; 

9) določbo o obveznosti plačila grobnine do poteka mirovalne dobe za primer odstopa pred  

         potekom mirovne dobe. 

29. člen  

(1) Najemniki grobov so dolžni: 

– skleniti najemno pogodbo, 

– upravljavcu pokopališča redno sporočati vsako spremembo iz najemne pogodbe, 

– redno skrbeti za vzdrževan videz groba, 

– spoštovati vse določbe iz najemne pogodbe, 

– redno plačevati najemnino za grob, 

– urejati grob v skladu z načrtom pokopališča in soglasji upravljavca ter 

– spoštovati pokopališki red. 

(2) V evidenci najemnikov grobov, ki jo vodijo upravljavci pokopališč se vodijo podatki o 

imenu in priimku najemnika, davčna številka najemnika, naslov najemnika, telefonska številka, 

številka in datum sklenitve pogodbe o najemu ter višina grobnine. Podatki iz evidence 

najemnikov so dostopni samo tistim uporabnikom, ki so za obdelavo osebnih podatkov 

pooblaščeni z zakonom. 

(3) Pogodba o najemu groba se sklene za nedoločen čas.  

(4) Če se pravni naslednik najemnika groba odpove prostoru za grob ali če pravnih 

naslednikov ni, lahko pogodbo o najemu podaljša tudi tretja oseba. 

30. člen  

Najem groba se lahko prekine: 

– če najemnik ne poravna grobnine za preteklo leto po predhodnem opozorilu; 

– če najemnik ne vzdržuje groba v skladu s pogodbo in pokopališkim redom; 

– ob opustitvi pokopališča; 

– kadar to zahteva načrt preureditve pokopališča in 

– z odpovedjo najemne pogodbe s strani najemnika. 
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31. člen  

Po prekinitvi najema groba se šteje grobni prostor kot opuščen do konca mirovalne dobe, 

nato se ustrezno uredi oziroma prekoplje in odda v najem drugemu najemniku. Najemnik 

groba mora ob prekinitvi najema na lastne stroške odstraniti napisno ploščo, sicer to na 

njegove stroške stori upravljavec pokopališča. Upravljavec je dolžan napisno ploščo in drugo 

opremo z groba hraniti v skladiščnih prostorih najmanj šest mesecev po prenehanju najemne 

pogodbe. Po preteku šestih mesecev upravljavec pokopališča odda napisno ploščo na 

uničenje.  

XII. POSTAVLJANJE, SPREMINJANJE ALI ODSTRANITEV SPOMENIKOV, OBNOVA 

SPOMENIKOV IN GROBNIC TER VSAK DRUG POSEG V PROSTOR NA POKOPALIŠČU  

32. člen  

(1) Postavljanje, spreminjanje ali odstranitev spomenikov, obnova spomenikov in grobnic 

ter vsak drug poseg v prostor na pokopališču je dovoljen ob predhodnem soglasju upravljavca 

pokopališča. 

(2) Upravljavec pokopališča izda soglasje za postavitev, popravilo, odstranitev nagrobnikov 

v osmih (8) dneh od prejema popolne vloge, razen v primerih, ko so objekti kulturna dediščina 

ali kulturni spomenik. O pritožbi na izdano soglasje odloča župan. Odločitev župana je 

dokončna, zoper njo pa je mogoč upravni spor.  

33. člen  

(1) Novo grajeno pokopališče mora biti ograjeno z ograjo in/ali zimzelenim rastlinjem ter 

praviloma odmaknjeno od drugih objektov. 

(2) Če je pokopališče ograjeno z zidom, se nanj na novo ne smejo pritrjevati nagrobne 

plošče. 

(3) Vsako pokopališče mora imeti urejen prostor za orodje in prepuščanje odpadkov.  

34. člen  

(1) Grobovi se lahko talno uredijo in nanje postavijo nagrobni spomeniki ter druga obeležja 

skladno s soglasjem. 

(2) Najemniki grobov so dolžni vzdrževati svoje grobove in vmesne prostore med svojimi 

in sosednjimi grobovi. 

(3) Spomeniki in nagrobni okvirji, obeležja ter okrasno in zimzeleno rastlinje, ne smejo 

segati preko grobnega prostora in biti zapuščeni ter neurejeni. 

(4) V primeru iz prejšnjega odstavka upravljavec pokopališča pisno opozori najemnika k 

odpravi nepravilnosti in določi skrajni rok za ureditev groba, ki ne more biti daljši od dveh 

mesecev. 

(5) V primeru, da najemnik nepravilnosti ne odpravi v roku, ki mu ga upravljavec določi v 

opozorilu, odpravi nepravilnost upravljavec na stroške najemnika. 

XIII. ZVRSTI GROBOV  
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35. člen  

(1) Na pokopališčih v občini so lahko naslednje zvrsti grobov in prostorov: 

– enojni grob, dvojni grob, trojni grob oz. povečani grobni prostor; 

– skupna grobišča, kostnice; 

– žarni grobovi; 

– prostor za anonimne pokope; 

– prostor za raztros pepela. 

(2) Spreminjanje zvrsti grobov z deljenjem grobov je dovoljeno le, če to določa ureditveni 

načrt razdelitve na oddelke in grobove. 

(3) Če so na območju pokopališč tudi vojna grobišča, njihovo varstvo ureja predpis o vojnih 

grobiščih. 

XIV. OKVIRNI TEHNIČNI NORMATIVI ZA GROBOVE  

36. člen  

(1) Enojni grobovi so tisti grobovi, ki omogočajo pokop odrasle osebe. V enojne grobove se 

pokopavajo krste. V že obstoječe enojne grobove se lahko pokopavajo tudi žare. Enojni 

grobovi so talni. Globina groba znaša 1,8 m in se lahko poglablja. Širina enojnega groba je 

od 0,70 m do 1,2 m, dolžina pa 2,0 m. 

(2) Dvojni grobovi so tisti grobovi, ki omogočajo pokop ene krste poleg druge na enaki višini 

v grobu. V že obstoječe dvojne grobove se lahko poleg krst pokopavajo tudi žare. Dvojni 

grobovi so talni. Globina groba znaša 1,8 m in se lahko poglablja. Širina dvojnega groba je 

od  1,2 m do 2,4 m, dolžina pa 2,0 m. 

(3) Trojni oz. povečani grobovi so grobovi večjih dimenzij od dvojnega. V že obstoječe 

trojne grobove se lahko poleg krst pokopavajo tudi žare. Trojni grobovi so talni. Globina 

groba znaša 1,8 m in se lahko poglablja. Širina trojnega groba je nad 2,4 m dolžina pa 2,0 

m. 

(4) Dimenzije obstoječih grobov ostanejo nespremenjene. 

(5) Vsi novi grobovi morajo biti izvedeni v enotnih velikostih grobnega polja oziroma v enotni 

velikosti nagrobne plošče. Skupna višina spomenika s podstavkom ne sme presegati višine 

1,0 metra, širina pa ne sme presegati 1,0 m za enojne oziroma do 2,4 m za dvojne grobove. 

Nagrobna plošča  mora biti postavljena v središču vzglavja groba. 

Poti med vrstami grobov morajo biti široke najmanj 0,5 m, razdalja med grobovi pa ne sme 

presegati 0,3 m. 

37. člen  

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3230/odlok-o-pokopaliskem-redu-na-obmocju-obcine-grosuplje/#39.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3230/odlok-o-pokopaliskem-redu-na-obmocju-obcine-grosuplje/#XIV.%C2%A0OKVIRNI%C2%A0TEHNI%C4%8CNI%C2%A0NORMATIVI%C2%A0ZA%C2%A0GROBOVE
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3230/odlok-o-pokopaliskem-redu-na-obmocju-obcine-grosuplje/#XIV.%C2%A0OKVIRNI%C2%A0TEHNI%C4%8CNI%C2%A0NORMATIVI%C2%A0ZA%C2%A0GROBOVE
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3230/odlok-o-pokopaliskem-redu-na-obmocju-obcine-grosuplje/#40.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3230/odlok-o-pokopaliskem-redu-na-obmocju-obcine-grosuplje/#40.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3230/odlok-o-pokopaliskem-redu-na-obmocju-obcine-grosuplje/#42.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3230/odlok-o-pokopaliskem-redu-na-obmocju-obcine-grosuplje/#42.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3230/odlok-o-pokopaliskem-redu-na-obmocju-obcine-grosuplje/#45.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3230/odlok-o-pokopaliskem-redu-na-obmocju-obcine-grosuplje/#45.%C2%A0%C4%8Dlen


Žarni grobovi so talni. V žarne grobove se pokopavajo le žare. Talni žarni grob je širok od 

0,60 do 1,00 m, dolg od 0,60 do 1,00 m, globok pa 0,70 m z možnostjo poglobitve do 1,20 

m. 

38. člen 

(načrt razdelitve pokopališča) 

(1) Za vsako pokopališče mora biti narejen načrt razdelitve na pokopališke oddelke in 

vzpostavljena evidenca grobov. 

(2) Z načrtom razdelitve se določijo zvrsti grobov na posameznih oddelkih. 

39. člen  

Prostor za vojno grobišče je prostor na posebnem delu pokopališča, ki se ureja po 

posebnem zakonu. 

40. člen  

Prostor za anonimni pokop je prostor na oddelku pokopališča na Igu, namenjen pokopu žar, ki 

je enotno urejen po načrtu razdelitve in je lahko brez označb in imen pokojnikov. Podatke o 

pokojnikih, ki so bili anonimno pokopani, vodi upravljavec pokopališča. Na prostoru za 

anonimne pokope mora biti urejen skupni prostor za polaganje cvetja in prižiganje sveč. 

41. člen  

(prostor za raztros pepela) 

Prostor za raztros pepela je prostor na označenem posebnem oddelku pokopališča, namenjen 

raztrosu pepela, na pokopališču Ig in pokopališču Kurešček. Imena pokojnih, razen pri 

anonimnem pokopu, so, če naročniki pogrebov to želijo, napisana na skupnem obeležju. Na 

prostoru za raztros pepela je urejen skupni prostor za polaganje cvetja in prižiganje sveč. Zunaj 

tega prostora ni dovoljeno polagati cvetja, sveč in drugih predmetov ali hoditi po tem prostoru, 

razen za namene vzdrževanja pokopališč. 

XV. MIROVALNA DOBA ZA GROBOVE  

42. člen  

(1) Mirovalna doba je čas, ki mora preteči od zadnjega pokopa na istem mestu v istem 

grobu. Mirovalna doba za pokop s krsto znaša deset (10) let. 

(2) Prekop groba in pokop pokojnika na isto mesto v grobu, kjer je bil kdo pokopan, se sme 

opraviti po preteku mirovalne dobe.  

(3) Za pokope z žaro mirovalna doba ne velja. 

XVI. CENIK UPORABE POKOPALIŠČA, POKOPALIŠKIH OBJEKTOV IN NAPRAV TER 

DRUGE POKOPALIŠKE INFRASTRUKTURE  

43. člen  
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Za uporabo pokopališča, pokopališke objekte in naprave ter drugo pokopališko infrastrukturo 

plačujejo uporabniki oz. najemniki. Uporaba pokopališke infrastrukture je del grobnine oz. 

najemnine.  

44. člen  

(1) Upravljavec pokopališča oziroma pokopališč zaračunava uporabo pokopališča, 

pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture izvajalcu pogrebnih 

storitev po cenah iz enotnega cenika, ki ga potrjujejo občinski svet. 

(2) Enotni cenik mora biti naročnikom pogreba na voljo na vidnem mestu v prostorih izvajalca 

pokopališke dejavnosti ter objavljen na njegovih spletnih straneh. 

  XVII. GROBNINA 

47.  člen 

(1) Za najem groba plačuje najemnik groba grobnino oz. najemnino.  

(2) Grobnina je sorazmerni delež letnih stroškov upravljanja pokopališke dejavnosti za 

posamezno vrsto groba, izračunan na podlagi seštevka vseh vrst grobov in njihovih razmerij 

do enojnega groba. 

(3) Stroški grobnine vključujejo stroške za urejenost pokopališča, oddaje grobov v najem, 

uporabo pokopališke infrastrukture, tekoče vzdrževanje in stroške vodenja evidenc ter 

obračuna. 

(4) Razmerje grobnine za posamezno vrsto groba se določi s sklepom Občinskega sveta na 

predlog upravljavca pokopališča. 

(5) Grobnina za raztros pepela se plača v enkratnem znesku ob raztrosu pepela v višini 

enoletne grobnine za enojni grob. V to je všteto dolgoročni odvoz sveč in cvetja z mesta, kjer 

je prostor za skupni raztros. 

(6) Ob prvem najemu groba se grobnina plača v sorazmernem delu do konca letnega 

obdobja. 

(7) Če želi najemnik groba odstopiti od najemne pogodbe pred pretekom mirovalne dobe, 

mora plačati grobnino do konca poteka mirovalne dobe. 

(9) Vojna grobišča so oproščena plačila grobnine. 

48.  člen 

(1) Upravljavec pokopališča, v kolikor to ni Občina Ig, do 30.9. tekočega leta za naslednje 

leto pripravi program vzdrževanja pokopališča, ki vsebuje oceno stroškov ter ga posreduje 

Občini.   

49.  člen 

XVIII. OBVEZNOSTI NAJEMNIKOV  

(1) Najemniki grobov morajo skleniti najemno pogodbo za grob, redno plačevati grobnino 

in v roku 30 dni javiti vsako spremembo stalnega bivališča ali spremembo priimka. 
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(2) Najemniki morajo skrbeti za urejen videz groba, ter ga redno vzdrževati. Redno 

vzdrževanje groba obsega obrezovanje in skrb za zasaditev (dreves, grmovnic, cvetlic in 

trave), da ta ne presega višine nagrobne plošče in ne posega na sosednje grobove ali poti, 

urejanje vmesnih površin, vzdrževanje grobne opreme ter redno odstranjevanje plevela in 

odpadkov na za to določena mesta.  

(3) Določba prejšnjega odstavka tega člena v delu, ki se nanaša na višino, ne velja za 

obstoječa drevesa in zelenje na starem delu pokopališč. 

(4) Najemniki grobov so dolžni pred postavljanjem, spreminjanjem ali odstranitvijo 

spomenikov, obnovo spomenikov in grobnic ter vsakim drugim posegom v prostor na 

pokopališču pridobiti predhodno soglasje upravljavca pokopališča. Izvajalci lahko z deli 

pričnejo šele po pridobitvi predhodnega soglasja upravljavca pokopališča.  

(5) Z globo 300 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, če ravna v nasprotju z drugim 

odstavkom člena. 

(6) Z globo 1.400 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba – izvajalec del ali samostojni 

podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju 

s četrtim odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 420 eurov. 

XIX. OBVEZNOSTI UPRAVLJAVCA POKOPALIŠČ  

50. člen  

Vsako pokopališče mora imeti pokopališki kataster in načrt pokopališča z razdelitvijo na 

(pokopališke) oddelke in grobove, evidenco grobov, evidenco najemnikov grobov in evidenco 

pokopanih oseb v posameznem grobu, z navedbo datuma pokopa ter oznako groba. 

51. člen  

(1) Območje pokopališča mora biti ustrezno zamejeno. Na označevalni tabli na vhodu na 

pokopališče mora biti označen naziv pokopališča in upravljavec pokopališča ter odpiralni čas, 

pokopališče. Pokopališki red mora biti objavljen na krajevno običajen način. 

(2) Območje pokopališča je lahko video nadzorovano, skladno z veljavno zakonodajo. 

52. člen  

Pokopališče mora biti opremljeno: 

– najmanj z enim mestom s tekočo vodo, 

– z dostopno potjo s parkiriščem, 

– z opremo za ozvočenje pogrebne slovesnosti, 

– z orodjem in opremo za vzdrževanje in obratovanje pokopališča, 

– s prostorom in posodami za prepuščanje komunalnih odpadkov. 

53. člen  

Upravljavec pokopališča upravlja pokopališče tako, da: 
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– zagotavlja urejenost pokopališča, 

– izvaja investicije in investicijsko vzdrževanje, 

– oddaja pokopališke objekte in naprave ter drugo pokopališko infrastrukturo, 

– oddaja grobove v najem in vodi register sklenjenih najemnih pogodb, 

– zagotavlja storitve grobarjev in storitve pokopališko pogrebnega moštva, oz. se o tem  

        dogovori z izvajalcem pogrebne dejavnosti, 

– določa mesto, datum in uro pokopa, glede na predhodni dogovor z naročnikom pogreba, 

– vodi evidenco o grobovih in pokojnikih, 

– izvaja pokope v nove grobove po vrsti, razen pri pokopih v obstoječe grobove, oz. se o 

tem  

        dogovori z izvajalcem pogrebne dejavnosti. 

– vgrajuje, odpira in zapira žarne niše, oz. se o tem dogovori z izvajalcem pogrebne 

dejavnosti, 

– izdaja soglasja v zvezi s posegi na območju pokopališč, 

– čisti glavne sprevodne poti v zimskem času, 

– izvaja druge naloge skladno z zakonom, ki ureja pokopališko in pogrebno dejavnost,  

        podzakonskimi predpisi in tem odlokom. 

54. člen  

Na pokopališčih občine Ig se zagotavlja prostor za pokop ob morebitnih naravnih in drugih 

nesrečah in izrednih razmerah.  

XX. OBVEZNOSTI IN PREPOVEDI  

55. člen  

(1) Pokopališča in umrle, ki ležijo v mrliških vežicah, se lahko obiskuje samo v času, ki je 

določen s tem odlokom. 

(2) Prevoze, kamnoseška, vrtnarska, kovino-strugarska in druga dela se sme opravljati v 

obratovalnem času pokopališča, izven časa napovedane pogrebne svečanosti, vse dni v letu, 

razen ob nedeljah in praznikih ter tudi ne v obdobju med 30. oktobrom in 5. novembrom. 

(3) Izvajalec del iz prejšnjega odstavka je dolžan okolico izvajanja del počistiti takoj po 

končanih delih. Kolikor tega ne naredi, to naredi upravljavec pokopališča na stroške izvajalca 

del. 

(4) Z globo 300 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, če ravna v nasprotju s prvim ali 

drugim ali tretjim odstavkom tega člena. 

(5) Z globo 1.400 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba – izvajalec del ali samostojni 

podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju 
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s prvim ali drugim ali tretjim odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 420 

eurov. 

56. člen  

(1) Na pokopališča ni dovoljen dostop z vozili. 

(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka je na pokopališčih dovoljen dostop vozil nujne 

medicinske pomoči, gasilskih vozil in vozil zaščite in reševanja pri izvajanju intervencijskih 

nalog, vozil policije, upravljavca pokopališča in vozil redarstva in inšpekcije. 

 (3) V primerih, ko zaradi velikosti in teže materiala nagrobnih obeležij prevoz z ročnimi 

vozički ni primeren, lahko upravljavec pokopališča dovoli prevoz materiala z motornim vozilom. 

(4) Voda, ki jo na pokopališču zagotavlja upravljavec pokopališča je namenjena izključno 

zalivanju in vzdrževanju grobnih mest ter pokopališča. 

(5) Z globo 300 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, če ravna v nasprotju s prvim, 

tretjim in četrtim odstavkom tega člena. 

(5) Z globo 1.400 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik 

posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju s tem 

členom, njihova odgovorna oseba pa z globo 420 eurov. 

XXI. NADZOR  

57. člen  

(1) Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja pristojni medobčinski inšpektorat in 

redarstvo, ki je tudi prekrškovni organ po tem odloku. 

(2) Pristojni organi občinske uprave ter druge pooblaščene osebe imajo pravico kadarkoli 

vpogledati v evidence, ki jih je dolžan voditi izvajalec javne službe, pri tem pa so dolžni 

spoštovati varstvo osebnih podatkov. 

58. člen  

Če najemnik postavlja, spreminja ali odstranjuje spomenik, obnavlja spomenik ali izvaja drug 

poseg v prostor na pokopališču brez predhodnega soglasja upravljavca pokopališča iz 1. 

odstavka 32. člena tega odloka, medobčinski inšpektorat in redarstvo z odločbo odredi 

prepoved izvajanja del. 

XXII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE  

59. člen  

Obstoječi spomeniki, nagrobni okvirji in druga znamenja, ki so postavljena do uveljavitve 

tega odloka lahko ostanejo na obstoječem mestu, v obstoječih dimenzijah in oblikah. 

60. člen  
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Izvajalec občinske gospodarske javne 24-urne dežurne službe, ki ima cene oblikovane in 

sprejete skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen 24-urne dežurne službe mora 

pričeti opravljati javno službo v roku enega meseca od uveljavitve cene 

61. člen  

Rok za vzpostavitev elektronske evidence grobov je tri leta od uveljavitve tega odloka.  

62. člen  

(1) Občina je dolžna v roku dveh let po uveljavitvi tega odloka, z najemniki skleniti najemne 

pogodbe. 

(2) Najemniki morajo prejeto pogodbo podpisati v roku 45 dni od prejema, sicer se šteje, da 

je pogodbeno razmerje urejeno na podlagi predhodne pogodbe oziroma tega odloka. 

63. člen  

(1) Do končne ureditve oddelka raztrosa pepela na območju novo urejenih parkovnih 

ureditev obstoječih pokopališč, se raztros pepela iz žare na območju Občine Ig ne zagotavlja. 

(2) Ureditev oddelka raztrosa pepela na pokopališču Ig je potrebno zagotoviti najkasneje v 

obdobju petih let, na pokopališču Kurešček pa  najkasneje v obdobju treh letih po uveljavitvi 

tega odloka. 

64. člen  

Do sprejetja enotnega cenika in grobnine iz šestnajste in osemnajste alineje 2. člena tega 

odloka veljajo obstoječe cene upravljavcev pokopališč. 

65. člen  

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o pokopališkem redu na območju 

Občine Ig (Uradni list RS, št. 113/2002). 

66. člen  

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja 

pa se od XX. XX. 2019. 

Št.: 354 - 0010 /2019 

Datum: XX. XX. 2019      Janez Cimperman 

ŽUPAN OBČINE IG 
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Predlog Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje lokalne 
gospodarske službe 24 urne dežurne pogrebne službe v Občini Ig - prva obravnava 

 

 

Predviden terminski plan obravnave: 
- prva obravnava predloga gradiva na seji občinskega sveta dne , 13. 03. 2019 
 

Št.: 354 - 0011  /2019  

Datum: 05. 06. 2019 

 

OBČINA IG 
OBČINSKI SVET 
 
 
IV. Naslov odloka 

Predlog Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje lokalne 

gospodarske službe 24 urne dežurne pogrebne službe v Občini Ig 

 

V. Uvod 

Pravna podlaga: 

• Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – 

ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) – 21., 29. in 61. člen); 

• Zakon o gospodarskih javnih službah ( ZGJS; Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 

127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40) – 3., 7. in 32. člen; 

• Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (ZPPDej, Uradni list RS 62/16) – 4. in 63. člen; 

• Statut Občine IG (Uradni list RS, 39/2016) – 16. člen; 

• Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Ig (Uradni list RS, št. 24/2012); 

• Odlok o pokopališkem redu na območju Občine Ig. 

 
Predlagatelj:  
Janez Cimperman, župan Občine Ig 
 
Gradivo pripravila:  
Andreja Zdravje, strokovna sodelavka za področje civilne zaščite, požarne varnosti in 
kmetijstva 
 
Poročevalka: 
Andreja Zdravje, strokovna sodelavka za področje civilne zaščite in požarne varnosti in 
kmetijstva 
 
Predlog sklepa: 
Občinski svet Občine Ig sprejme Odlok o pokopališkem redu na območju občine Ig 
 
 
Razlogi za sprejem  
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V Uradnem listu RS 62/2016 je bil objavljen Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti 

(ZPPDej), ki je začel veljati 15. 10. 2016 in je v celoti nadomestil Zakon o pokopališki in 

pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (ZPPDUP). ZPPDej občinam v 63. členu nalaga 

obveznost zagotovitve izvajanja 24-urne službe in pokopališke dejavnosti ter uskladitev aktov 

v skladu z ZPPDej najpozneje v enem letu od uveljavitve novega zakona. 

Skladno z določili drugega odstavka 3. člena navedenega zakona je zakonodajalec določil, da 

pogrebna dejavnost obsega zagotavljanje 24-urne dežurne službe, ki je obvezna občinska 

gospodarska javna služba, ter prevoz, pripravo in upepelitev pokojnika ter pripravo in izvedbo 

pogreba; pokopališka dejavnost pa obsega upravljanje ter urejanje pokopališč in ju zagotavlja 

občina. Skladno z določilom prvega odstavka 5. člena ZPPDej je 24-urna dežurna služba 

obvezna občinska gospodarska javna služba, ki se izvaja v skladu z zakonom, ki ureja 

gospodarske javne službe. Pogrebna dejavnost, ki se izvaja na trgu pa obsega: 

• prevoz pokojnika, ki ga ne zagotavlja 24-urna dežurna služba,  

• pripravo pokojnika, 

• upepelitev pokojnika ter 

• pripravo in izvedbo pogreba. 
 

Ureditev splošnega pravnega okvirja javne službe je določitev dejavnosti, ki naj se izvaja v 

javnem interesu. Temelj dejavnosti javne službe je zagotavljanje javnih dobrin, ki so lahko ali 

določeni proizvodi, storitve, družbena razmerja ali družbeno stanje, in so pogosto predmet 

človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Skladno s prvim odstavkom 3. člena  ZPPDej, 

določa, da pogrebna dejavnost obsega zagotavljanje 24-urne dežurne službe, ki je obvezna 

občinska gospodarska javna služba, ter prevoz, pripravo in upepelitev pokojnika ter pripravo 

in izvedbo pogreba. Skladno z določili 5. člena ZPPDej se 24-urna dežurna služba izvaja v 

skladu z Zakonom o gospodarskih javnih službah.  

Financiranje  24-urne dežurne pogrebne službe 

Izvajanje dejavnosti gospodarske javne službe se načeloma financira z zaračunavanjem cen 

proizvodov in storitev, ki jih plačujejo uporabniki oz. naročniki pogreba, na podlagi vnaprej 

določenih tarif, nadomestil in povračil. ZPPDej določa, da se na podlagi Uredbe o 

metodologiji za oblikovanje cen 24-urne dežurne službe, določi cena. Stroški cene vključujejo 

stroške prevozov, hladilnih prostorov in druge splošne stroške izvajalca javne službe, kot je 

navedeno v 9. členu ZPPDej.  

Oblikovanje cen storitev za 24-urno dežurno pogrebno službo in plačilo 

Ceno storitve javne službe na območju občine predlaga izvajalec javne službe z elaboratom 

o ceni storitve javne službe.  Pristojnemu občinskemu organu se pošlje elaborat o ceni 

storitve javne službe in predlog cene. Prihodki in odhodki javne službe se evidentirajo v 

skladu z računovodskimi standardi. Izvajalec oblikuje in objavi cenik s potrjeno ceno na 

svojih spletnih straneh in na krajevno običajen način. Izvajalec zavezancem oz. naročnikom 

oz. uporabnikom za plačilo storitve javne službe zaračunava cene v skladu s tako 

objavljenim cenikom.  

 

Osnove obračunske enote za določanje vrednosti posamezne javne storitve: 



• storitev brez prevoza na obdukcijo "pokojnik" 

• storitev prevoza na obdukcijo: "kilometer" in "ura porabljenega časa". 

Elaborat o ceni 24-urne dežurne službe mora izvajalec oblikovati skladno z 9. členom 

Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen 24-urne dežurne službe. 

Oblika izvajanja 24-urne dežurne službe v Občini Ig 

V ZPPDej je določeno, da se 24-urna dežurna pogrebna služba izvaja v skladu z Zakonom o 

gospodarskih javnih služba. To pomeni, da mora občina organizirati izvajanje navedene 

javne službe v eni izmed organizacijskih oblik, določenih v 6. členu Zakona o gospodarskih 

javnih službah, (in sicer v: režijskem obratu, v javnem gospodarskem zavodu, v javnem 

podjetju), ali v našem primeru, s podelitvijo koncesije. 

Na podlagi osnutka 7. člena Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje 

lokalne gospodarske službe 24 urne dežurne pogrebne službe v Občini Ig, občina Ig zagotavlja 

opravljanje javne službe na območju občine enemu izvajalcu javne službe. 

Koncesija se ustanovi s koncesijskim aktom. V skladu z določili 32. člena Zakona o 

gospodarskih javnih službah se s koncesijskim aktom določa predmet in pogoje opravljanja 

gospodarske javne službe za posamezno koncesijo. Koncesijski akt je odlok občine in vsebuje: 

• dejavnosti, ki so predmet javne službe,  

• območje izvajanja javne službe, uporabnike ter razmerja do uporabnikov, 

• pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar, 

• javna pooblastila koncesionarju, 

• obseg monopola, 

• splošni pogoji za izvajanje javne službe; 

• začetek in čas trajanja koncesije, 

• viri financiranja javne službe in način plačila koncesionarja, 

• nadzor nad izvajanjem javne službe, 

• prenehanje koncesijskega razmerja, 

• organ, ki opravi izbor koncesionarja, 

• organ, pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe in  

• druge sestavine, določene s predpisi, potrebne za določitev in izvajanje javne 
službe. 
 

Razlogi in cilji, zaradi katerih je odlok potreben 

Z odlokom bo Občinski svet Občine Ig, skladno z ZPPDej, podrobneje določil predmet in 

pogoje za podelitve koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe 

24-urne dežurne pogrebne službe v skladu z določili 32. člena Zakona o gospodarskih javnih 

službah. S tem bo dosežen cilj, da občina skladno s sprejetim ZPPDej, prilagodi akte na tem 

področju. 

Sodelovanje javnosti pri pripravi osnutka odloka 

Zaradi večje legitimnosti in transparentnosti sprejetih splošnih aktov Občine Ig bo predlog 

odloka objavljen na spletni strani Občine Ig, v javnih objavah, najpozneje sedem (7) dni pred 

sejo Odbora za komunalo, na kateri bo splošna razprava o tem odloku. Pripombe in predloge 

bo možno podajati največ do 8 dni pred naslednjo sejo Občinskega sveta, na kateri bo Odlok 

obravnavan. 



Ocena finančnih in drugih posledic 

Skladno s prvim odstavkom 7. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen 24-urne 

dežurne službe (Uradni list RS št. 5/18) stroške izvajanja javne službe poravna naročnik 

pogreba oz. uporabnik. Sprejem odloka tako nima neposrednih finančnih posledic za 

proračun Občine Ig 

Povzetek določb Odloka po členih: 

Odlok kot koncesijski akt določa pogoje za opravljanje obvezne občinske  gospodarske javne 

službe, 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Ig. Vsebina te dejavnosti je podrobno 

obrazložena v ZPPDej . 

Javna služba po tem odloku obsega vsak prevoz od kraja smrti do hladilnih prostorov izvajalca 
javne službe ali zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije pokojnika, odvzema organov oziroma 
drugih postopkov na pokojniku in nato do hladilnih prostorov izvajalca javne službe, vključno z 
uporabo le teh, če zakon ne določa drugače. 
 

Za izvajanje javne službe se podeli koncesijo. 

Koncesijo se podeli na podlagi javnega razpisa kandidatu, ki izpolnjuje predpisane pogoje, 

po tem odloku in skladno z ZPPDej.  

Koncesija se podeli za območje cele občine enemu koncesionarju. 

Nadzor nad izvajanjem koncesije in zakonitosti dela koncesionarja izvaja občinska uprava in 

občinski svet. 

V odloku so podrobno obrazložena določila glede prenehanja koncesijskega razmerja in 

odvzemu le-te. 

Od 15. do  19. člena tega odloka je podrobno naveden postopek javnega razpisa za izbiro 

koncesionarja, objavo javnega razpisa, vsebina ter postopek izbire koncesionarja. 

V 22. členu so podrobno navedena odgovornosti in dolžnosti koncesionarja. 

Presoja posledic:  

Občina sprejema na podlagi ZPPDej, prvi podzakonski akt, ki bo podrobno opredelil, 

delovanje gospodarske javne službe, 24-urne dežurne pogrebne službe. 

S sprejemom tega odloka bo tako jasno določeno delovanje 24-urno dežurne pogrebne 

službe, na podlagi katerega bo občina objavila javni razpis za podelitev koncesije. 

Dodatna obrazložitev: 

Občinskemu svetu se predlaga, da predlog odloka preuči, poda pripombe do ureditve tega 

področja. Da se pripombe lahko uvrstijo v drugo branje na obravnavi na seji Občinskega 

sveta Občine Ig. 

Pripravila:       Župan: 

Andreja Zdravje      Janez Cimperman 

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 

79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US), 4. člena Zakona o pogrebni 

in pokopališki dejavnosti /ZPPDej/ (Uradni list RS, 62/16), Zakona o gospodarskih javnih 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO272


službah (ZGJS), Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 in 57/11-

ORZGJS40, 6. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 39/16) in na podlagi Odloka o 

pokopališkem redu na območju občine Ig, (Uradni list RS, št. XX/XX) je Občinski svet Občine 

Ig na  svoji X. redni seji dne,  XX. XX. 2019 sprejel 

 

 

ODLOK O PREDMETU IN POGOJIH ZA PODELITEV KONCESIJE ZA OPRAVLJANJE 
LOKALNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 24 URNE DEŽURNE POGREBNE SLUŽBE 

V OBČINI IG   
 

 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 

 
(1) S tem odlokom kot koncesijskim aktom, se določi predmet in pogoji opravljanja obvezne 

občinske gospodarske javne službe 24 – urne dežurne pogrebne službe v Občini Ig. 
 

(2) Vsebino in dejavnosti, ki jih zajema gospodarska javna služba, podrobneje določa Zakon 
o pogrebni in pokopališki dejavnosti, podzakonski predpisi in Odlok o pokopališkem redu 
na območju občine Ig.   
 

(3) S tem odlokom se določijo:  

• dejavnosti, ki so predmet javne službe,  

• območje izvajanja javne službe, uporabnike ter razmerja do uporabnikov, 

• pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar, 

• javna pooblastila koncesionarju, 

• splošni pogoji za izvajanje javne službe; 

• obseg monopola; 

• začetek in čas trajanja koncesije, 

• viri financiranja javne službe in način plačila koncesionarja, 

• nadzor nad izvajanjem javne službe, 

• prenehanje koncesijskega razmerja, 

• način podelitve koncesije s postopkom in vsebino javnega razpisa ter izbiro 
koncesionarja, 

• organ, ki opravi izbor koncesionarja, 

• organ, pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe in  

• druge sestavine, določene s predpisi, potrebne za določitev in izvajanje javne 
službe. 

 
 

II. PREDMET IN POGOJI ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE 
 

2. člen 
 
(1) Javna služba po tem odloku obsega vsak prevoz od kraja smrti do hladilnih prostorov 
izvajalca javne službe ali zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije pokojnika, odvzema organov 
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oziroma drugih postopkov na pokojniku in nato do hladilnih prostorov izvajalca javne službe, 
vključno z uporabo le teh, če zakon ne določa drugače. 
 
(2) Javna služba se opravlja kot koncesionirana javna služba. 
 
(3) Za izvajanje javne službe se podeli koncesija.  
 
(4)  Koncesija se podeli kandidatu, ki izpolnjuje s tem odlokom predpisane pogoje, po 
postopku,   
        določenem v tem odloku.  
 
 

III. OBMOČJE IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE 
 

3. člen 
 
Dejavnost javne službe se kot koncesionirana dejavnost izvaja na celotnem območju občine 
Ig, za  vsa pokopališča in sicer: Pokopališče Ig, Tomišelj, Golo in Kurešček.   
 
 

IV. UPORABNIKI TER RAZMERJE DO UPORABNIKOV 
 

4. člen 
 
(1) Uporabniki in uporabnice (v nadaljnjem besedilu: uporabnik) imajo, na območjih občine 

pravico do uporabe javne službe na pregleden in nepristranski način pod pogoji, 
določenimi z zakonom, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost in na njegovi podlagi 
sprejetimi predpisi. 

(2) Uporaba storitev javne službe je obvezna, razen v primerih, določenih z zakonom ali na 
njegovi podlagi sprejetimi predpisi. 

 
 

V.  POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI KONCESIONAR 
 

5 . člen 
 
(1) Koncesionar je lahko fizična ali pravna oseba, če izpolnjuje pogoje za opravljanje 
dejavnosti, ki je predmet gospodarske javne službe.  
(2) Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar za opravljanje dejavnosti, ki je predmet 
gospodarske javne službe so:  
 

• da je registriran za opravljanje pogrebne dejavnosti, ki je predmet javne službe in 
ima, če je pravna oseba, dejavnost vpisano v ustanovitveni akt, 

• da ima zaposleni najmanj dve osebi, 

• da ima najmanj eno posebno vozilo za prevoz pokojnikov, ki se uporabljajo izključno 
v te namene, 

• da ima najmanj en hladilni prostor za pokojnika, 

• da ima najmanj eno transportno krsto, 

• da zagotovi ustrezno zaščito zaposlenih v zvezi s higienskimi in zaščitnimi postopki 
pri ravnanju s pokojniki, 

• da ima poravnane davke in prispevke, 

• da ni v stečajnem postopku, v postopku prisilne poravnave ali likvidacije in v zadnjih 
šestih mesecih, od objave javnega razpisa za ni imel blokiranega transakcijskega 
računa, 



• da prevzame odgovornost za tveganje in škodo, ki bi jo z opravljanjem ali v zvezi z 
opravljanjem koncesije lahko povzročil tretji osebi,  

• da izpolnjuje druge pogoje, ki jih zahteva veljavna zakonodaja in predloži dokazila, da 
ima potrebna znanja, izkušnje, sredstva za izvajanje razpisane javne službe 
pogrebne dejavnosti. 
 

 
 
 

 
VI. SPLOŠNI POGOJI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 

 
6. člen 

 
Koncesionar izvaja javno službo s spoštovanjem in pieteto do pokojnikov ter v skladu z 
zakonom, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost, in na njegovi podlagi sprejetimi 
podzakonskimi predpisi. 
 

VII. OBSEG MONOPOLA 
 

7. člen 
 
(1) Koncesija za opravljanje dejavnosti javne službe iz 1. člena tega odloka na območju 
občine Ig se podeli le enemu koncesionarju in sicer s podelitvijo koncesije za vsa 
pokopališča v občini Ig. 
 
(2) Koncesionar pridobi posebno in izključno pravico za izvajanje dejavnosti javne službe na 
območju občine Ig, za katero je podeljena koncesija. 
 
 

VIII. ZAČETEK IN ČAS TRAJANJA KONCESIJE 
8. člen 

 
(1) Koncesijsko razmerje se začne s podpisom koncesijske pogodbe. 
(2) Koncesija se podeli za obdobje 10 (deset) let. 
 
 

IX. VIRI IN NAČIN FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE 
9. člen 

 
(1) Koncesionar pridobiva sredstva za opravljanje javne službe 24-urna dežurne službe iz 
plačil uporabnikov javne službe, ki jih izvajalec zaračunava uporabnikom v skladu z veljavnim 
cenikom v svojem imenu in za svoj račun. 
(2) Stroški 24-urne dežurne službe vključujejo stroške prevozov, hladilnih prostorov in druge 
splošne stroške izvajalce, potrebne za izvajanje te službe. 
(3) Ceno storitev javne službe oblikuje koncesionar v skladu z metodologijo za oblikovanje cen 
storitev 24 urne dežurne službe. Koncesionar je dolžan elaborat o oblikovanju cen posredovati 
občini v potrditev. 
(4) Koncesionar lahko plača koncedentu letno koncesijsko dajatev za izvrševanje 
gospodarske javne službe. 
(5) Koncedent se lahko v javnem interesu v korist uporabnikov odpove plačilu koncesijske 
dajatve, kar se posebej določi v koncesijski pogodbi. 
 
 

X. NADZOR NAD IZVAJANJEM GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 



10. člen 
 
(1) Nadzor nad izvajanjem koncesije in zakonitosti dela koncesionarja izvaja občinska 
uprava. 
(2) Koncedent ima pravico izvajati nadzor nad opravljanjem javne službe. Nadzor opravlja 
pristojna strokovna služba koncedenta ter pristojna inšpekcijska služba. Koncesionar mora 
kadarkoli med delovnim časom posredovati informacije o poslovanju in omogočiti pooblaščeni 
osebi vpogled v poslovne knjige in evidence v zvezi z izvajanjem koncesije.  
 
(3) Nadzor je lahko napovedan, nenapovedan ali stalen.  
 
(4) Nadzor mora potekati tako, da ne ovira rednega izvajanja koncesije in tretjih oseb, izvajati 
pa se mora praviloma le v poslovnem času koncesionarja. Izvajalec nadzora se izkaže s 
pooblastilom koncedenta. O nadzoru se napravi zapisnik, ki ga podpišeta koncesionar in 
predstavnik koncedenta.  
 
(5) Osebe, ki izvajajo nadzor, so dolžne podatke o poslovanju koncesionarja obravnavati kot 
poslovno skrivnost.  
 
(6) Koncedent lahko po potrebi za nadzor nad izvajanjem koncesije pooblasti tudi druge 
pristojne organe in službe. 
 

XI.  PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA 
11. člen 

 
(1) Koncesijsko razmerje preneha: 

• s prenehanjem koncesijske pogodbe, 

• s sporazumom koncedenta in koncesionarja, 

• z odkupom koncesije, 

• z odvzemom koncesije, 

• s prevzemom javne službe v režijo. 

• v drugih primerih določenih s koncesijsko pogodbo. 
 
(2) V primeru, da po poteku koncesijskega razmerja postopek izbora koncesionarja še ni 
dokončan, mora dosedanji koncesionar izvajati javno službo do izbora novega koncesionarja, 
vendar največ šest mesecev.  
 
(3) Koncesionar lahko samo zaradi izjemnih, nepredvidljivih okoliščin, ko iz utemeljenih 
razlogov ne more več izvajati javne službe, s šestmesečnim odpovednim rokom odpove 
koncesijsko pogodbo. 
 
(4) Koncesionar je v primeru, ko ob nastopu razlogov in okoliščin na njegovi strani ne more 
več izvajati javne službe, dolžan koncedentu kriti vse nastale stroške 24-urne dežurne službe 
do izbora novega koncesionarja.  
 

12. člen 
 
(1) Koncesijska pogodba preneha: 

• po preteku časa, za katerega je bila sklenjena, 

• z odpovedjo, 

• z razdrtjem. 
 
(2) Razlogi in pogoji za odpoved in razdrtje pogodbe ter druge medsebojen pravice in 
obveznosti ob odpovedi oziroma razdrtju pogodbe se določijo v koncesijski pogodbi. 



 
 

XII. ODVZEM KONCESIJE 
13. člen 

 
(1) Koncedent odvzame koncesijo koncesionarju ne glede na določila koncesijske pogodbe: 

• če ne začne z izvajanjem dejavnosti javne službe v za to določenem roku, 

• če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha izvajati kot gospodarska javna 
služba ali kot koncesionirana gospodarska javna služba, 

• če dejavnosti ne izvaja redno, strokovno in pravočasno, skratka tako, da so 
povzročene motnje v izvajanju dejavnosti, 

• če dejavnosti ne izvaja v skladu s predpisi, standardi in navodili koncedenta, 

• zaradi ponovljenih in dokazanih grobih kršitev predpisov in določil koncesijske 
pogodbe, 

• če koncesionar kot fizična ali pravna oseba preneha obstajati. 
 
(2) Koncedent mora koncesionarju, pred odvzemom koncesije, dati primeren rok za odpravo 
kršitev iz tretje, četrte in pete alinee prvega odstavka tega člena. 
 
(3) V primeru odvzema koncesije v skladu z drugo alinejo prvega odstavka tega člena ima 
koncesionar pravico do odškodnine v skladu z določili zakona, ki ureja področje 
gospodarskih javnih služb. 
 
(4) Šteje se, da je koncesionar kvalitetno in strokovno izvajal dejavnost, če uporabniki 

storitev niso vlagali upravičenih pripomb na delo koncesionarja. 

 
XIII. NAČIN PODELITVE KONCESIJE 

14. člen 
 
(1) Koncedent pridobi koncesionarja na podlagi javnega razpisa. 
(2) Javni razpis se objavi v Uradnem listu RS in na spletni strani Občine Ig. 
 
 

XIV. POSTOPEK JAVNEGA RAZPISA IN IZBIRE KONCESIONARJA 
15. člen 

 
(1) Koncesionarja za izvajanje koncesije koncedent izbere na podlagi javnega razpisa. Javni 

razpis za podelitev koncesije se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni 
strani Občine Ig. 

 
(2) Javni razpis za podelitev koncesije razpiše župan s sklepom, s katerim imenuje tudi 

strokovno komisijo za pripravo in izvedbo razpisa. Komisijo sestavljajo predsednik in dva 
člana. 
 

(3)  Javni razpis se opravi po določbah tega koncesijskega akta, v skladu z določili zakona, ki 
ureja  
      področje gospodarskih javnih služb. 
 
(4)  Javni razpis je veljaven, če je na razpis prispela vsaj ena popolna prijava ponudnika, ki  
      izpolnjuje s tem koncesijskim  aktom določene pogoje.  
 
(5) Če javni razpis ni uspel, se lahko ponovi in sicer najkasneje v dveh mesecih od dneva 
zaključka  



      neuspelega razpisa. 
 

XV. VSEBINA JAVNEGA RAZPISA 
16. člen 

 
(1) Vsebina javnega razpisa se določi ob smiselni uporabi zakona, ki ureja področje o javno-
zasebnem partnerstvu. 
 
(2) Javni razpis mora ob vsebini iz prejšnjega odstavka tega člena vsebovati tudi pogoje, ki 
jih mora izpolnjevati koncesionar in so določeni v 5. členu tega odloka ali razpisni 
dokumentaciji. 
 
(3) Javni razpis mora vsebovati najmanj navedbo o:  

− predmetu in območju koncesije,  

− začetku in času trajanja koncesijskega razmerja,  

− pogojih, ki jih mora izpolnjevati koncesionar,  

− obveznih sestavinah prijave na razpis,  

− strokovnih referencah in drugih dokazilih, ki morajo biti predložena za ugotavljanje 
usposobljenosti prijavitelja,  

− merilih, ki bodo vplivala na izbor koncesionarja,  

− roku in načinu predložitve prijav,  

− roku za izbor koncesionarja,  

− roku, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izboru koncesionarja, 

− roku, v katerem je potrebno pričeti z izvajanjem javne službe,  

− odgovornih osebah za dajanje pisnih in ustnih informacij med razpisom, 

− ostale pogoje, določene s predpisi, ki urejajo področje koncesijskih storitev. 
 

(4) Merila za izbor koncesionarja se določijo v javnem razpisu.  
 
 

XVI. POSTOPEK IZBIRE KONCESIONARJA 
17. člen 

 
(1) Za vodenje postopka javnega razpisa, oceno prijav in ugotovitev sposobnosti in oceno 
ponudb imenuje župan strokovno komisijo, ki jo sestavljajo predsednik in dva člana.  
 
(2) Za izbiro koncesionarja se uporabi konkurenčni postopek z določili zakona, ki ureja javno 
zasebno partnerstvo in smiselni uporabi zakona, ki ureja javno naročanje. Izbira koncesionarja 
se izvede po postopku določenem z zakonom, ki ureja področje javnih gospodarskih služb. 
 
(3) Po končanem pregledu in vrednotenju strokovna komisija pregleda in oceni prijave na 
razpis, ter sestavi poročilo ter navede, katere ponudbe izpolnjujejo razpisne zahteve, ter 
razvrsti ponudbe tako, da je razvidno, katera izmed njih najbolj ustreza postavljenim merilom 
oziroma kakšen je nadaljnji vrstni red glede na ustreznost postavljenim merilom. 
 
 

XVII. ORGAN, KI OPRAVI IZBOR KONCESIONARJA 
18. člen 

 
(1) Koncesionarja izbere občinska uprava z upravno odločbo na podlagi predloga strokovne 
komisije iz tretjega odstavka 17. člena tega odloka. O izbiri koncesionarja odloči z odločbo 
direktor(-ica) občinske uprave.   

 



(2) Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka tega člena je v roku 15 dni od vročitve, dovoljena 
pritožba na župana Občine Ig.   
 
 

XVIII. ORGAN, POOBLAŠČEN ZA SKLENITEV KONCESIJSKE POGODBE 
19. člen 

 
(1) Koncesijsko pogodbo z izbranim koncesionarjem, v imenu občine podpiše župan. 
 
(2) S koncesijsko pogodbo pogodbeni stranki podrobneje opredelita koncesijsko razmerje. 

 
(3) Koncesijsko pogodbo pošlje pristojni organ v podpis izbranemu prijavitelju takoj po 
dokončnosti aktov iz prejšnjega člena. Izbrani prijavitelj mora koncesijsko pogodbo podpisati 
najkasneje v roku enega meseca od dneva, ko jo je prejel, z izvajanjem javne službe pa mora 
pričeti najkasneje v roku enega meseca od sklenitve koncesijske pogodbe. 
 
 

XIX. PRENOS KONCESIJE 
20. člen 

 
(1) Koncesionar lahko prenese izvajanje javne službe na drugo osebo samo z dovoljenjem 
koncedenta. 
 
(2) Koncedent lahko v celoti ali delno prenese izvajanje javne službe samo v primerih določenih 
z zakonom, ki ureja področje gospodarskih javnih služb ali zaradi razlogov, določenih v 
koncesijski pogodbi, drugače pa samo s soglasjem koncesionarja. 
 
 

XX. VIŠJA SILA 
21. člen 

 
(1) Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti opravljati koncesijo tudi ob nepredvidljivih 

okoliščinah, nastalih zaradi višje sile. V teh primerih ima koncesionar ob dokazanih 
razlogih pravico zahtevati od koncedenta povračilo stroškov, ki so nastali zaradi 
opravljanja koncesije v nepredvidljivih okoliščinah. Ob nastopu okoliščin, ki pomenijo višjo 
silo, se morata koncedent in koncesionar medsebojno pisno obveščati in dogovarjati o 
izvajanju koncesije v pogojih nastale višje sile.  

 
(2) Kot višja sila se ne šteje stavka pri koncesionarju zaposlenih delavcev. Koncesionar mora 

ob stavki svojih delavcev zagotoviti izvajanje koncesije v obsegu in pod pogoji, določenimi 
s predpisi.  

 
(3) Zaradi nepredvidljivih okoliščin, ki so nastale zaradi višje sile, lahko koncesijsko razmerje 
preneha, vendar samo sporazumno med koncedentom in koncesionarjem. 
 
 

XXI. ODGOVORNOST IN DOLŽNOSTI KONCESIONARJA 
22. člen 

 
(1) Koncesionar je v skladu z zakonom odgovoren za škodo, ki jo pri izvajanju ali v zvezi z 
izvajanjem javne službe povzročijo pri njem. 
 
(2) Koncesionar mora biti ustrezno zavarovan za škodo, ki jo pri izvajanju ali v zvezi z 
izvajanjem javne službe povzročijo pri njem zaposleni ljudje uporabnikom ali drugim osebam 
in za škodo, ki nastane zaradi nepravilnosti izvajanja javne službe. 



 
(3) Obseg zavarovanja iz prejšnjega odstavka se določi s koncesijsko pogodbo. 
 
(4) Koncesionar je dolžan v roku 2 (dveh) mesecev po sklenitvi koncesijske pogodbe 

Občinskemu svetu Občine Ig predložiti v sprejem ceno storitve javne službe, z elaboratom o 

ceni, skladno z določili metodologije za oblikovanje cen 24 – urne dežurne službe. 

(5) Dolžnosti koncesionarja so:  
- zagotoviti kontinuirano izvajanje javne službe,  
- pri izvajanju dejavnosti upoštevati vso veljavno zakonodajo, sprejete predpise, 

standarde in normative ter kodekse za opravljanje predmetnih dejavnosti, kot tudi v 
okviru teh krajevne običaje, 

- zagotoviti storitve vsem pod enakimi pogoji, 
- koncedentu omogočiti nadzor nad izvajanjem javne službe, 
- za koncesionirano dejavnost voditi ločeno poslovne knjige in druge knjigovodske listine 

ter obračune.  
 

XXII. ZAČANI PREVZEM 
23. člen  

 
Če koncesionar v primerih, ki so posledica ravnanja pri njem zaposlenih ljudi, ne zagotovi 
izvajanja javne službe, lahko njeno izvajanje začasno zagotovi koncedent s prevzemom 
javne službe v režijo ali na drug način, določen v koncesijski pogodbi. 

 
 

XXIII. ODGOVORNOST KONCEDENTA 
24. člen 

 
Koncedent ne odgovarja za škodo, ki jo pri opravljanju koncesionirane javne službe povzroči 
koncesionar uporabnikom ali drugim osebam. 
 
 
 

XXIV. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
25. člen 

 
Javni razpis za podelitev koncesije se objavi v šestih mesecih po uveljavitvi tega odloka.  

 
26. člen 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnih objavah Glasila Občine Ig.   

Št.: 354 - 0011  /2019 

Datum: XX. XX. 2019 

Janez Cimperman 

ŽUPAN OBČINE IG 

 

 



Številka: 37158-0001/2019 

Datum: 5. 3. 2019 

Občinskemu svetu 

ZADEVA: OBRAVNAVA IN POTRDITEV PREDLOGA ODLOKA O USTANOVITVI SVETA 

ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU V OBČINI IG 

Obrazložitev: 

Občina Ig doslej ni imela Odloka o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem 

prometu, Svet za preventivo pa je deloval in imel podlago v 22. členu Zakona o varnosti 

cestnega prometa (Ur. l. RS št. 56/08, 58/09, 36/10). 

Od leta 2016 je v veljavi Zakon o voznikih (Ur. l. RS št. 85/16, 67/17, 21/18) in v 6. členu so 

opredeljeni Sveti za preventivo in  vzgojo v cestnem prometu v lokalnih skupnostih. Pred tem 

zakonom so bili Sveti posvetovalno telo župana, z Zakonom o voznikih pa so Sveti 

posvetovalno telo občinskega sveta. Sprejme se Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in 

vzgojo v cestnem prometu (Svet), ki ureja sestavo Sveta, naloge Sveta, trajanje mandata 

Sveta, se opredeli določila glede financiranja, poročanja, kdo opravlja strokovno tehnične 

naloge za Svet. 

Priloge:  

- Predlog Odloka o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine 
Ig 

 

 

Predlog sklepa: 

Občinski svet občine Ig potrjuje Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v 

cestnem prometu Občine Ig (prvo branje). 

 

 

Pripravila:           

  

Polona Skledar,                             Janez Cimperman  

Višja svetovalka        župan 

za družbene dejavnosti 

 

 

 



Na podlagi 6. člena zakona o voznikih (Ur. l. RS št. 85/16, 67/17, 21/18) in Statuta Občine Ig 

(Ur. l. RS št. 39/2016) je občinski svet Občine Ig na ____. redni seji z dne,_______ sprejel  

 

 

Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Ig 

 

 

1. člen 
S tem odlokom se ustanovi, določi sestava in delovno področje Sveta za preventivo in vzgojo 

v cestnem prometu v Občini Ig (v nadaljevanju Svet). 

 

 

2. člen 
Svet šteje devet članov, ki jih imenuje Občinski svet Občine Ig na predlog Komisije za 

mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Svet sestavljajo: 

-predstavnik občinskega sveta, 

-predstavnik OŠ Ig, 

-predstavnik Vrtca Ig, 

-predstavnik Policijske postaje Vič, 

-predstavnik medobčinskega inšpektorata, 

-predstavnik Društva upokojencev, 

-trije predstavniki občanov. 

 

Svet se imenuje za dobo štirih let, člani Sveta pa so lahko ponovno imenovani. Na prvi seji 

Sveta, ki jo skliče župan, člani Sveta izmed sebe imenujejo predsednika. 

 

Strokovno tehnične naloge za Svet ter koordinacijo prometno-preventivnih aktivnosti na 

lokalni ravni izvaja strokovni delavec zaposlen v okviru občinske uprave. 

Svet sodeluje z javno agencijo in Ministrstvom, pristojnim za promet. 

 

 

3. člen 



Svet ima naslednje naloge: 

-ocenjuje stanje varnosti v cestnem prometu na lokalni ravni,  

-predlaga organom lokalne skupnosti programe za varnost cestnega prometa in ustrezne 

ukrepe za njihovo izvajanje, 

-koordinira izvajanje nalog na podlagi programov za varnost cestnega prometa na lokalni 

ravni,  

-sodeluje pri izvajanju prometne vzgoje, dodatnem izobraževanju in obveščanju udeležencev 

cestnega prometa o ukrepih za doseganje prometne varnosti, 

-koordinira izdajanje in razširjanje prometno vzgojnih publikacij oz. drugih gradiv, pomembnih 

za preventivo in vzgojo v cestnem prometu na lokalni ravni.  

 

 

4. člen 
Svet je dolžan vsako leto pripraviti poročilo o svojih aktivnostih v preteklem letu in pripraviti 

program za prihodnje oz. tekoče leto. 

 

 

5. člen 
Finančna sredstva za izvajanje nalog Sveta se na podlagi vsakoletnega programa dela 

zagotovijo v občinskem proračunu. Svet lahko za opravljanje svojega dela in nalog pridobi 

sredstva tudi iz drugih virov. 

 

 

6. člen 
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS. 

 

 

 

        Župan Občine Ig 

        Janez Cimperman 

Številka: 

Datum: 

 



Številka: 615-0006/2019 

Datum: 5. 3. 2019 

Občinskemu svetu 

ZADEVA: OBRAVNAVA IN POTRDITEV PREDLOGA ODLOKA O GLASILU OBČINE IG – 

POPRAVLJENO IN PREČIŠČENO BESEDILO 

Obrazložitev: 

Odlok o glasilu Občine Ig je bil sprejet 4. marca 1998, spremembe in dopolnitve pa je doživel 

3. marca 1999,  6. junija 2006 in 12. februarja 2010. Prečiščeno besedilo je bilo sprejeto 15. 

6. 2010. Odlok je bil objavljen v Uradnem listu št. 50/2010. 

Na zadnji seji občinskega sveta je bilo občinski upravi naročeno, da pregleda obstoječi Odlok 

o glasilu Občine Ig in pripravi predlog sprememb.  

Župan se je odpovedal članstvu v izdajateljskem svetu, zato se v 5. členu opredeli, da ga 

sestavlja 5 svetnikov.  

Spremenijo oz. črtajo se predvsem posebne določbe, ki so v dosedanjem odloku  urejale 

objavljanje volilnih oglasov in sporočil v času volilne oz. referendumske kampanje. Na 

spremembe  vpliva Zakon o volilni in referendumski kampanji (ZVRK-B, Ur. l. RS št. 98/13.) 

Po tej noveli Zakona 14. člen določa, da se kot prispevek za volilno kampanjo šteje tudi vsak 

nedenarni  prispevek, brezplačna storitev za organizatorja volilne kampanje, prevzem 

obveznosti oz. opravljanje storitev za organizatorja volilne kampanje ali prodaja blaga 

organizatorju volilne kampanje pod pogoji, ki organizatorja volilne kampanje postavljajo v bolj 

ugoden položaj kot druge koristnike storitev oziroma kot kupce blaga teh oseb. V skladu z 

novelo ZVRK-B organizatorji volilne kampanje ne smejo prejemati prispevkov od pravnih oseb, 

samostojnih podjetnikov in posameznikov, ki samostojno opravljajo dejavnost in sicer niti 

denarnih, niti drugih oblik prispevkov iz drugega odstavka 14. člena ZVRK. Zato za čas volilne 

kampanje v posebnih določbah ni več predvidenih brezplačnih volilnih oglasov. Opredeljena 

je možnost posebnega cenika. 

Priloge:  

- Predlog Odloka o glasilu Občine Ig – popravljeno in prečiščeno besedilo 
 

Predlog sklepa: 

Občinski svet občine Ig potrjuje Odlok o glasilu Občine Ig – popravljeno in prečiščeno 

besedilo. 

Pripravila:           

  

Polona Skledar,                             Janez Cimperman  

svetovalec za družbene dejavnosti     župan 

 



Na podlagi Zakona o medijih (Ur. l. RS, št. 110/2006), Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS 
94/2007-UPB2, Statuta Občine Ig (Ur. l. RS št. 39/2016) in Odloka o glasilu Občine Ig (Ur. l. 
RS št. 50/2010) je občinski svet Občine Ig na  ____. redni seji z dne, _________ sprejel 

 

Odlok o glasilu občine Ig – popravljeno in prečiščeno besedilo 

I. SPLOŠNE DOLOČBE  
 

1. člen 
S tem odlokom se ureja izdajanje javnega in uradnega glasila Občine Ig »Mostiščar«, katerega 

ustanovitelj je občinski svet Občine Ig z dne 19. 4. 1995. Občina Ig prevzema vse izdajateljske 

pravice v skladu z zakonom in s tem odlokom. 

2. člen 
Naslov uredništva glasila je: Mostiščar, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig. 

3. člen 
Glasilo izide do 10 krat letno. Lahko izide tudi kot dvojna ali izredna številka. 

Izhaja v slovenskem jeziku.  

Glasilo je brezplačno in ga prejemajo vsa gospodinjstva  v Občini Ig. 

Spletna izdaja posamezne številke glasila »Mostiščar« se objavi na uradni spletni strani 

Občine Ig. 

4. člen 
 Glasilo v skladu s svojo vsebinsko zasnovo in uredniško politiko omogoča in zagotavlja 

obveščanje javnosti o dogajanju in življenju v občini ter izražanje mnenj občanov o vseh 

zadevah, ki se nanašajo na življenje v občini. 

Z objavljanjem resničnih, objektivnih in celovitih informacij z vseh področij družbenega življenja 

in dela v občini, uresničuje glasilo svoj osnovni namen, naloge in cilje. 

II. IZDAJATELJSKI SVET, UREDNIŠKI ODBOR 
 

5. člen 
Glasilo ima izdajateljski svet, ki ga sestavlja 5 svetnikov. Izdajateljski svet imenuje občinski 

svet. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pripravi predlog na podlagi 

predlogov podanih s strani strank oz. svetniških skupin, ki so zastopane v občinskem svetu. 

Izdajateljski svet izvaja nadzor nad izvajanjem sprejete uredniške politike. 

6. člen 
Uredniški odbor ima 5 članov, eden od njih je tudi odgovorni urednik, eden pa namestnik 

odgovornega urednika. Za uredniški odbor se objavi javni razpis v Mostiščarju oz. na spletni 

strani Občine Ig. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pripravi predlog izmed 

prispelih prijav.  Uredniški odbor imenuje občinski svet. 

7. člen 



Člani uredništva vključno z odgovornim urednikom in namestnikom odgovornega urednika so 

v okviru določene programske zasnove in kodeksa novinarske etike pri svojem delu neodvisni 

in samostojni. 

8. člen 
Mandat odgovornega urednika, namestnika odgovornega urednika in članov uredništva traja 

štiri leta. 

Člani uredništva so lahko razrešeni pred iztekom mandata, če s svojim delom delujejo proti 

vsebinski zasnovi in uredniški politiki glasila. O razrešitvi odloča organ, pristojen za njihovo 

imenovanje. 

9. člen 
Odgovorni urednik je odgovoren za uresničevanje uredniške politike glasila v skladu s 

programsko zasnovo glasila. 

Odgovorni urednik lahko za čas svoje odsotnosti pooblasti namestnika odgovornega urednika 

za opravljanje nalog iz svoje pristojnosti. 

10. člen 
Seje uredništva sklicuje odgovorni urednik na svojo pobudo ali na pobudo namestnika 

odgovornega urednika ali člana uredništva, obvezno pa pred izdajo posamezne številke. 

Sejo uredniškega odbora lahko skliče tudi izdajateljski svet glasila. 

Seje uredniškega odbora vodi odgovorni urednik. 

Seje uredniškega odbora so javne. 

11. člen 
Uredniški odbor zagotavlja uresničevanje pravice vseh občanov, organizacij in društev, ki 

delujejo oz. imajo sedež v Občini Ig, da v glasilu ob enakih možnostih objavljajo svoje 

prispevke, mnenja in stališča. 

Izven volilne kampanje imajo politične stranke, neodvisne liste in druge osebe, ki so kandidirale 

na lokalnih volitvah na voljo polovico brezplačne strani za poročanje o svojih lokalnih 

aktivnostih. 

Uredniški odbor sme zavrniti objavo posameznega prispevka, vendar je dolžan o tem in o 

razlogih za zavrnitev  obvestiti avtorja. 

12. člen 
Uredniški odbor po seji uredniškega odbora za posamezno številko oz. pred izplačilom 

honorarjev, pošlje poročilo občinski upravi. 

Nadomestilo za delo članov uredniškega odbora se določi s sklepom občinskega sveta Občine 

Ig, letno pa se ga uskladi s Proračunom Občine Ig. 

13. člen 
Organizacijsko tehnična in administrativna opravila za glasilo opravljajo v občinski upravi 

Občine Ig. 

III. VIRI, NAČIN FINANCIRANJA TER FINANČNO POSLOVANJE GLASILA 



 
14. člen 

Občina Ig zagotavlja izdajanje glasila s sredstvi iz proračuna. 

Sredstva za izdajanje glasila  se ustvarjajo tudi z drugimi prihodki, ki jih glasilo ustvari 

neposredno z objavljanjem oglasov in drugih objav. 

15. člen 
Glasilo sme izhajati samo v okviru zagotovljenih finančnih sredstev. Finančno poslovanje za 

glasilo opravlja finančna služba Občine Ig. Nadzor nad finančno materialnim poslovanjem 

opravlja nadzorni odbor Občine Ig. 

16. člen 
Iz sredstev za izdajanje glasila so lahko financirani le: 

-materialni stroški za delo uredniškega odbora; 

-stroški priprave in tiska časopisa; 

-stroški dostave časopisa; 

-nadomestila za delo članov uredniškega odbora; 

-drugi stroški, ki so neposredno povezani s pripravljanjem, urejanjem in izdajanjem glasila. 

IV. POSEBNE DOLOČBE 
 

17. člen 
Vse politične stranke, neodvisne liste in druge osebe, ki kandidirajo na lokalnih volitvah, imajo 

v času volilne kampanje možnost objavljati volilne oglase in sporočila, ki so fakturirana  po 

posebnem ceniku volilnih oglasov, ki ga sprejme občinski svet oz. po rednem ceniku. V kolikor 

je sprejet posebni cenik volilnih oglasov in sporočil se ga objavi  v predhodni številki ali na 

spletni strani Občine Ig. 

Volilni oglasi in sporočila se objavijo v vrstnem redu, izžrebanem za volilne liste. 

18. člen 
S tem odlokom preneha veljati Odlok o glasilu Občine Ig (Ur. l. RS št. 50/2010). Odlok stopi v 

veljavo z dnem po objavi v Uradnem listu RS. 

 

       Župan Občine Ig 

       Janez Cimperman 

 

 

 

 

 



Številka: 1621-0001/2019 

Datum: 5. 3. 2019 

Občinskemu svetu 

ZADEVA: POTRDITEV CENE POMOČI NA DOMU V OBČINI IG ZA LETO 2019 

V skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Ur. l. 

RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09, 6/12), Pravilnika o standardih in normativih socialno 

varstvenih storitev (Ur. l. RS št. 45/10, 28/11, 104/11, 111/13, 102/15, 76/17) je CSD oblikoval 

predlog cene pomoči na domu za leto 2019. 

Stroški storitve, ki se upoštevajo kot element za oblikovanje cen so stroški dela, stroški 

materiala in storitev, stroški amortizacije in stroški investicijskega vzdrževanja in prevoza 

oskrbovalk. 

Občina Ig pomoč na domu sofinancira po Odloku najmanj v višini 60 %. Predlog za 

sofinanciranje za leto 2019 je 71,95 %, da cena za uporabnike ostane enaka kot  lani. 

V letu 2019 se bo pomoč na domu izvajala z dvema oskrbovalkama. 

Sicer je Center za socialno delo Ljubljana Občino Ig obvestil o prenehanju izvajanja programa 

pomoči na domu. Z dnem 1. 10. 2018 so se centri reorganizirali in v sklopu te organizacije tudi 

urejajo izvajanje te storitve v smeri prenosa opravljanja izven centra. S CSD smo imeli že dva 

sestanka. Potrebno bo razpisati koncesijo, predtem še popraviti Odlok. Dogovorjeno je, da bo 

prenos potem, ko bo vsaka izmed občin uspela izvesti vse potrebne postopke oz. najkasneje 

do konca leta 2019. 

CSD za Občino Ig izvaja tudi odločanje o enkratni denarni socialni pomoči, na mesečni ravni 

je to strošek v višini 86,59 eur, na letni ravni pa 1.039,08 eur. 

Finančne posledice: predvidene s proračunom za leto 2019 

Priloga: predlog cene 

Predlog sklepa: 

Občinski svet Občine Ig potrjuje ceno pomoči na domu v Občini Ig za leto 2019 oz. za čas, ko 

jo še izvaja Center za socialno delo Ljubljana v letu 2019 in sicer v višini 24,41 eur na uro, od 

tega je cena za uporabnike 6,13 eur na uro, subvencija občine pa 18,09 eur na uro.  

Občinski svet Občine Ig potrjuje ceno izvajanja naloge odločanja o enkratni denarni pomoči za 

leto 2019 v višini 1039,08 eur letno oz. 86,59 eur mesečno. 

 

Pripravila:        Janez Cimperman 

Polona Skledar        župan 

Svetovalec za družbene dejavnosti 

 



Številka: 6110-0001/2019 

Datum: 5. 3. 2019 

Občinskemu svetu 

ZADEVA: OBRAVNAVA IN POTRDITEV LETNEGA PROGRAMA KULTURE OBČINE IG 

ZA LETO 2019 

 

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 izbrani na podlagi  

Pravilnika za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ig s strani 5-

članske Komisije. 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 2019 so 

zagotovljena s proračunom Občine Ig za leto 2019. 

Priloge:                 

Predlog Letnega programa kulture Občine Ig za leto 2019. 

Predlog sklepa: 

Občinski svet Občine Ig sprejme sklep o potrditvi letnega programa kulture v Občini Ig 

za leto 2019. 

 

 

Pripravila:  

Polona Skledar       Janez Cimperman  

višja svetovalka        župan 

za družb. dej.           

 

 



LETNI PROGRAM KULTURE OBČINE IG ZA LETO 2017 

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 2019 

Občina Ig bo na podlagi Pravilnika o sofinanciranju ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ig 

(Ur. l. RS št. 19/2018) objavila javni razpis za sofinanciranje ljubiteljske kulturne dejavnosti v 

Občini Ig za leto 2019. 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 

2019 

dejavnost sofinanciranje 

gledališka 2.900,00 eur 

pevska 6.571,00 eur 

literarno -

glasbena 

700,00 eur 

plesna 180,00 eur 

likovna 600,00 eur 

lutkovna 600,00 eur 

honorarji 1.800,00 eur 

JSKD 750,00 eur 



Sofinanciranje 

uporabe 

prostorov 

4.100,00 eur 

Obleke 1.500,00 eur 

Skupaj 19.701,70 eur 

Z Letnim programom kulture za leto 2019 so sredstva opredeljena po posameznih dejavnostih 

na podlagi pomena in števila izvajalcev.  

Največ finančnih sredstev je 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. 

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 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 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 pridobivajo sredstva tudi na drugih razpisih (ne za enak namen) 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. 

 

VI. KRATKOROČNI, DOLGOROČNI CILJI, PREDLOGI DRUŠTEV 

Kratkoročne, dolgoročne cilje in predloge so društva podala v svojem Letnem programu 

kulture. 

Turistično društvo Kurešček 

Kratkoročni cilji društva:  

• Ustanovitev športno-rekreativno-plesne skupine za mlade na Kureščku (zametek 
dodatne dejavnosti, ki pomeni zdravo in aktivno preživljanje prostega časa mladih in 



mladostnikov v domačem okolju, saj je zaenkrat na Kureščku takih možnosti zelo 
malo). 

Dolgoročni cilji društva: 

• Širjenje skupine na akrobatski ples in cheerdance (enak poudarek, zdravo in aktivno 
udejstvovanje na Kureščku). 

Predlogi: 

Akrobatski ples in cheerdance sta dejavnosti, ki ni ustanovljena v okviru kakšnega športnega 

društva ampak spontano s strani staršev in otrok, ki trenirajo in nastopajo z velikim veseljem. 

Tudi učitelj prihaja iz občine Ig. Obe dejstvi sta zelo pomembni in mislimo, da bi se morali 

upoštevati pri razpisu za kulturo. 

Društvo Fran Govekar Ig 

Kratkoročni cilji društva:  

• Vsako leto premiera gledališke igre odrasle in mladinske skupine 

• Napredovanje pevk in pevcev v zborih z delom na kvaliteti in nadaljevanje tradicije 
letnih koncertov. 

• Pridobivanje sredstev za projekte iz različnih  razpisov (JSKD, TZS, EU) 
Dolgoročni cilji društva:  

• Mednarodna promocija projekta V deželi koliščarjev, 

• Nadgrajevanje projekta V deželi koliščarjev (koliščarski dan in koliščarski tabor ter 
delavnice), 

• Pridobivanje sredstev za projekte iz različnih  razpisov (JSKD, TZS, EU), 

• V letu 2020 bo 130. letnica rojstva zbiratelja ljudskega izročila Franca Kramarja. Ob 
tej priložnosti bi radi izdali knjigo s pripovedkami, ki jih je zbral Franc Kramar,  

• Leta 2021 bo 150. letnica rojstva pisatelja, dramatika in kulturnega delavca Frana 
Govekarja. Ob tej priložnosti bi radi izdali knjižico z zgodbami z Ižanskega konca. 
Knjižico bi z ilustracijami opremili slikarji našega društva. Lahko pa bi izdali tudi 
nedokončani roman Padar Žajbelj s podnaslovom Kronika vasi na Ižanskem, ki ga je 
Fran Govekar napisal po šolski kroniki svojega očeta, nadučitelja Franca Govekarja, 

• V letu 2022 Društvo Fran Govekar Ig praznuje 30. letnico delovanja.  
Predlogi: 

Za svoje delo nujno potrebujemo kulturno dvorano, zato z veseljem pričakujemo dokončanje 

Kulturne dvorane na Igu.   

Zadnja leta gostujemo v Mladinskem domu na Igu, ki pa za našo dejavnost (razen koliščarske 

razstave) ni najbolj primeren. Razstava je bila postavljena in posodobljena s pomočjo 

Evropskih sredstev. Kot turistični produkt nameravamo v letih 2019 in 2020 še bolj uveljaviti 

koliščarski tabor in koliščarski dan. Razstava je lahko del večjega projekta, ki ga v zvezi s 

koliščarji načrtuje Občina Ig. Ponudimo lahko tudi veliko vsebine (gledališka igra, delavnice, 

vodenja v slovenskem in angleškem jeziku). Izdali smo tudi več publikacij.  

V okviru sofinanciranja kulturnih dejavnosti bi se moralo sofinancirati tudi izdajo knjig, brošur, 

pobarvank... Izdane knjige so lahko primerno darilo za obiskovalce naše občine. V letih 2020 

in 2021 bi bila izdelana priložnost za to (Franc Kramar, Fran Govekar), zato bi bilo primerno, 

da občina zagotovi posebna sredstva za to, po zgledu knjige Frana Jakliča Ižanci gredo, ki je 

bila izdana pred leti in jo je Občino uporabljala tudi kot darilo.  



Upamo tudi, da se bo, proučilo področje najemnin (ali je cena najema primerna oz. skladna s 

stroški), saj le te predstavljajo velik strošek in niso odraz dejanskega stanja.  

Kulturno društvo Mokrc 

Kratkoročni cilji društva:  

-priprava na revijo pevskih zborov, letne koncerte, novo gledališko igro. 

Dolgoročni cilji društva:  

-priprava na 20-letnico ustanovitve ŽPZ Žene in dekleta dveh vasi v februarju 2020. 

Predlogi:  

-možnost brezplačne uporabe dvorane za OPZ Sladkosnedi. 

Društvo upokojencev Ig – Mešani pevski zbor DU Ig 

Kratkoročni cilji društva: Mešani pevski zbor DU Ig v letu 2019 praznuje 15 letnico delovanja. 

Tako bo v tem letu največji projekt priprava in izvedba slavnostnega koncerta. Pripravili bomo 

pester program pesmi, ki bodo pokazale prerez delovanja zbora v zadnjih letih. Prav s tem 

namenom smo letos že izvedli intenzivne tridnevne pevske vaje, kjer smo se učili nove skladbe 

in utrjevali skladbe iz prejšnjih let. K sodelovanju bomo povabili različne skupine, da bo 

program koncerta zanimiv za poslušalce.  

Dolgoročni cilji društva: Pomembna posebnost našega zbora je uravnoteženost glasov – tako 

vsak pevski glas sestavlja približno enako število pevk oziroma pevcev. Tudi v bodoče si bomo 

prizadevali, da bo zbor kar najbolj uravnotežen in bo prav zaradi tega dobro zvenel. Prizadevali 

si bomo pridobiti izobraževanje na vokalno-tehničnem področju, saj glas z leti izgublja svojo 

jakost, prožnost in suverenost. V goste bomo vabili zasedbe, ki so v naših krajih slabše 

poznane in si s tem utirali možnost sodelovanja tudi nekoliko dlje od naše občine. 

Predlogi: Pevski zbor DU Ig je posebna kulturna skupina, ki si zasluži posebno pozornost in 

spoštovanje. Predlagamo, da je to tudi opaženo s strani občine v obliki finančne podpore – pri 

izvedbi jubilejnega koncerta, obenem pa tudi protokolarno opaženo s predlogom za občinsko 

priznanje.  

Klub harmonikarjev Kumše 

Kratkoročni cilji društva: 

-Nastopi na prireditvah na povabilo (npr. Druga violina, Bled, Tek Draga). 

Dolgoročni cilji društva: 

-Sodelovanje z drugimi društvi iz drugih občin in tujine, organizacijami, snemanje oddaj in 

studijsko snemanje. 

Predlogi: 

Društvom, ki nastopajo na dobrodelnih prireditvah nameniti več sredstev, saj nimajo prihodkov 

od vstopnin in ostalih prostovoljnih prispevkov. 



Štev.:  671-0001/2019 
Datum: 6. 3. 2019 
 
Občinskemu svetu 
 
Zadeva: OBRAVNAVA IN POTRDITEV PREDLOGA LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA 
OBČINE IG ZA LETO 2019 
 
Obrazložitev: 
 
Na podlagi  13. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17; ZŠpo-1), 6. člena Odloka o 
postopku sofinanciranja letnega programa športa v Občini Ig (Uradni list RS, št. 31/18) in 
Statuta Občine Ig (Ur. l. RS 39/2016) se sprejme Letni program športa v Občini Ig za leto 2019.  
Sprejem in potrditev letnega programa športa (v nadaljevanju LPŠ) zagotavlja uresničevanje 
javnega interesa v športu na ravni lokalne skupnosti, kot to določa 6. člen Odloka o postopku 
sofinanciranja letnega programa športa v občini Ig. (v nadaljevanju: odlok). S sprejemom LPŠ 
v občini Ig za leto 2019 se Občina Ig zavezuje, da bo uresničevala javni interes v športu na 
lokalnem nivoju, kot to določa veljani Zakon o športu. 
 
Sprejeti Odlok o proračunu za tekoče leto in LPŠ predstavljata osnovo, da občinska uprava 
izpelje postopek javnega razpisa (v nadaljevanju : JR) za sofinanciranje programov in področij 
športa, besedilo razpisa in razpisno dokumentacijo pa objavi na svojih spletnih straneh. 
 
Na podlagi 6. člena odloka se v LPŠ določi športne programe in področja, ki se sofinancirajo 
v proračunskem letu, obseg in vrsta le-teh, višino zagotovljenih proračunskih sredstev in 
pogoje, merila in kriterije za vrednotenje športnih programov, ki se bodo upoštevali pri 
vrednotenju športnih programov, prijavljenih na JR.  
 
Vsebinski del LPŠ v primerjavi z letom 2018 ostaja nespremenjen, le v 7. členu je dodana 
»možnost razporejanja sredstev JR«, kar omogoča večjo učinkovitost razpoložljivih 
proračunskih sredstev za različna športna področja. V pogojih, merilih in kriterijih je dodano 
poglavje o razvrščanju športnih panog in izvajalcev glede na razširjenost, uspešnost in pomen 
za lokalno okolje, kar omogoča selektivni pristop k vrednotenju tekmovalnih športnih 
programov. Za netekmovalne športne programe se način vrednotenja ne spreminja. 
 
Cilji LPŠ za leto 2019 so: 
- izvajanje določil Zakona o športu, Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji in 

izvrševanje Odloka o postopku sofinanciranja letnega programa športa v občini Ig; 
- spodbujanje in zagotavljanje pogojev za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti v občini; 
- uskladitev pogojev in meril za sofinanciranje športnih programov z občinskimi 

proračunskimi sredstvi in z dejanskimi možnostmi občinskega proračuna za potrebe 
športa. 

 
Finančne in druge posledice: 
LPŠ predstavlja najpomembnejši letni dokument občine na področju športa. Višina 
sofinanciranja LPŠ je odvisna od višine sprejetega proračuna. Občina že doslej v občinskem 
proračunu namenjala sredstva za sofinanciranje športnih programov in področij, zato sprejem 
LPŠ v občini Ig za leto 2019 ne spreminja načina sofinanciranja športa in nima dodatnih 
finančnih posledic. 
 
Priloge: Predlog Letnega programa športa Občine Ig za leto 2019    
 
Predlog sklepa:  Občinski svet Občine Ig potrjuje Predlog Letnega programa športa 
v Občini Ig za leto 2019.  
 



Na podlagi 13. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17), 6. člena Odloka o postopku 

sofinanciranja letnega programa športa v občini IG (Uradni list RS, št. 31/18) in __. člena Statuta Občine 

Ig (Uradni list RS, št.__) je Občinski svet Občine Ig na svoji ___ seji, dne, _______ sprejel 

LETNI PROGRAM ŠPORTA V  OBČINI IG ZA LETO 2019 

1. člen 

(vsebina) 

Občina Ig (v nadaljevanju: občina) v skladu z razvojnimi načrti, z razpoložljivimi sredstvi proračuna ter 
glede na kadrovske in prostorske razmere v športu z Letnim programom športa v občini Ig za leto 2019 
(v nadaljevanju: LPŠ) določi: 

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

• višino proračunskih sredstev za sofinanciranje programov in področij, 

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

2. člen 

(izvajalci LPŠ) 

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

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

• zavodi za šport, 

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

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

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

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

• zasebni športni delavci. 
 

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

• imajo sedež v občini, 

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

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

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

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

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

 

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

3. člen 
(programi in področja športa) 



V letu 2019 se iz sredstev občinskega proračuna sofinancirajo naslednji programi in področja športa : 

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

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

o Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (ŠVOM 
usmerjeni): 

▪ celoletni športni programi otrok (pripravljalni: 6/7, 8/9 in 10/11 let), 
▪ celoletni športni programi otrok (tekmovalni: 12/13 in 14/15 let), 
▪ celoletni športni programi mladine (tekmovalni: 16/17 in 18/19 let). 
▪ dodatni programi kategoriziranih športnikov mladinskega in perspektivnega 

razreda. 
o Kakovostni in vrhunski šport (KŠ in VŠ): 

▪ celoletni programi kakovostnega športa odraslih, 
▪ dodatni programi kategoriziranih športnikov državnega in mednarodnega razreda. 

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

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

• RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU: 
o izpopolnjevanje strokovnih kadrov, 

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

• ŠPORTNE PRIREDITVE: 
o športne prireditve posebnega pomena za občino, 
o druge lokalne športne prireditve. 
o promocijska športna prireditev za podelitev priznanj športnikom leta. 

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

 

4. člen 

(višina proračunskih sredstev) 

Sredstva za realizacijo LPŠ so zagotovljena z Odlokom o proračunu občine za leto 2019 in sicer: 

ŠPORTNI PROGRAMI IN PODROČJA 
2019 

sredstva v % v % (abs.) 

ŠVOM prostočasno: promocijski športni programi NSP 1.500,00 € 3,42% 1,89% 

ŠPORTNI PROGRAMI v ZAVODIH VIZ: 1.500,00 € 3,42% 1,89% 

ŠVOM prostočasno: celoletni programi  
22.500,00 € 51,29% 28,31% 

ŠVOM usmerjeni: celoletni programi in kategorizirani športniki (MLR, PR) 

KŠ in VŠ: celoletni programi in kategorizirani športniki (DR, MR) 4.000,00 € 9,12% 5,03% 



športna rekreacija: celoletni programi za odrasle 
1.500,00 € 3,42% 1,89% 

šport starejših: celoletni programi za starejše 

ŠPORTNI PROGRAMI v ŠPORTNIH DRUŠTVIH: 28.000,00 € 63,82% 35,23% 

izpopolnjevanje v športu 1.000,00 € 1,26% 1,26% 

RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU: 1.000,00 € 2,28% 1,26% 

delovanje športnih društev 5.221,70 € 11,90% 6,57% 

delovanje športne zveze Ig 6.850,00 € 15,61% 8,62% 

ORGANIZIRANOST V ŠPORTU:  12.071,70 € 27,52% 15,19% 

druge športne prireditve 1.300,00 € 2,96% 1,64% 

ŠPORTNE PRIREDITVE: 1.300,00 € 2,96% 1,64% 

SREDSTVA JAVNEGA RAZPISA (JR): 43.871,70 € 100,00% 55,20% 

KASAŠKA DIRKA ZA POKAL IGA 3.000,00 € 8,43% 3,77% 

PRIREDITVE OB 60-LETNICI ŠD MOKERC 1.800,00 € 5,06% 2,26% 

ŠAHOVSKI MEMORIAL VESNE ROŽIČ IN MLADINSKI ŠAHOVSKI TURNIR 800,00 € 2,25% 1,01% 

ŠPORTNE PRIREDITVE POSEBNEGA POMENA ZA OBČINO: 5.600,00 € 15,73% 7,05% 

ŠPORTNA DVORANA IG 29.000,00 € 81,46% 36,49% 

DRUGI JAVNI ŠPORTNI OBJEKTI V OBČINI 1.000,00 € 2,81% 1,26% 

UPORABA JAVNIH ŠPORTNIH OBJEKTOV ZA IZVEDBO LPŠ: 30.000,00 € 84,27% 37,75% 

SREDSTVA, KI NISO PREDMET JAVNEGA RAZPISA (JR): 35.600,00 € 100,00% 44,80% 

SKUPAJ PODROČJE ŠPORTA  79.471,70 €   100,00% 

 

5. člen 

(načini zagotavljanja sredstev) 

Občina bo sredstva za izvedbo LPŠ zagotovila na naslednje načine: 



• sredstva za izvedbo športnih programov, razvojnih dejavnosti, organiziranosti v športu in 
drugih lokalnih športnih prireditev: na osnovi izvedbe javnega razpisa in pogodb, ki jih župan 
podpiše z izbranimi izvajalci. 

• sredstva za delovanje Športne zveze Ig (šolska športna tekmovanja, športni programi v času 
počitnic in pouka prostih dnevih, delovanje športne zveze): na osnovi potrjenega LPŠ 2019 in 
neposredne pogodbe z izvajalcem. 

• sredstva za izvedbo športnih prireditev pomembnih za občino ter za uporabo javnih športnih 
objektov za izvedbo LPŠ: na osnovi potrjenega proračuna občine, LPŠ 2019 in sklepa župana. 

• sredstva za izvedbo promocijske športne prireditve podelitev priznanj športnikom: v okviru 
proračunskih sredstev za obeležitev občinskega praznika. 

 

6. člen 

(javni razpis) 

Na osnovi sprejetega LPŠ v občini za leto 2019 bo občinska uprava opravila postopke za izvedbo javnega 

razpisa za sofinanciranje LPŠ za leto 2019. Vrednotenje na javni razpis prispelih vlog se izvrši na osnovi 

Pogojev in meril za sofinanciranje LPŠ, ki so sestavni del LPŠ 2019. 

 

7. člen 

 (možnosti prerazporeditev sredstev JR) 

V kolikor Komisija za izvedbo javnega razpisa v postopku trajanja razpisa ugotovi, da je število prijav na 

posameznih področjih manjše od pričakovanj, lahko sredstva prerazporedi na tista razpisana področja 

športa, kjer je število prijav večje od pričakovanj.  

 

8. člen 

(spremembe LPŠ) 

Sprememba občinskega proračuna na področju športa istočasno pomeni spremembo LPŠ 2019. 
 

9. člen 

(veljavnost LPŠ) 

LPŠ v občini Ig za leto 2019 začne veljati, ko ga sprejme Občinski svet Občine Ig. 

Številka:          Občina Ig 

Datum:           Janez CIMPERMAN 

                         župan 

 

 



 

 

 

PRILOGA: POGOJI IN MERILA ZA SOFINANCIRANJE LPŠ V OBČINI IG ZA LETO 2019 

POGOJI IN MERILA ZA SOFINANCIRANJE LPŠ V OBČINI IG ZA LETO 2019 

Za uresničevanje javnega interesa v športu se za leto 2019 s Pogoji in merili (v nadaljevanju: merila) opredeli 

način vrednotenja športnih programov in področij, ki bodo sofinancirana na osnovi izvedbe javnega razpisa 

(JR). 

Za vsa področja športa je z merili vzpostavljen točkovni sistem. Število točk se za vsako področje športa 

določi na osnovi meril in na JR oddanih prijav izvajalcev. Merila se v času trajanja postopka JR ne smejo 

spreminjati!  

Aktualno vrednost točke za posamezno področje športa se izračuna tako, da se z LPŠ določena višina 

sredstev za področje deli s številom vseh točk istega področja. Vrednost posameznega področja je zmnožek 

priznanega števila točk področja in aktualne vrednosti točke.  

RAZVRŠČANE ŠPORTNIH PANOG IN IZVAJALCEV 

Izvajalce tekmovalno naravnanih športnih panog: športna vzgoja otrok in mladine usmerjene v kakovostni 

in vrhunski šport (ŠOM-U), kakovostnega športa (KŠ) ter vrhunskega športa (VŠ) merila razvrščajo glede na 

razširjenost, uspešnost in pomen za lokalno okolje. V letu 2019 se upoštevajo naslednja merila: 

• število vseh registriranih tekmovalcev/alk NPŠZ po podatkih OKS-ZŠZ, 

• klasifikacija športnih panog po kriteriju članstva v OKS-ZŠZ, 

• rezultat klubske ekipe/posameznika izvajalca na uradno potrjenih tekmovanjih NPŠZ, 

• število in dosežen kakovostni nivo kategoriziranih športnikov izvajalca,  

• število z JR priznanih (popolnih) ekip izvajalca na uradno potrjenih tekmovanjih NPŠZ, 

• število aktivnega usposobljenega/izobraženega strokovnega kadra. 
 

PREGLEDNICA A: RAZVRŠČANJE ŠPORTNIH PANOG IN IZVAJALCEV 

IŠP/KŠP/MI - število registriranih športnikov NPŠZ (*1) 0 - 250  251 -1.000 1.001 - 3.000 3.000 in več 

TOČKE ZA RAZVRŠČANJE 2 5 10 15 

IŠP/KŠP/MI - klasifikacija panoge  po kriteriju članstva v OKS-ZŠZ 
NPŠZ članice       

OKS-ZŠZ 

NPŠZ članice       

SPORT ACCORD 

PANOGE/NPŠZ 

priznava MOK 

PANOGE/NPŠZ v 

programu OI 

TOČKE ZA RAZVRŠČANJE 5 10 15 20 

IŠP/KŠP/MI - rezultat v članski konkurenci (*2) 
URADNO DP NPŠZ: 

NASTOP 

URADNO DP NPŠZ: 

rezultat < 75 % 

URADNO DP NPŠZ: 

rezultat < 50% 

URADNO DP NPŠZ: 

rezultat < 25 % 

TOČKE ZA RAZVRŠČANJE 2 5 10 15 

IŠP/KŠP/MI - kategorizirani športniki ni kategoriziranih MLR/DR PR/MR SR/OR 



TOČKE ZA RAZVRŠČANJE 2 5 10 15 

IŠP/KŠP/MI - število ekip v uradnih tekmovanjih NPŠZ (3) 0 - 1 ekipa 2 - 3 ekipe 4 - 5 ekip 6 in več ekip 

TOČKE ZA RAZVRŠČANJE 5 10 15 20 

IŠP/KŠP/MI - aktivno usposobljen/izobražen kader 0 - 1 trener 2 - 3 trenerji 4 - 5 trenerjev 6 in več trenerjev 

TOČKE ZA RAZVRŠČANJE 2 5 10 15 

(1) upošteva se podatek, ki so ga NPŠZ vnesle v informacijski sistem e-Šport (objava na www.olympic.si) 

(2) rezultat članske ekipe znotraj 25, 50 ali 75 % vseh uvrščeni na DP. Pri IŠP/MI morajo rezultat doseči najmanj 4 tekmovalci. 

(3) Upoštevajo se vse tekmovalne ekipe (vključno s člansko). Pri IŠP/MI mora biti vsaka skupina vsaj 75 % popolnjena. 

S kriteriji za razvrščanje športnih panog je možno zbrati največ 100 točk. Izvajalce se na osnovi zbranih točk 
razdeli v dve (2) kakovostni skupini: 

• 1. kakovostna skupina: 075 – 100 zbranih točk (korekcijski faktor = 2,000) 

• 2. kakovostna skupina: 000 – 074 zbranih točk (korekcijski faktor = 1,000) 
 

Izvajalci prostočasnih športnih programov otrok in mladine (ŠOM-P), športa invalidov (ŠI), rekreativnih 
programov (RE) in/ali športa starejših (ŠSTA) so izenačeni z 2. kakovostno skupino (korekcijski faktor = 
1,000). 
 

1. ŠPORTNI PROGRAMI 
Posamezne oblike športa imajo različne cilje in so prilagojene različnim skupinam ljudi, njihovim 

sposobnostim, znanju, motivaciji in starosti. Športni programi so najbolj opazen del športa in praviloma 

predstavljajo strokovno organizirano in vodeno celoletno športno vadbo. Pri obsegu vadbe športnih 

programov je ena (1) ura = 60 minut. 

SPLOŠNI POGOJI VREDNOTENJA podrobno definirajo merila za vrednotenje (izbiro/sofinanciranje) športnih 

programov:  

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

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

PREGLEDNICA B-1 VKLJUČENI V NETEKMOVALNIH PROGRAMIH 

NETEKMOVALNI ŠPORTNI PROGRAMI:                                        

ŠOM prostočasno, RE, ŠSta 

ŠVO PROST                       

(do 6 let) 

ŠVOM PROST      

(do 15; do 19 let) 

ŠPORTNA 

REKREACIJA 

ŠPORT     

STAREJŠIH 

 velikost skupine/minimalno število vključenih 10 15 15 10 

 

PREGLEDNICA B-2 VKLJUČENI V TEKMOVALNIH PROGRAMIH 

PRIPRAVLJALNI in TEKMOVALNI PROGRAMI:                                            

ŠOM usmerjeni (6 do 19 let), KŠ ČLANI 

PRIPRAVLJALNI                     

(6 do 11 let): 

TEKMOVALNI       

(12 do 15 let): 

TEKMOVALNI                 

(16 do 19 let):  

TEKMOVALNI: 

ČLANI/CE 

IŠP/MI: velikost skupine 10 8 6 4 



KŠP: velikost skupine 10 12 12 12 

 

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

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

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

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

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

 

PREGLEDNICA C KOREKCIJA: STROKOVI KADER 

STROKOVNI KADER stopnja 1 stopnja 2 stopnja 3 stopnja 4 

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

 

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

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

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

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

• izvajalcem vseh športnih programov, ki nimajo usposobljenega/izobraženega kadra za 
strokovno delo v športu, se število točk za strokovni kader za takšne programe v letu 2019 
korigira s faktorjem 0,100. 

 

• UPORABA ŠPORTNIH OBJEKTOV: 
športni programi se izvajajo v/na različnih športnih objektih (= korekcija športni objekt). Občina 
sofinancira uporabo javnih športnih objektov in površin, ki so v njeni lasti. Sredstva za ta namen se ne 
delijo na osnovi JR ter teh meril.  
Uporaba drugih športnih objektov in površin se v letu 2019 ne sofinancira! 

 

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

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

o ŠOM usmerjeni: največ po dve skupini v vsakem razpisanem programu: U-6/7, U-8/9, U-10/11,  
o ŠOM usmerjeni: največ po dve skupini v vsakem razpisanem programu: U-12/13, U-14/15,  
o ŠOM usmerjeni: največ ena skupina v vsakem razpisanem programu: U-16/17, U-18/19,  
o KŠ: največ ena skupina, 
o RE; največ tri skupine,  
o ŠSta: največ dve skupini. 

• PRIZNANI LETNI OBSEG VADBE:  
Z merili je za vse skupine športnih programov določen letni obseg vadbe, ki se sofinancira z LPŠ 

(preglednice: 2-8). V netekmovalnih športnih programih (ŠOM prostočasno, športna rekreacija in šport 



starejših) vadba praviloma poteka najmanj 30 tednov (60 ur). V tekmovalnih programih za otroke in 

mladino ter odrasle je priznani letni obseg vadbe praviloma višji. Izvajalci lahko ob prijavi na JR sami 

določijo letni obseg za vsak športni program; ta pa ne sme presegati z LPŠ priznanega letnega obsega 

vadbe! 

1.1. PROMOCIJSKI ŠPORTNI PROGRAMI – NAUČIMO SE PLAVATI 
Promocijske športne programe predstavljajo: Mali sonček (MS), Ciciban planinec (CP), Zlati sonček (ZS), 
Krpan  (KR), Naučimo se plavati (NSP) in Mladi planinec (MP). Z LPŠ 2019 se sofinancira program Naučimo 
se plavati v OŠ.  
 

S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se sofinancirajo: 

ŠPORTNI PROGRAM: SOFINANCIRA SE: 

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

 

PREGLEDNICA ŠT. 1 NSP - ŠOLA 

PROMOCIJSKI ŠPORTNI PROGRAMI: NSP 
ŠOLOOBVEZNI                 

(do 15 let) 

število udeležencev programa 1 

TOČKE/MS/UDELEŽENEC 1 

 

1.2. ŠOLSKA ŠPORTNA TEKMOVANJA 
Šolska športna tekmovanja (ŠŠT) predstavljajo udeležbo šolskih športnih ekip tekmovanjih, ki so razpisana 
v reviji Šport mladih – Informator 2018/19 od osnovnega do državnega nivoja. Organizacijo in izvedbo 
udeležbe na šolskih športnih tekmovanjih v 2019 prevzame Športna zveza Ig. 
 

1.3. CELOLETNI PROSTOČASNI ŠPORTNI PROGRAMI ZA OTROKE IN MLADINO 
Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine predstavlja širok spekter športnih aktivnosti za mlade, katerih 

cilj je  izboljšanje gibalnih zmogljivosti mladih. V ponudbi programov ob enakih pogojih LPŠ daje prednost 

športnim društvom.  

 

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

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

 

PREGLEDNICA ŠT. 2 ŠVOM PROSTOČASNO 

CELOLETNI ŠPORTNI PROGRAMI                                 
(netekmovalni programi) 

PREDŠOLSKI                   

(do 5 let) 

ŠOLOOBVEZNI                 

(do 15 let) 

MLADINA                                          

(do 19 let) 

število ur vadbe/tedensko 1,5 2 2 

število tednov 30 30 30 

TOČKE/STROKOVNI KADER/SKUPINA 45 60 60 



 

1.4. CELOLETNI PROGRAMI ŠPORTNE VZGOJE OTROK IN MLADINE USMERJENIH V 
KŠ/VŠ 

Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport vključuje programe, kjer je 
osnovni cilj doseganje vrhunskih športnih rezultatov, zato vključujejo načrtno skrb za mlade športnike.  
 

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

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

• TEKMOVALNI PROGRAMI: predstavljajo načrtovane športne aktivnosti, katerih cilj je nastopanje 
registriranih mladih športnikov v/na uradnih tekmovalnih sistemih NPŠZ do naslova državnega prvaka. 
Športni dosežek je ključen za vrednotenje tako vadbenih skupin kot posameznih mladih športnikov.  
V letu 2019 se vrednotijo tekmovalne skupine, ki tekmujejo v športnih panogah (disciplinah), kjer: 

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

o je v individualnih športnih panogah na tekmovanju sodelovalo najmanj osem (8) posameznikov iz 
najmanj šestih (6) klubov in so bili najmanj štirje (4) uvrščeni; upoštevaje vse tekmovalce v 
morebitnih predhodnih kvalifikacijah za uvrstitev na glavni del tekmovanja, 

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

o uradni sistem tekmovanja NPŠZ omogoča udeležbo na najmanj deset (10) tekmah (turnirjih…). 
Vadbenim skupinam, ki sodelujejo na športnih tekmovanjih, ki ne zadostijo enemu od zgoraj navedenih 

pogojev, se letni obseg vadbe v urah popravi s korekcijskim faktorjem = 0,500! 

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

 

S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se sofinancirajo: 

ŠPORTNI PROGRAM: SOFINANCIRA SE: 

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

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

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

 

PREGLEDNICA ŠT. 3 ŠVOM USMERJENI - 1 

CELOLETNI ŠPORTNI PROGRAMI                                               
(pripravljalni programi) 

PRIPRAVLJALNI                          

(6/7 let): 

PRIPRAVLJALNI                        

(8/9 let):  

PRIPRAVLJALNI                      

(10/11 let): 

število ur vadbe/tedensko 3 3 3 

število tednov 30 40 40 

TOČKE/STROKOVNI KADER/SKUPINA 90 120 120 

 



PREGLEDNICA ŠT. 4 ŠVOM USMERJENI - 2 

CELOLETNI ŠPORTNI PROGRAMI                                               
(tekmovalni programi) 

TEKMOVALNI 

(12/13 let): 

TEKMOVALNI 

(14/15 let):  

TEKMOVALNI 

(16/17 let):  

TEKMOVALNI 

(18/19 let):  

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

število tednov 40 40 40 40 

TOČKE/STROKOVNI KADER/SKUPINA 180 180 240 240 

 

PREGLEDNICA ŠT. 5 ŠVOM USMERJENI - 3  

PROGRAMI DODATNE ŠPORTNE VADBE              
(programi kategoriziranih športnikov) 

KATEGORIZACIJA    

MLR 

KATEGORIZACIJA   

PR 

 velikost skupine/ minimalno št. udeležencev 1 1 

TOČKE/MS/UDELEŽENEC 40 80 

 

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

• TEKMOVALNI PROGRAMI: predstavljajo načrtovane športne aktivnosti, katerih cilj je nastopanje 
registriranih športnikov v/na uradnih tekmovalnih sistemih NPŠZ do naslova državnega prvaka. Športni 
dosežek je ključen za vrednotenje vadbenih skupin in posameznih športnikov. V letu 2019 se vrednotijo 
članske ekipe v tekmovalnih programih pod istimi pogoji, kot so opredeljeni v točki 1.4. – TEKMOVALNI 
PROGRAMI! 

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

 

S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se sofinancirajo: 

UPORABA OBJEKTA: SOFINANCIRA SE: 

KŠ: celoletni programi KŠ materialni stroški/skupina 

KŠ: dodatni programi športnikov DR, MR materialni stroški/udeleženec 

 

PREGLEDNICA ŠT. 6 KŠ 

CELOLETNI ŠPORTNI PROGRAMI                                              
(tekmovalni programi) 

ČLANSKE EKIPE 

število ur vadbe/tedensko 6 



število tednov 40 

TOČKE/MS/SKUPINA  240 

 

PREGLEDNICA ŠT. 7 KŠ VŠ 

PROGRAMI DODATNE ŠPORTNE VADBE  (tekmovalni 

programi: kategorizirani) 
KATEGORIZACIJA    

DR 

KATEGORIZACIJA 

MR 

 velikost skupine/ minimalno št. udeležencev 1 1 

TOČKE/MS/UDELEŽENEC 40 80 

 

1.6. ŠPORTNA REKREACIJA 
Rekreacija predstavlja smiselno nadaljevanje ŠOM prostočasne in tekmovalnega športa in je zbir 

raznovrstnih športnih dejavnosti odraslih vseh starosti s ciljem aktivne in koristne izrabe prostega časa, 

ohranjanja zdravja in dobrega počutja ter udeležbe na rekreativnih tekmovanjih. Celoletni programi športne 

rekreacije predstavljajo pestro izbiro organizirane športne vadbe.  

1.7. ŠPORT STAREJŠIH 
ŠSta predstavlja športno rekreativno dejavnost odraslih ljudi praviloma nad doseženim 65. letom. Za 

posameznika redna športna vadba predstavlja kakovostno ohranjanje telesnega, duševnega in socialnega 

zdravja ter ohranjanja ustvarjalne življenjske energije.  

 

S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se sofinancirajo: 

ŠPORTNI PROGRAM: SOFINANCIRA SE: 

RE: celoletni programi strokovni kader/skupina 

ŠSta: celoletni programi strokovni kader/skupina 

 

PREGLEDNICA ŠT. 8 
ŠPORTNA 

REKREACIJA 

ŠPORT 

STAREJŠIH 

REKREACIJA, ŠPORT STAREJŠIH                                              
(netekmovalni programi) 

CELOLETNI 

PROGRAMI 

CELOLETNI 

PROGRAMI 

število ur vadbe/tedensko 2 1,5 

število tednov 30 30 

TOČKE/STROKOVNI KADER/SKUPINA 60 45 

 

2. RAZVOJNE DEJAVNOSTI - IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNEGA KADRA V ŠPORTU 



Kakovostni strokovni kadri so temelj razvoja in uspešnosti. Programe izpopolnjevanja izvajajo po veljavnih 

programih usposabljanja/izpopolnjevanja, ki so verificirani pri strokovnem svetu RS za šport ali strokovnih 

organih NPŠZ. 

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

vodniško licenco, ki so jo pridobili/potrdili na ustreznem programu izpopolnjevanja v letu 2018! 
o izvajalcem športnih programov se prizna največ toliko udeležencev izpopolnjevanja, kolikor 

bodo v letu 2019 imeli priznanih popolnih vadbenih skupin, kjer se sofinancira strokovni kader.  
 

S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se sofinancirajo: 

ORGANIZIRANOST V ŠPORTU: SOFINANCIRA SE: 

delovanje športnih društev na lokalni ravni materialni stroški/udeleženec 

 

PREGLEDNICA ŠT. 9 RAZVOJ 

IZPOPOLNJEVANJE V ŠPORTU                                                         
(verificirani programi) 

IZPOPOLNJEVANJE 

(licenciranje) 

minimalno št. udeležencev programa 1 

TOČKE/MS/UDELEŽENEC 15 

 

3. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU  
3.1. DELOVANJE ŠPORTNIH DRUŠTEV 

Športna društva kot interesna in prostovoljna združenja občanov, kjer le-ti v dobršni meri s prostovoljnim 

delom uveljavljajo svoje interese, so temelj slovenskega modela športa. Športna društva predstavljajo 

osnovo za obstoj in razvoj vseh pojavnih oblik športa.  

• DELOVANJE ŠPORTNIH DRUŠTEV: merila določajo štiri (4) kriterije za vrednotenje delovanja društev: 
o leta neprekinjenega delovanja društva, 
o člani društva s plačano članarino, 
o registrirani tekmovalci pri NPŠZ; v starosti nad dvanajst (12) let z veljavno tekmovalno 

licenco, 
o aktivno članstvo v Športni zvezi. 

 

S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se sofinancirajo:   

ORGANIZIRANOST V ŠPORTU: SOFINANCIRA SE: 

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

 

PREGLEDNICA ŠT. 10 DELOVANJE ŠPORTNIH DRUŠTEV 

DELOVANJE ŠPORTNIH DRUŠTEV 
NEPREKINJENO 

DELOVANJE: LETA 

ČLANI S PLAČANO 

ČLANARINO 

NPŠZ: REGISTRIRANI 

TEKMOVALCI 

ČLANSTVO V ŠPORTNI 

ZVEZI IG: 



točke/leto ali članstvo 3 0 0 50 

točke/član in/ali točke/tekmovalec 0 1 2 0 

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

 

4. ŠPORTNE IN PROMOCIJSKE PRIREDITVE 
4.1. DRUGE ŠPORTNE PRIREDITVE 

Športne prireditve so osrednji dogodek organizacijske kulture športa z vplivom na promocijo okolja. Kjer 

potekajo, imajo velik vpliv na razvoj turizma, gospodarstva in pomen za razvoj in negovanje športne kulture. 

Udeležba na uradnih tekmovanjih NPŠZ (državna, ligaška in pokalna tekmovanja) ni predmet vrednotenja 

po teh merilih.  

Med druge športne prireditve prištevamo množične športne prireditve in športne prireditve lokalnega 

pomena, ki upoštevajo trajnostne kriterije in so usmerjene k povečanju števila športno dejavnega 

prebivalstva. V letu 2019 se na JR vsakemu izvajalcu ovrednotita največ dve (2) športni in/ali rekreacijski 

prireditvi. 

S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se sofinancirajo:   

ŠPORTNE PRIREDITVE: SOFINANCIRA SE: 

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

 

PREGLEDNICA ŠT. 11 ŠPORTNE PRIREDITVE - IZVEDBA 

lokalna športa prireditev do 50 udeležencev 51 - 100 udeležencev nad 101 udeleženec 

TOČKE/MS/PRIREDITEV 20 40 60 

 

Število točk iz preglednice 13 se pomnoži: 

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

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

4.2. PROMOCIJSKA ŠPORTNA PRIREDITEV PODELITEV PRIZNANJ ŠPORTNIKOM LETA 
Promocijska športna prireditev: Podelitev priznanj športnikom leta (športnik, športnica in ekipa) se izvede v 
okviru prireditev v počastitev praznika občine Ig. Predlog izbora pripravi Športna zveza Ig, potrdi pa ga 
Občinski svet občine Ig. Sredstva za izvedbo prireditve se v letu 2019 zagotovijo iz proračunske postavke za 
obeležitev občinskega praznika. 
 
05.03.2019 
 
 
 
 
 
 
 



Številka: 478-0016/2019 

Datum: 4.3.2019 

OBČINSKI SVET OBČINE IG 

ZADEVA: Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Ig  za leto 2019 

Predlagatelj: Župan Janez Cimperman 

Pravna podlaga: Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 

(Uradni list RS, št. 11/2018) ter Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih 

lokalnih skupnosti  (Uradni list RS, št. 31/2018), 

Poročevalec: Janez Miklič, direktor  občinske uprave                         

Namen: Obravnava in sprejem predloga Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Ig  

za leto 2019 

Obrazložitev: Skladno z določili  Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih 

lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018 ter Uredbe o stvarnem premoženju države in 

samoupravnih  lokalnih skupnosti  (Uradni list RS, št. 31/2018), Občina Ig načrtuje  menjavo 

in odprodajo manjših zemljišč z metodo neposredne pogodbe in s predhodno javno objavo 

namere o sklenitvi neposredne pogodbe ter odprodajo stanovanjske stavbe s pripadajočim 

zemljiščem v naselju Brest (Požarjeva domačija) z metodo javne dražbe. 

Predlog sklepa: 

Občinski svet Občine Ig potrjuje predlog Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem 

Občine Ig za leto 2019.  

                                                                                                              Janez Cimperman 

                                                                                                                       ŽUPAN 

 
 

 

 

NAČRT RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM OBČINE IG ZA LETO 2019 

 

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, (Uradni list RS, št. 11/2018) in Uredba 

o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018)  

 

Obrazec št. 1: Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja 

BODOČI LASTNIK: Občina Ig 



ZAP. 
ŠT. 

UPRAVLJAVEC 
VRSTA 

NEPREMIČNINE 

SAMOUPRAVN
A LOKALNA 
SKUPNOST 

OKVIRNA 
POVRŠINA 

NEPREMIČNI
NE 

PREDVIDENA 
SREDSTVA 

 

1. 
Občina Ig 30/6 k.o. 1707 Iška vas Ig 41 m2 61,00EUR 

 

2. 
Občina Ig 

1519/1, 1519/4 k.o. 
1701 Iška Loka 

Ig 30 m2, 18 m2 78,00EUR 

3. Občina Ig 

32/35, 32/38, 32/41, 

32/44 vse  k.o. 1712 

Zapotok 

Ig 

223 m2, 109 

m2. 168 m2, 

289 m2 

3.148,00EUR 

4. Občina Ig 2399/130  k.o. 1700 Ig Ig 88 m2,  93,00EUR 

5. Občina Ig 

76/2, 75/2, 73/2, 72/2, 

70/2, 69/2, 68/2, 67/2, 

66/2, 65/2, 64/2, 59/2, 

58/2 k.o. 1701 Iška 

Loka 

Ig 123 m2 204,00EUR 

6. Občina Ig 

1558/1, 1557/1  

k.o. 1699 Dobravica 

Ig 178 m2, 59 m2 946,00EUR 

7.   

Del 1540, del 1644/2  

k.o. 1699 Dobravica 

Ig Cca 250 m2 60,00EUR 

8. Občina Ig 2453/4 k.o. 1700 Ig Ig 91 m2 
Brezplačen 

prenos 

9. Občina Ig 
1345/53, 1345/57, 

1345/31 k.o. 1708 Golo 
Ig 

502 m2, 35 

m2, 92 m2 
598,00EUR 

10. Občina Ig 
134/5 k.o. 1702  

Tomišelj 
Ig 110 m2 808,00EUR 

11. Občina Ig 

105/19, 105/20, 105/41, 

105742, 105743, 

105744, 104/4, 104/5  

k.o. 1702 Tomišelj 

Ig 955 m2 
Brezplačen 

prenos 

12. Občina Ig 

349/4, 349/3, 349/2, 

127/4, 127/2 , del 23/1 

k.o. 1702 Tomišelj 

Ig 

569 m2, 122 

m2, 18 m2, 

2261 m2, 5 

m2, cca 60 m2 

6.239,00EUR 

    SKUPAJ: 12.235,00EUR 

 

 

 

 



Obrazec št. 2a: Načrt razpolaganja z zemljišči  

 

LASTNIK: Občina Ig 

 

ZAP.
ŠT. 

UPRAVLJAVEC 
SAMOUPRAVNA 

LOKALNA 

SKUPNOST 

ŠIFRA IN 
IME 

KATASTRS

KE OBČINE 

PARCELNA 
ŠTEVILKA 

POVRŠIN
A 

PARCELE 

V M2 

OCENJENA, 
POSPLOŠENA 

ALI 
ORIENTACIJSK
A VREDNOST 
NEPREMIČNIN

E 

 

1. 
Občina Ig Občina Ig 

k.o. 1707 
Iška vas 

1601/2 24 m2 61,00EUR 

 

2. 
Občina Ig Občina Ig 

k.o. Iška 
Loka 

1740/6, 
1740/7 

30 m2, 18 
m2 

24,00EUR 

3. Občina Ig Občina Ig 
k.o. 1712 

Zapotok 

103/5, 

1331/18, 

102/8 

130m2, 

61m2, 

205m2 

1.480,00EUR 

4. Občina Ig Občina Ig k.o. 1700 Ig 
2795/5, 

2795/6 

68 m2,  

57 m2 

127,00EUR 

5. Občina Ig Občina Ig 
k.o. 1701 

Iška Loka 
1739/2 229 m2 8.139,00EUR 

6. Občina Ig Občina Ig 
k.o. 1699 

Dobravica 

1720/3, del 

1722/2 

109 m2, 

cca 59 m2 
946,00EUR 

7. Občina Ig Občina Ig 
k.o. 1699 

Dobravica 

1720/1, 

1722/1 

10 m2,  

104 m2 

60,00EUR 

8. Občina Ig Občina Ig 
k.o. 1702 

Tomišelj 

718/4, 718/3, 

718/2, 718/1 
473 m2 19.666,00EUR 

9. Občina Ig Občina Ig 
k.o. 1701 

Iška Loka 
1740/4 136 m2 69,00EUR 

10. Občina Ig Občina Ig 
k.o. 1702 

Tomišelj 
2867/7 28 m2 978,00EUR 

11. Občina Ig Občina Ig 
k.o. 1702 

Tomišelj 
23/4, 848 

11 m2,  

1158 m2 

2.446,00EUR 

     SKUPAJ: 33.996,00EUR 

 

 

 

 



Številka: 478-0002/2019 

Datum: 19.2.2019 

OBČINSKEMU SVETU OBČINE IG 

ZADEVA: Ukinitev statusa javnega dobra 

Predlagatelj: Župan Janez Cimperman 

Pravna podlaga: Zakon o graditvi objektov (uradni list RS št. 102/04-UPB1, 126/07in 108/09) 

in Statut Občine Ig (Uradni list RS št. 39/16) 

Poročevalec: Janez Miklič, direktor občinske uprave 

Namen: Obravnava predloga Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra  

Občinskemu svetu občine Ig se po opravljeni razpravi predlaga v sprejem naslednji sklep: 

Sklep: Občinski svet sprejme Sklep o ukinitvi statusa  javnega dobra 1/2019. 

                                                                                         Janez Cimperma   ŽUPAN  

Priloga: -  Obrazložitev -  Sklep  

Obravnava predloga Sklepa o ukinitvi  javnega dobra: 

Stvarno pravni zakonik v svojih določbah določa, da je javno dobro stvar, ki jo v skladu z njenim 

namenom ob enakih pogojih lahko uporablja vsa (splošna raba).  Zakon določa kaj je javno 

dobro in kakšni so pogoji za njeno uporabo. 

Zakon o graditvi objektov ločuje med javnim dobrim ali grajenim javnim dobrim ter določa način 

pridobitve oziroma ukinitve javnega dobra. V 23. členu prej navedenega zakona je določeno, 

da se grajeno javno dobro lahko odvzame z odločbo upravnega organa, po poprej sprejetemu 

sklepu o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena. Predlog za ukinitev 

statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena mora biti obrazložen, obstajati pa mora 

dokazilo, da gre za grajeno javno dobro ter da le ta ne služi več svojemu namenu (splošni 

rabi). 

Ker mora občinski svet, na predlog župana odločiti o ukinitvi statusa javnega dobra vam 

predlagamo v sprejem sklep o ukinitvi statusa javnega dobra. Po objavi sklepa v Uradnem listu 

Republike Slovenije, bo s strani občinske uprave sklep posredovan v Zemljiško knjigo - po 

kateri bo mogoča vknjižba lastninske pravice v korist Občine Ig. 

Ukinitev statusa javnega dobra pa je predpogoj za vse nameravane  kasnejše postopke glede 

sklepanja menjalnih in kupoprodajnih pogodb, vse zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižnega 

stanja z dejanskim, predvsem za uskladitev lastništva javnih poti in cest v zemljiškem katastru 

ter v zemljiški knjigi. Zemljišča na katerih se ukinja status javnega dobra se nahaja v  naselju 

Ig, Sarsko, Iška Loka in Tomišelj. 

Finančne posledice: Sprejem sklepa ima finančne posledice glede stroška zaradi uradne 

objave sklepa in vpisa v zemljiško knjigo. 



Na podlagi 29. Čl. Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 

51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUJFO), 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 . redne seje Občinskega sveta Občine Ig z dne  izdaja župan Občine Ig 

SKLEP 

o ukinitvi statusa javnega dobra 1/2019 

1. člen 
 

S tem sklepom se ukine status javnega dobra zemljišč:  

- parcelna številka 2795/6 k.o. 1700 Ig (ID 6941456) 
- parcelna številka 2795/5 k.o. 1700 Ig (ID 6941455) 
- parcelna številka 1720/1 k.o. 1699 Dobravca (ID 6907853) 
- parcelna številka 1722/1 k.o. 1699 Dobravica (ID 6907850) 
- parcelna številka 1720/3 k.o. 1699 Dobravica (ID 6907855) 
- parcelna številka 1739/2 k.o. 1701 Iška Loka (ID 6583360) 
- parcelna številka 1740/4 k.o. 1701 Iška Loka (ID 6873841) 
- parcelna številka 1740/6 k.o. 1701 Iška Loka (ID 6925763) 
- parcelna številka 1740/7 k.o. 1701 Iška loka (ID 6925762) 
- parcelna številka 2687/7 k.o. 1702 Tomišelj (ID 6894193) 

 

    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: 19.2.2019 

Številka: 478-0002/2019 

                                                                                              Janez Cimperman  

                                                                                                      ŽUPAN 

 

 



Številka: 37102-0002/2018 

Datum: 5.3.2019 

OBČINSKI SVET 

ZADEVA: Odlok o spremembah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest in 

kolesarskih poti v Občini Ig 

Poročevalec:  Uroš Čuden, dipl.upr.org, Svetovalec II za komunalo, infrastrukturo in 

varovanje okolja 

Predlagatelj:  Janez Cimperman, župan Občine Ig 

Pravna podlaga: 

- Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno 
besedilo, 45/08, 57/08 –ZLDUVCP, 69/08 – 
ZCestV, 42/09, 109/09, 109/10 – ZCes-1 in 24/15 – ZCestn) 

- Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) 
- Uredba o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, 

št. 49/97, 113/09 in 109/10 – ZCes-1) 
- Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih 

cestah in objektih na njih (Uradni list RS, št. 49/97, 2/04 in 109/10 – 
ZCes-1) 

 

Predlog sklepa:  

Občinski svet sprejme osnutek Odloka o spremembah Odloka o kategorizaciji občinskih 

javnih cest in kolesarskih poti v Občini Ig. 

Pripravil: Uroš Čuden, dipl.upr.org. SVETOVALEC II     

    

Janez Cimperman    ŽUPAN 

Priloga: 

- Obrazložitev osnutka Odloka o spremembah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih poti 
in kolesarskih poti v Občini Ig 

- Osnutek Odloka o spremembah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih poti in 
kolesarskih poti v Občini Ig 

 

 

OBRAZLOŽITEV OSNUTKA ODLOKA O SPREMEMBAH ODLOKA O KATEGORIZACIJI 
OBČINSKIH JAVNIH CEST IN KOLESARSKIH POTI V OBČINI IG 

Občine so po Zakonu o javnih cestah, Zakonu o financiranju občin, Zakonu o urejanju prostora, 

Uredbi o merilih za kategorizacijo javnih cest in Pravilniku o načinu označevanja javnih cest in 

o evidencah o javnih cestah in objektih na njih dolžne voditi evidenco kategoriziranih občinskih 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-1349
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-1988
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2414
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3013
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-2038
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-4926
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-5732
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0991
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1997-01-2576
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-5151
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-5732
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1997-01-2594
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-0079
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-5732


javnih cest in kolesarskih poti v Odloku o kategorizaciji občinskih javnih cest, Banki cestnih 

podatkov (BCP) in sloju cest, vpisanem v Zbirni kataster GJI na Geodetski upravi RS. 

Glede na Uredbo o merilih za kategorizacijo javnih cest je na predlog sprememb in dopolnitev 

veljavne kategorizacije potrebno pridobiti soglasje Direkcije RS za infrastrukturo. 

Glede na sodelovanje inštitucij, vpletenih v prenovo kategorizacije občinskih javnih cest in 

kolesarskih poti, je potrebno spremembe kategorizacije voditi usklajeno (v Odloku, BCP in 

digitalnem sloju cest). 

Občinska uprava je v letu 2018 pristopila k pripravi sprememb Odloka o kategorizaciji občinskih 

javnih cest in kolesarskih poti in s tem povezanih aktivnosti. 

Tekom projekta se je kategorizacija občinskih javnih cest in kolesarskih poti v celoti pregledala. 

Odpravile so se napake in pomanjkljivosti pri kategorizaciji, vodenju šifer odsekov in drugih 

evidenc o kategoriziranih odsekih. Navedba začetkov in koncev se je aktualizirala v celoti za 

vse kategorizirane odseke občinskih javnih cest in kolesarskih poti, po potrebi se je aktualiziral 

tudi opis poteka odsekov. Digitalna os kategoriziranih občinskih javnih cest in kolesarskih poti 

se je v celoti prestavila na barvne podlage ortofoto DOF5 ter se uskladila z dejanskim potekom 

in stanjem cest v naravi, tako da kategorizacija sedaj v celoti sovpada z dejansko situacijo cest 

na terenu. Prevzele so se digitalne dolžine cest, s čimer se odpravlja neskladje med vodenjem 

podatkov v Odloku, BCP in digitalnem sloju, ki se bo vpisal v Zbirni kataster GJI. 

Poteki mejnih odsekov z sosednjimi občinami ter Zavodom za gozdove, so bili usklajeni že v 

času sprejema novega Odloka, sprejetega leta 2013 (sprejet na 21. redni seji Občinskega 

sveta Občine Ig, z dne 4.12.2013, objava v Uradnem listu RS št. 104/2013, z dne 13.12.2013). 

Glede na zbrane predloge Občine oz. aktualno situacijo cest v Občini se je v kategorizacijo 

dodalo odseke, kot je to razvidno iz opomb k vsebinskemu delu predloga novega Odloka. Prav 

tako so se nekateri odseki cest izvzeli iz Odloka zaradi pobude občanov kot tudi zaradi odločbe 

Ustavnega sodišča, v kateri je navedeno, da se 5. člen Odloka, ki govori o kategorizaciji 

»Kalinove ulice« in »Ponirkove ulice« razveljavi v delu, ki poteka po zemljiščih parc. št. 409/10 

in 409/26, k.o. Ig. 

Pri predlogih za novo kategorizacijo se je upoštevalo izpolnjevanje meril iz veljavne 

zakonodaje, tehnične in vozno-dinamične elemente cest, ki se na novo kategorizirajo, javni 

interes, povezovalno funkcijo, lastništvo, kdo cesto vzdržuje in drugo. 

Glede na osnutek Odloka je v Občini Ig kategoriziranih 11 odsekov lokalnih cest (LC) v skupni 

dolžini 38.275 m, 160 odsekov javnih poti (JP) v skupni dolžini 59.576 m in 2 odseka javnih 

poti za kolesarje (KJ) v skupni dolžini 959 m. 

V nadaljevanju bo potrebno letno ažurirati Banko cestnih podatkov in jo skupaj z izdatki 

vsakokrat do 15.05. posredovati Direkciji RS za infrastrukturo. 

Občina Ig je 22.6.2018 prejela pozitivno mnenje Direkcije RS za infrastrukturo na predlog 

sprememb Odloka o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Občini Ig. 

Pripravil:  Uroš Čuden, dipl.upr.org,  

SVETOVALEC II 



Številka: 322-0001/2019 

Datum: 6. 3. 2019 

OBČINSKI SVET OBČINE IG 

OBČINSKEMU SVETU OBČINE IG 

ZADEVA:  PREDLOG ODLOKA O TURISTIČNI IN PROMOCIJSKI TAKSI V OBČINI IG-

prva obravnava 

PREDLAGATELJ:   Janez Cimperman, župan 

PRIPRAVILI:   Občinska uprava, Marica Zupan     

POROČEVALKA:  Marica Zupan, strokovna sodelavka 

PRAVNA PODLAGA:  13., 17., in 50. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma 

(Uradni list RS, št. 13/18).29. člena 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 

11/18-ZSPDSLS-1) in 16. člen statuta Občine Ig ( Uradni list 

RS, št. 36/16 ) 

PREDLOG SKLEPA: Občinski svet občine Ig sprejme Odlok o turistični in promocijski 

taksi v predlaganem besedilu v prvi obravnavi. 

Priloga: - Obrazložitev 

- Predlog Odloka o turistični in promocijski taksi v občini Ig 

OBRAZLOŽITEV: 

1. Razlogi za sprejem odloka in ocena stanja: 

15. marca 2018 je začel veljati nov Zakon o spodbujanju razvoja turizma (v nadaljevanju ZSRT-

1), ki prinaša določene sprememb, med drugim uvaja novo -promocijsko takso, ki znaša 25% 

vrednosti turistične takse. Turistično takso, skupaj s promocijsko takso mora ponudnik pobirati 

in nakazati na poseben podračun občine, občina pa mora promocijsko takso prenakazati na 

poseben podračun Slovenske turistične organizacije (STO). Promocijska taksa je namenjena 

dodatnemu sofinanciranju STO. Postopek pobiranja in odvajanja promocijske takse je začel 

veljati 1.1.2019. Vsi nastavitveni obrati v občini so bili o novem podračunu in novem 

obračunavanju turistične in promocijske takse pravočasno obveščeni ne glede na to, da občina 

še ni sprejela novega odloka. Višina turistične takse za nastanitvene objekte znaša 11 točk pri 

čemer je vrednost ene točke 0,115 eurov. Torej znaša trenutna višina turistične takse 1,27 

eurov od katere sedaj občina 25% odvaja na STA. Zakonsko je določeno, da je taksa 

namenjena za zagotavljanje storitev in dejavnosti, ki so v zakonu opredeljena kot javni turistični 

interes.  

2. Cilji in načela: 

Cilj je sprejem novega Odloka in uskladitev trenutnih določil občine z veljavno zakonodajo. 



Do uskladitve aktov se turistična taksa zaračunava v višini, kot jo določajo obstoječa določila 

občine. Skladno z novim ZSRT-1 lahko občine določijo turistično takso v znesku do največ 

2,50€. V Odloku je predlagana višina turistične takse ostaja 1,27 eurov, ki pa se ji prišteje še 

promocijska taksa v sorazmerni višini to je 0,32 eurov. Skupna višina obeh taks tako znaša 

1,59 eurov na osebo na dan. 

3. Ocena finančnih in drugih posledic: 

Neposrednih finančnih posledic pri sprejemu Odloka ni. Višina turistične takse za nastanitvene 

obrate se po predlogu odloka za nastavitvene obrate ne poveča in ostaja 1,27 eurov, kar 

pomeni, da se prihodek občine iz tega naslova zaenkrat ne bo povečal. Višina je primerljiva z 

ostalimi sosednjimi občinami, ki imajo podobno število ležišč. Skupni prihodek občine od 

pobrane turistične takse v letih od sprejetja Odloka v letu 2011 do 31.12.2018 znaša 8.179€, 

kar je precej manj kot namenjamo za turizem. Z naslova novega odloka se bo zaradi 

promocijske takse povečal dohodek STA.       

       Predlagatelj: Janez Cimperman župan 

Pripravila: Marica Zupan  

 

       predlog odloka-prva obravnava 

Na podlagi določil 13., 17., in 50. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list 

RS, št. 13/18).29. člena 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 11/18-ZSPDSLS-

1) in 16. člena statuta Občine Ig ( Uradni list RS, št. 36/16 ) je Občinski svet Občine Ig na 

_________ redni seji dne __________ sprejel  

O D L O K 
o turistični in promocijski taksi v Občini Ig 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1. člen 
 

Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Ig (v nadaljevanju odlok) določa: 

- zavezance za plačilo ter višino turistične in promocijske takse, 

- način plačevanja turistične in promocijske takse 

- način vodenja evidence turistične in promocijske takse 

- nadzor in kazenske določbe. 

Odlok velja na območju Občine Ig. 

Za posamezna vprašanja s področja turistične takse, ki niso urejene s tem odlokom, se 

neposredno uporablja zakon s področja spodbujanja razvoja turizma. 

II. ZAVEZANCI ZA PLAČILO, TER VIŠINA TURISTIČNE IN PROMOCIJSKE TAKSE 
 

2. člen 



 
Zavezanci za plačilo turistične takse so državljani Republike Slovenije in tujci, ki v Občini Ig 

prenočujejo v nastavitvenih obratih, ki jih opredeljuje Zakon o spodbujanju razvoja turizma 

(Uradni list RS, št. 13/18); v nadaljevanju ZSRT-1) 

 
3. člen 

 

Višina turistične takse za prenočitev na osebo na dan se določi v znesku 1,27 eurov na osnovi 

slednje znaša promocijska taksa 0,32 eurov, skupna višina obeh taks 1,59 eurov na osebo 

na dan. 

V primeru, ko je zavezanec za plačilo turistične takse upravičen do plačila turistične takse v 

višina 50 odstotkov, le-ta znaša 0,64 eurov za prenočitev na osebo na dan, na osnovi slednje 

znaša promocijska taksa 0,16 eurov, skupna višina obeh znaša 0,80 eurov na osebo na dan. 

Višina turistične takse, ki je opredeljena s tem členom odloka se spremeni v sorazmerni višini 

kot se zviša znesek turistične takse, ki jo uskladi Vlada Republike Slovenije v skladu s četrtim 

odstavkom 17. člena ZSRT-1. Spremembo občina objavi na svojih spletnih straneh, kjer 

opredeli tudi nov znesek turistične takse. 

 
III. NAČIN PLAČEVANJA TURISTIČNE TAKSE 

 
4. člen 

 

Turistično in promocijsko takso iz 3. člena tega odloka pobirajo pravne osebe javnega in 

zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki, sobodajalci in kmetje, ki sprejemajo 

turiste na prenočevanje, v imenu in za račun občine oziroma agencije iz. 5. člena ZSRT-1 

hkrati s plačilom storitve za prenočevanje ali najpozneje zadnji dan prenočevanja.  

Ponudnik prenočišč nakaže pobrano turistično in promocijsko takso na poseben račun Občine 

Ig, ki je objavljen na spletnih straneh občine, do 25. v mesecu za pretekli mesec. 

IV. NAČIN VODENJA EVIDENCE TURISTIČNE IN PROMOCIJSKE TAKSE 

5. člen 
 

Ponudniki prenočišč morajo voditi evidenco o turistični taksi. Ta evidenca se lahko vodi na 

podlagi knjige gostov, ki jo vodijo po veljavnem zakonu, ki ureja prijavo prebivališča. 

Evidenca turistične takse poleg podatkov iz knjige gostov vsebuje še: 

– podatek o številu prenočitev posameznega gosta; 

– skupno vsoto pobrane turistične in promocijske takse za posameznega gosta; 

– če je oseba oproščena plačila celotne ali dela turistične takse, mora biti v evidenci obrazložen 

razlog oprostitve. 

Podatki v evidenci turistične takse se hranijo enako obdobje kot knjiga gostov. Hranijo se lahko 

v fizični ali elektronski obliki. 

Podatki o evidenci turistične takse morajo biti za vsakega posameznega gosta izpolnjeni 

najkasneje zadnji dan njegovega prenočevanja. 



V. NADZOR IN KAZENSKE DOLOČBE 

6. člen 
 

Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja Medobčinski inšpektorat in redarstvo, kot občinski 

inšpekcijski organ je pristojen za nadzor nad izvajanjem tega odloka. 

Če pristojni inšpektor pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora ugotovi, da so kršena 

določila tega odloka, odredi, da se nepravilnosti, ki jih ugotovi, odpravijo v roku, ki ga določi, 

odredi pa lahko tudi druge ukrepe, ki so potrebni za odpravo nepravilnosti. 

  
7. člen 

 

(1) Z globo 1.000 EUR se kaznuje pravna oseba, ki sprejema osebe na prenočevanje če : 

-ne pobira turistične in promocijske takse v skladu s 3. in 4. členom tega odloka 

–ne nakaže pobrane turistične in promocijske takse v sladu s 4. členom tega odloka; 

–ne vodi evidence turistične takse skladno s 5. členom tega odloka. 

(2) Z globo 400 EUR se za prekrške iz prvega odstavka tega člena kaznuje samostojni 

podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost. 

(3) Z globo 200 EUR se za prekrške iz prvega odstavka tega člana kaznuje odgovorna oseba 

pravne osebe. 

(4) Z globo 200 EUR se za prekrške iz prvega odstavka tega člena kaznuje fizična oseba, 

sobodajalec in kmet, ki prejema turiste na prenočevanje. 

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

8. člen 
 

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o turistični taksi v Občini Ig (Mostiščar - 

Uradne objave 4/2011). 

 

9. člen 

 
Z dnem uveljavitve tega odloka se začne obračunavati višina turistične takse skladno s tretjim 

členom tega odloka. 

10. člen 

 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnih objavah glasila Mostiščar.  

 
Datum:  
Številka:       Občina Ig  
        Janez Cimperman,  
        župan  
 
12 točka Analiza TPT 
 



Številka: 6711-0001/2019 

Datum: 5. 3. 2019 

Občinskemu svetu 

ZADEVA: OBRAVNAVA IN POTRDITEV PREDLOGOV ZA ŠPORTNIKA/CO IN EKIPO 

LETA V OBČINI IG ZA LETO 2018 

Obrazložitev: 

Športnika/co in ekipo leta Občine Ig je doslej potrjeval Odbor za družbene dejavnosti. Z novim 

Odlokom o postopku sofinanciranja letnega programa športa v občini Ig (Ur. l. RS št. 31/18) in 

Letnim programom športa  v Občini Ig pa predlog za športnika/co in ekipo leta izoblikuje 

Športna zveza Ig na podlagi predlogov, potrdi pa ga Občinski svet Občine Ig. 

Športna zveza predlaga občinskemu svetu Občine Ig, da potrdi: 

-za športnico leta občine Ig za leto 2018: Lara Janželj 

-za športnika leta Občine Ig za leto 2018: Lovro Kramberger 

-za ekipo leta Občine Ig za leto 2018: ŠD Mokerc Ig- ekipa SDB, letnik 2004 

Finančne posledice:/ 

Priloge:  

-Predlog Športne zveze 

Predlog sklepa: 

Občinski svet Občine Ig potrdi: 

-za športnico leta občine Ig za leto 2018: Lara Janželj, 

-za športnika leta Občine Ig za leto 2018: Lovro Kramberger, 

-za ekipo leta Občine Ig za leto 2018: ŠD Mokerc Ig- ekipa SDB, letnik 2004. 

 

Pripravila:        Janez Cimperman 

Polona Skledar        župan 

Višja svetovalka  

za družbene dejavnosti 

 

 

13 točka Predlogi športne zveze 



Številka: 094/001/2017 

Datum: 8.3.2019 

OBČINSKEMU SVETU OBČINE IG 

Zadeva:    PREDLOGI ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE IG ZA LETO 

    2019 

PREDLAGATELJ:   Janez Cimperman, župan 

POROČEVALEC:   Alenka Jeraj, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, 

    volitve in imenovanja 

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

    Popravek odloka o priznanjih občine Ig (Mostiščar UO 2/2018) 

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

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

leto 2019 

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 prejmeta: Bolha Janez in Stanka Rebolj 

2. Zlato plaketo Občine Ig prejme Karate-do klub Ig Shotokan za 10-letnico 

delovanja 

3. Zlato plaketo Občine Ig prejme Društvo žena in deklet na podeželju Ig za 20 

letnico delovanja 

4. Zlato plaketo Občine Ig prejme ŠD Mokerc Ig za 60 letnico delovanja 

5. Zlato plaketo Občine Ig prejme Susman Franc Janko 

6. Zlato plaketo prejme Balant Anton 

7. Priznanje Občine Ig prejme Orhini Franc  

8. Priznanje Občine Ig prejmejo Martinovi animatorji 

9. Priznanje Občine Ig prejme Šteblaj Rok Janez 

10. Priznanje Občine Ig prejme Vukosavljević Braco 

 

OBRAZLOŽITEV: 

V decembrski številki občinskega glasila Mostiščar je bil objavljen Javni razpis za podelitev 

priznanj občine Ig za leto 2019. Pisne predloge je Občina sprejemala do 11. februarja 2019.  

Na razpis je pravočasno prispelo 11 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 2019 na svoji seji dne, 27.2.2019. (zapisnik v prilogi).  



 

Prispeli so sledeči predlogi : 

Vrsta priznanja Predlagatelj Prejemnik 

Častni občan 
Tomaž Meglič v imenu 

ŠD Mokerc Ig 
Bolha Janez 

Častni občan župan Rebolj Stanka 

Zlata plaketa župan 
Društvo žena in deklet 

na podeželju Ig - 20 let 

Priznanje Matej Kabaj 

Karate-do klub Ig 

Shotokan - 10 let 

Predlog za Zlato plaketo 

Priznanje Društvo Fran Govekar Orhini Franci 

Priznanje OO SDS Ig 
Martinovi animatorji - 5 

let 

Priznanje VS Tomišelj 
Susman Franc Janko 

Predlog za Zlato plaketo 

Priznanje Meglič Tomaž 
ŠD Mokerc Ig-60let  

Predlog za Zlato plaketo 

Priznanje Preinfalk Borut Šteblaj Rok Janez 

Priznanje Mag. Dobrovoljc Blaž Vukosavljević Braco 

Priznanje PGD Ig in GZ Ig 
Balant Anton 

Predlog za Zlato plaketo 

 

Na predlog komisije odločitev o podelitvi priznanj, skladno z Odlokom, sprejme Občinski svet 

občine Ig 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           

         Občina Ig  

        Janez Cimperman, župan  



Priloga:  

• Obrazložitve posameznih predlogov, ki so navedena v spodnjih besedilih so 
povzeta na podlagi prejetih obrazložitev posameznih predlagateljev (nelektorirano). 

 

ČASTNI OBČAN - BOLHA JANEZ, predlagatelj Tomaž Meglič v imenu ŠD Mokerc 

okometaš, športnik, oče, dedek,... pa še kaj! 

Kljub temu da je bil rojen " na kmetiji" kjer dela ni nikoli zmanjkalo, je njegova ljubezen in 

življenjski moto bil šport-rokomet, kateremu je ostal zapisan vse do današnjih dni. 

Z rokometom se je prvič srečal v osnovni šoli, pri urah telovadbe, na peščenem igrišču ob šoli, 

skoraj vsak dan pa so s sošolci po končanem pouku sami igrali rokomet, ali pa nekaj rokometu 

podobnega. Nikakor pa ni zamudil nobene tekme članske ekipe TVD Partizan Ig, ki so se takrat 

igrale ob nedeljah popoldan-ob 14uri.  

Poleg rokometa je bil nekaj sezon aktiven tudi v KUD Ig. Toda rokomet je prevladal. Svojo 

nadarjenost je izkazoval na šolskih med razrednih tekmovanjih. Treningov mlajših selekcij, ki 

bi jih organiziral klub ni bilo, bilo je samo kakih 10 članov, ki so takrat tekmovali v Dolenjski ligi. 

Leta 1965 se je pridružil članskim treningom in takoj tudi zaigral za člansko ekipo in postal njen 

stalni član in član prve postave. Z rastjo kluba in angažiranjem kvalitetnih trenerjev je rasla tudi 

kvaliteta posameznikov in med njimi je izstopal prav Janez. Bil je steber in nosilec igre Ižanskih 

rokometašev, ki so jih poznali že po vsej Sloveniji. 

Glede na njegovo igro je pri 18 letih dobil povabilo v mladinsko reprezentanco Slovenije in bil 

njen član 3 leta.  

V tem času je bil z člansko ekipo ŠD Mokerc 2x drugi v LCRL torej samo korak do 1. Slovenske 

republiške lige. 

Tako kot vsi fantje je odšel na služenje vojaškega roka v Karlovac, kjer se je vključil v 

rokometno dogajanje v JLA in nastopal na "armijskem" prvenstvu v Zagrebu, na 

"vsearmijskem" prvenstvu v Zaječarju, pa je bila njegova ekipa prvak. 

Tako je po vrnitvi iz JLA zaigral v RK Slovanu in ostal v Ljubljani do leta 1980.  

V tem času je bil ves čas stalen član Slovenske članske reprezentance, odigral več kot 50 

tekem,  igral tako po Jugoslaviji kot tujini. 

Kot član Slovana je 2x igral finale Pokala Maršala Tita, dosegel zgodovinski rezultat, ko je 

Slovan postal državni prvak Jugoslavije v rokometu, kar je edinstven dosežek za Slovenske 

klube, za kar je prejel Zlato značko Rokometne zveze Slovenije  

Leta 1980 se je vrnil v matični klub ŠD Mokerc, ki je to leto začel tekmovati v 2. republiški ligi. 

Pod njegovim trenerskim vodstvom in pa igro v ekipi, se je ekipa Mokerca "sprehodila" do 1. 

mesta in napredoval v 1. republiško ligo. Tudi v tej ligi so bili ves čas vodilna ekipa, žal pa je iz 

"določenih razlogov- na Igu ni bilo pokritega igrišča-dvorane", napredovanje v 2. zvezno 

jugoslovansko ligo uspelo ekipi Ajdovščine in to z 1 točko prednosti.  



Ker so se večale obveznosti tako v družini kot v službi je prenehal z igranjem rokometa, vendar 

se od njega ni poslovil. Prevzel je vodenje društva kot predsednik in to delo opravljal do leta 

2011, torej celih 27 let. 

Ob prevzemu predsedniške funkcije je bila v klubu aktivna samo članska ekipa. Naloga in želja 

vodstva kluba je bila, da v šport-rokomet vključimo čim več mladih. Vodila ga je misel, da je 

udejstvovanje mladih v športu idealna priložnost za pridobivanje delavnih navad, odgovornosti, 

discipline, tovarištva in timskega duha. Vse to pa koristi v vsakdanjem življenju. To je tudi 

uspelo in v nekaj letih je klub že imel vse takrat možne tekmovalne selekcije, ki so nastopale 

v ustreznih republiških tekmovanjih. V času njegovega vodenja kluba so se ekipe mlajših 

selekcij začele udeleževati turnirjev tako po Sloveniji kot tudi v tujini. Slogan za vzgojo in delo 

z mladimi je bil in je še danes: Najboljša droga je žoga. 

Danes v klubu deluje 8 skupin različnih starosti, torej skoraj 100 aktivnih članov. Sadovi 

njegovega večletnega dela so več kot očitni. 

Glede na popularnost rokometa na Igu je organiziral tudi ženske ekipe v mlajših selekcijah, 

vendar, glede na prostorske možnosti(brez dvorane) je nekaj poskusov žal propadlo. 

Zelo odmevna je bila tudi tradicionalna prireditev "Teden športnih aktivnosti",  ki se je odvijala 

v mesecu maju in kjer so bili prisotni športniki različnih panog: rokomet, mali nogomet, odbojka, 

košarka, streljanje, šah, nekajkrat pa tudi kolesarjenje. Žal je prireditev zamrla. 

Glede na trend rokometne igre-igrati v pokriti -ogrevani dvorani s prijazno podlago (zunanje 

igrišče -asfalt), je bil cilj zgraditi večnamensko dvorano v sklopu osnovne šole, kar je edino 

omogočalo nadaljevaje tradicije rokometne igre na Igu. 

Zato je bil glavni pobudnik za izgradnjo  dvorane. S somišljeniki je leta 1987 ustanovil društvo 

"Novi val zaupanja" in se podal v "politične vode". V tem 4. letnem mandatu je bila leta 2002 v 

uporabo predana večnamenska dvorana, ki je bila takrat po mnenju peščice prevelika in 

nepotrebna, danes pa že ugotavljamo, da je "premajhna" za vse, ki si želijo izvajati aktivnosti  v 

njej, pa naj si bodo športne, kulturne, glasbene, družabne,....! 

Leta 2011 je vodenje društva, ki se je ponašalo kot eno najustrezneje organizirano in po številu 

selekcij popolno,  po svoji želji predal mlajšim. Sam je ostal član Upravnega odbora, in z 

nasveti, izkušnjami in poznanstvi utiral pot novi upravi. Član UO je še danes. 

Smatramo, da je njegovo "življenjsko delo" rokomet na Igu in RK Mokerc poznano tako v 

Sloveniji, v širši regiji in tujini,  na kar pa smo vsi občani in občanke Občine Ig lahko ponosni. 

Zato smatramo da je ob 60. letnici ustanovitve ŠD Mokerc,  Janez Bolha  v 54 letih dela v 

športu-rokometu in vlogi in pomenu, ki ga danes ima ŠD Mokerc v vzgoji mladih v Občini Ig 

zasluži predlagano priznanje, t.j. Častni občan 

 

  



 

ČASTNA OBČANKA - REBOLJ STANKA, predlagatelj Janez Cimperman, župan 

Domačinka ga. Stanka Rebolj izhaja iz sedemčlanske delavske družine. Starša sta svoje 

otroke vzgajala v duhu moralnih vrednost, kjer sta posebno mesto zavzemala delo in  

izobraževanje. Te vrednote in zgled v starših so postavile temelj njeni nadaljnji poti.  

Osnovno šolo je obiskovala na Igu in nadaljevala izobraževanje na Pedagoški gimnaziji v 

Ljubljani. Njeno profesionalno rast  je nakazovala že v osnovnošolskih klopeh izkazana 

ljubezen do reševanja matematičnih problemov in jo vodila do poklica predmetne učiteljice 

matematike in fizike. Kasneje se je izobraževala tudi ob delu, uspešno zaključila študij  

organizacije dela  in  pridobila naziv magistra organizacije dela kadrovsko-izobraževalne 

smeri.  Pridobljena znanja so ji še kako pomagala pri njenem zahtevnem delu,  posebej na 

področju vodenja.  

Prvih pet let svojega profesionalnega delovanja je poučevala na OŠ Oskar Kovačič v Ljubljani, 

nato pa se je vrnila v domači kraj, kjer je na šoli poučevala 11 let matematiko, fiziko, logiko in 

računalništvo.  Leta 1989 pa se je podala novemu izzivu naproti- prevzela je ravnateljevanje 

in na tem delovnem mestu aktivno in uspešno delovala dolgih 22 let, vse do upokojitve v letu 

2011.   

Eden od njenih osrednjih ciljev je bil že na začetku zahtevnega ravnateljevanja odpreti vrata 

šole navzven in šolo postaviti na vidno mesto v okolju, v katerem deluje. Znanje je bilo vedno 

njena osrednja vrednota stalnica in sicer znanje, pridobljeno z nenehnim učenjem, v 

medsebojnih odnosih,  zaznamovanih s sodelovanjem, poštenostjo in odkritostjo.  

Znotraj tega pa se je dogajalo in dogodilo veliko uspešnih različnih dejavnosti,  v dobrobit 

učenk in učencev naše osnovne šole in vseh zaposlenih, kot tudi staršev in krajanov, saj je 

znala prepoznati vrednost  povezovanja šolskega utripa z utripom kraja in ljudi v občini.   

Skrb za strokovno in odgovorno opravljanje vzgojno izobraževalnega dela na šoli na vseh 

ravneh, skrb za razvoj in vpeljevanje dognanj pedagoške stroke v pouk,  je bila osrednja in 

stalna naloga in odgovornost gospe Stanke Rebolj. Njeni sodelavci so se ob vsem 

kompleksnem in odgovornem delu, ki ga je opravljala, pogosto spraševali, od kje črpa vso 

energijo in nepopustljivo voljo do dela.   

Odraz njenega bogatega večletnega delovanja  na pedagoškem področju je pridobljeno 

kakovostno znanje številnih generacij učencev, njihovi odlični dosežki na posameznih 

predmetnih področjih, uspešno izpeljane zanimive prireditve, odprti dnevi, proslave, projekti.   

Sama  po sebi o tem govorijo tudi prejeta priznanja:  

-učenci, ki jim je bila učiteljica-mentorica, so nosilci številnih srebrnih in zlatih priznanj iz znanja 

matematike in logike;   

-Zavod za tehnično kulturo  ji je za mentorstvo najboljšim logikom v državi, leta 2005 podelil 

zlato priznanje;   

-v letu 2001 je bila po izboru revije Otrok in družina, izbrana za naj ravnateljico meseca;   



-Združenje ravnateljev ji je ob 20 - letnici njenega ravnateljevanja podelilo priznanje za    

dolgoletno delo; 

-je prejemnica priznanja krajevne skupnosti Ig v letu 1983 in zlate plakete Občine Ig za leto 

2003; 

Velja poudariti, da se je v sodelovanju z Občino Ig v njenem aktivnem delovnem obdobju na 

šoli tudi stalno prenavljalo ali gradilo; od protipotresne obnove šole, do pridobitve novih učilnic 

in spremnih prostorov v prizidku, do  povsem nove športne dvorane…  Verjetno si težko 

predstavljamo, koliko usklajevanja, dogovarjanja, načrtovanja, iskanja rešitev  terjajo tovrstni 

projekti, seveda poleg že obstoječih delovnih obveznosti .Pa vendar so kljub temu  takšne 

obveznosti predstavljale za gospo Stanko Rebolj dodatni delovni izziv.   

Skrb za izboljševanje pogojev za delo in učenje je bila stalnica skozi  celo obdobje njenega 

delovanja na šoli;  pa seveda prav tako skrb za ohranjanje estetske in čiste podobe šole. 

Poleg vrednosti širine opravljenega profesionalnega dela gospe Stanke Rebolj, izkazane v 

vseh letih njenega aktivnega profesionalnega razvoja, je še posebej cenjena kot oseba, ki jo 

odlikuje  posluh in moč empatije do sočloveka, ki zmore ne le poslušati, ampak tudi slišati, ki 

iskreno hoče pomagati, se trudi razumeti druge, je vedno pripravljena svetovati. Je odgovorna, 

dosledna in vztrajna, predana vsaki nalogi, ki se je loti, ne obupa-vedno je pripravljena na 

reševanje težav.  Vse te lastnosti in delovna predanost so zaznamovale njeno delovanje na 

naši osnovni šoli. Takšne se je spominjajo in cenijo sodelavci z ižanske šole.    

Vse te njene vrline so se v teh letih dotaknile ljudi, s katerimi je prepletla del svoje življenjske 

in profesionalne poti.  In to je morda tista največja dragocenost, ki jo nosi s seboj današnja 

slavljenka. Svoje znanje, bogate izkušnje in  vrednote, ki jim je vedno sledila,  je iskreno in 

predano podelila z generacijami učencev, s svojimi sodelavci in vsemi, s katerimi je sodelovala.    

Poleg šolskega prostora, ki  je bil dolgo let njena profesionalna delovna baza in njen drugi 

dom, pa že ves čas  izkazuje posebno spoštovanje in odgovornost do ljudi in okolja, v katerem 

že ves čas živi in dela. 

Gospa Stanka Rebolj je s svojim bogatim delom in iskrenim odnosom do ljudi, nedvomno 

zarisala v ta prostor in ta čas dragocene sledi. Želimo, da vse to še dolgo počne. 

 
  



ZLATA PLAKETA - DRUŠTVO ŽENA IN DEKLET NA PODEŽELJU IG, predlagatelj Janez 

Cimperman, župan 

 

Korenine Društva žena in deklet na podeželju Ig segajo v leto 1997, ko se je na kuharskem 

tečaju pri sestri Nikolini v Repnjah zbralo 12 ižanskih žena. Že jeseni istega leta so pripravile 

ustanovni občni zbor  in se kot društvo registrirale v začetku leta 1998. Žene prihajajo iz 

različnih vasi na Ižanskem in v dveh desetletjih so organizirale in izpeljale številne delavnice, 

tečaje, predavanja ter strokovne ekskurzije, kjer se učenje in spoznavanje novega vedno 

prelije v prijetno druženje in povezovanje. 

V sodobnem času, ko za vrtenje okrog loncev in štedilnika vse bolj zmanjkuje časa, pa jih ne 

družijo zgolj peka, priprava najrazličnejših dobrot ter organiziranje kuharskih in drugih tečajev, 

temveč se nenehno izobražujejo, pripravljajo razstave, klekljajo in ob pletenju in drugih ročnih 

delih obujajo spomine na čas in življenje naših dedkov in  babic. Z veseljem se odzovejo vabilu 

šolske mladine, da jim spregovorijo o času, ki izginja.  

Poznana je njihova dobrodelna dejavnost.  Vsako leto pogostijo udeležence teka v Dragi, 

pečejo za šolski sklad domače osnovne šole, odzvale so se vabilu in med vsemi udeleženci 

vseslovenske akcije Od srca do srca - napekle največ dobrot za mamice z otroki, ki nimajo 

doma. Vsaki od 45 škatel so priložile vzpodbudno misel, ki so jih napisale same.  

Z veseljem se odzovejo tudi vabilu in prošnji  za sodelovanje domače župnije Posebna čast je 

bila priprava in strežba številnih dobrot za  novomašnika in vse povabljene goste na njegovi 

novi maši. 

 

S svojimi dobrotami se predstavljajo na občinskih prireditvah in so s svojo značilno nošo že 

postale prepoznavni znak občine .  

Poznajo jih širom Slovenije pa tudi izven njenih meja.V daljni Andaluziji - v Španiji - so ob 

pobratenju občine Ig z dvema španskima občinama,  predstavljale domači kraj, njene ljudi in 

slovenske dobrote. Med spoznavanjem lepot Belgije, so obiskale Evropski parlament v Bruslju 

in ob praznovanju 25 letnice države Slovenije, pogostile številne Slovence in druge, ki delujejo 

v institucijah EU. Pri petju slovenske in evropske himne na najlepšem trgu Brugga jih je 

posnela belgijska televizija in posnetek tudi objavila. Tudi domača televizija jih rada povabi k 

sodelovanju ob različnih priložnostih in oddajah. 

Zagotovo pa je izjemna promocija občine Ig bil njihov kuharski prvenec «Ko zadiši po peki na 

Ižanskem«, ki kar kliče po ponatisu.  V njem so združile svoje znanje in je rezultat usklajenega 

delovanja članic.  

Četudi, kot pravijo one, so kot ptički brez gnezda, se ves čas trudijo za povezovanje ljudi v 

občini. Zelo so vesele, ko se jim pri delavnicah pridružijo mladi in v zadnjem času tudi možje. 

Veliko je ciljev in smotrov delovanja društva. Ohranjanje podeželja na sodoben način je samo 

eden njih. Zato je še kako pomembno vodilo, ki mu sledijo:  



»Če hočemo ohraniti podeželje, potem pomagajmo, da bo na podeželju ostala žena; če bo 

ostala tam ona, bo ostal tudi mož. Če bosta na podeželju ostala mož in žena, potem bo tam 

tudi življenje.  In kjer je življenje -  tam je tudi prihodnost!« 

PRIZNANJE - KARATE-DO KLUB IG SHOTOKAN, predlagatelj Kabaj Matej (predlog 

komisije za Zlato plaketo) 

Karate-do klub Ig Shotokan je v letu 2018 praznoval 10. obletnico svojega delovanja na 
področju karate športa in rekreacije.  
Prve skupine karateja so bile v začetku leta 2007 organizirane kot sekcija domžalskega kluba, 
proti koncu leta, natančneje 3.oktobra 2007, pa se je oblikoval v samostojni klub. Ime kluba je 
že od začetka Karate-do klub Ig Shotokan. V naslednjem letu se je klub včlanil v Shotokan 
karate-do international zvezo Slovenije (S.K.I.F. Slovenije), v kateri je deloval naslednjih deset 
let, tako na tekmovalnem, kakor tudi na strokovno izobraževalnem področju. V letu 2018 se je 
pa včlanil v nacionalno panožno organizacijo, Karate zvezo Slovenije (KZS), kjer je nadaljeval 
svojo športno pot.  
Treningi so v prvih letih delovanja potekali le na Osnovni šoli Ig, nato še na Podružnični šoli 
Golo, Gasilskem domu Golo, sedaj pa tudi v Gasilskem domu Iška vas. Vadba karateja, se je 
razširila iz otroških skupin na odrasle, tudi v obliki rekreativnega karateja. Hkrati se je dejavnost 
razširila tudi na druga področja rekreativne vadbe, pod skupnim imenom Fit Ig. Fit Ig trenutno 
zajema 11 različnih vsebin rekreativih vadb. Trenutno je v klubu aktivnih 170 članov, ki vadijo 
v 18 različnih skupinah.  
V Na tekmovalnem področju so se člani kluba udeleževali številnih tekmovanj pod okriljem 
SKIF Slovenije, sodelovali smo pa tudi z drugi tradicionalnimi karate organizacijami, ki delujejo 
v Sloveniji (SZTK, JKA). Od leta 2018 naprej tudi z Karate zvezo SLovenije. Klubski 
najpomembnejši dosežek je štiri leta zapored osvojitev naslova najboljši klub na državnem 
prvenstvu SKIF zveze Slovenije (2014-2017). Kljub ogromno osvojenih pokalov, medalj in 
priznanj članov kluba, je potrebno izpostaviti tri posamezne rezultate, ki izstopajo.  

• • Konec leta 2016 je Lovro Kramberger, kot član reprezentance SZTK (Slovenske 
zveze tradicionalnega karateja) osvojil prvo mesto na 32. evropskem prvenstvu v 
tradicionalnem karateju, v disciplini Ko-go kumite.  

• • V maju, 2017 je Naser Batić, član SKIF reprezentance Slovenije osvojil drugo 
mesto na 14. evropskem SKIF prvenstvu v kategoriji proste borbe, U14.  

• • Konec leta 2017 je Lovro Kramberger, kot član reprezentance SZTK, osvojil drugo 
in dve tretji mesti na 2.UWK (United world karate) svetovnem prvenstvu. Drugo 
mesto je osvojil v kategoriji Fuku-go, bronasti pa v katah in prostih borbah.  

• • V septembru 2018 je Lovro ponovil rezultat izpred dveh let in na 33. evropskem 
prvenstvu v tradicionalnem karateju ponovno postal evropski prvak v borbah. Svoj 
rezultat, v posameznih kategorijah, je še nadgradil z 2. mestom v kategoriji KO-GO 
(izmenična borba) in 3. mestom kategoriji FUKU-GO (posebna kombinacija kate in 
borbe).  

 
V prvih desetih letih smo imeli v klubu tudi nekaj članov, ki so s svojimi rezultati na športnem 
področju postali Športniki Občine Ig.  
 

• 2010 – Vanessa Mujdžič  

• 2013 – Dino Mujdžič  

• 2014 – Lovro Kramberger  
• 2015 – Nik Nedelko  

• 2016 – Lovro Kramberger  
Trenerski tim kluba, sestavljen iz sedem strokovnjakov, različnih področij in znanj, vodi 

profesor športne vzgoje in diplomirani trener karateja Matej Kabaj. Da je pa klub uspešen, kot 



je, pa niso pripomogli samo trenerji, ki strokovno vodijo vadbo, ampak tudi odrasli člani kluba, 

ki veliko svoje energije vlagajo v različne aktivnosti kluba in tako pomagajo pri razvoju kluba.  

PRIZNANJE - ORHINI FRANC, predlagatelj Društvo Fran Govekar 

 

Franci Orhini je poleg svoje zaposlitve veliko časa namenil kulturnemu udejstvovanju. Bil je 

član KUD Ig od leta 1970 do februarja 1975. Sodeloval je pri urejanju Kinodvorane ter prodaji 

vstopnic, dve leti pa je sodeloval tudi v dramski sekciji in igral stransko vlogo.  

Že v mladosti (1966-1970) je pel v šolskem zboru, pod vodstvom Ileane de-Fabrizio, ki je 

kasneje vodila tudi Moški pevski zbor, kjer je od leta 1976 do 1983 pel tudi Franci. Od leta 

1985 je prepeval pri Moškem pevskem zboru Ig (predhodno je bil to Moški pevski zbor 

Mizarstvo Ig, ki se je po stečaju podjetja preimenoval v Moški pevski zbor Ig), ki deluje v okviru 

Društva Fran Govekar Ig. V zadnjih letih je bil pobudnik projekta vasovanje od vasi do vasi, 

kjer širijo slovensko ljudsko glasbo in obujajo tradicijo vasovanja.  

Franci od leta 2013 poje tudi pri Mešanem pevskem zboru Društva upokojencev Ig in od leta 

2016 pri Mešanem pevskem zboru Župnije Ig.  

Tudi pri svojem delu v podjetju KIG je sodeloval pri organizaciji proslav v podjetju v sodelovanju 

z Osnovno šolo Ig. 

V Društvu Fran Govekar Ig predlagamo, da se Franciju Orhiniju za udejstvovanje na področju 

petja podeli  PRIZNANJE OBČINE IG. 

 

PRIZNANJE  - MARTINOVI ANIMATORJI, predlagatelj OO SDS Ig 

 
Martinovi animatorji, predvsem pa zakonca Vlasta in Mirko Merzel, so pred dobrimi 5-imi leti 

začeli z otroškimi mašami na Igu, ki potekajo enkrat mesečno. Otroci z animatorji, po 

evangeliju, zapustijo cerkev in se v zakristiji pogovarjajo o evangeliju in sporočilu določene 

nedelje. V začetku je sv. mašo obiskovali do 20 otrok, sedaj pa je ta številka narasla skoraj na 

100 otrok. Leta 2018 smo praznovali 5 let od uvedbe otroških maš in danes se kažejo pozitivni 

rezultati.  

Poleg tega Martinovi animatorji vsako leto organizirajo enotedenski oratorij, po zgledu sv. 

Janeza Bosca, ki je zbiral mlade fante po ulicah Torina in jih naučil delati. Tako tudi Ižanski 

otroci en teden preživijo v delavnicah, premišljevanju o svetnikih in branju svetega pisma.  

V OO SDS Ig predlagamo, da se Martinovim animatorjem, ob 5. obletnici otroških maš in za 

vsakoletno organizacijo oratorija podeli  PRIZNANJE OBČINE IG. 

V mesecu decembru, na prvo Adventno nedeljo 2018 smo Martinovi animatorji pihnili že peto 

svečko na torti otroških Svetih maš. 

Otroške maše potekajo dvakrat mesečno. Njihov namen je približati otrokom evharistijo in 

evangelij na njim razumljiv način, še posebej pa privzgojiti čut za skupnost in občestvo v 

katerem smo odvisni drug od drugega. Otroci se s tem pripravljajo na življenje za kasnejša 

leta, ko bodo odrasli. Poskušamo jim približati temelje etike (razumnost, zmernost, srčnost, 

pravičnost) in v višjih razredih tudi temelje morale (vera, updanje, ljubezen). 



Pred vsako otroško mašo se Martinovi animatorji zberemo dvakrat. Na prvem srečanju večkrat 

preberemo evangelij (lectio divina), ki bo v nedeljo pri Sveti maši in si s pomočjo župnika 

Janeza ali kaplana Simona osvetlimo njegov pomen. Poiščemo idejo s  katero bi lahko 

nagovorili otroke pri katehezi. Na drugem srečanju ponovno preberemo evangelij in izdelamo 

natančen načrt dela po posameznih skupinah. 

V nedeljo se Martinovi animatorji zberemo v cerkvi že ob 9:00 uri in se pripravimo na mašo. 

Otrokom ali animatorjem, ki pred mašo vabijo otroke bliže k oltarju, pravimo ledolomilci. Že 

pred mašo se ogrejemo s kakšno pesmijo in uglasimo svoje misli na Boga. 

Po pričetku Svete maše in duhovnikovi glavni mašni prošnji, krmar obrazloži simbol tokratne 

maše in nagovori otroke, da se pridružijo animatorjem pri branju evangelija. Otroci se razdelijo 

v tri starostne skupine  in pred branjem prvega berila med mašo odidejo v zakristijo, kjer 

preberejo evangelij, se o njem pogovorijo, povzamejo smisel simbola takratne maše, se 

pripravijo na sodelovanje pri maši in zmolijo molitev. V cerkev se otroci vrnejo po prošnjah pred 

prinašanjem darov na oltar. 

Otroci po skupinah prevzamejo sodelovanje pri mašnih  delih in sicer: uvod v Oče naš, uvod v 

pozdrav miru in zahvale po obhajilu. Pred koncem maše, tik pred sklepnim blagoslovom, svoje 

razmišljanje ob branju evangelija  predstavi ena od skupin. Po zaključku Svete maše se 

Martinovi animatorji zberemo v župnišču in ugotovimo, kakšne sadove smo poželi. Vsak 

animator povzame svoje mnenje in predlaga kaj bi lahko v prihodnje naredili bolje. Napišemo 

število otrok, ki so bili pri maši na oglasno desko, ki si jo lahko ogledate v župnišču. Poleg 

otroških maš, ki je naše osnovno poslanstvo, organiziramo vsako leto tudi dva do tri oratorijske 

dneve po salezijanskem (sv. Janez Bosko) zgledu. Sodelujemo tudi pri pri pripravi prazničnih 

in koncertnih maš (PTZ) in vodimo otroški zbor s katerim nastopamo tudi na občinskih revijah 

pevskih zborov. 

Žal že peto leto ugotavljamo, da se maše udeležuje manj kot četrtina vseh veroukarjev. Želimo 

si, da bi bila naša cerkev polna otrok (tudi tistih, kii ne hodijo k verouku), saj lahko le z njo 

naredimo uspešen prenos vrednot na naše otroke, kot so: vera, čut za domovino, čut za 

bližnjega in skupnost, ter kritično razločevanje med dobrim in slabim. 

PRIZNANJE - SUSMAN FRANC JANKO, predlagatelj VS Tomišelj (predlog komisije za 
Zlato plaketo) 
 
Leta 1969 - po odsluženju vojaščine pa vse do leta 2000 oz. do konca obstoja Krajevne 
skupnosti Tomišelj je bil ves čas na raznih funkcijah v organih Krajevne skupnosti in sicer; 
-  poveljnik Narodne zaščite,  
-  podpredsednik skupščine, del obdobja v funkciji predsednika skupščine 
-  vodja ali član gradbenih odborov za asfaltiranje cest, izgradnje mostov, izgradnje 
   mrliške vežice, vodovoda, telefonskega omrežja, itd.  
V obdobju nastale Občine Ig bil dva mandata nestrankarski izvoljeni predsednik Sveta vaške 
skupnosti Tomišelj.  V tem obdobju se je kot predsednik SVS redno udeleževal tudi sej 
Občinskega sveta, na njih aktivno sodeloval s predlogi in pobudami.  
Vodil oz. sodeloval je pri reševanju sprotnih vaških vprašanjih, čistilnih akcijah, organizacijah 
srečanj krajanov, obnovi kapelice pri pokopališču, popoplavne aktivnosti in leta 2018 zelo 
aktivno sodeloval pri obnovi vodovoda in izgradnji kanalizacije v Tomišlju. 
Vsa leta je zelo aktivno sodeloval v v gasilskem društvu, daljše obdobje bil predsednik 
nadzornega odbora, v društvu še vedno deluje in je tekmovalec v enoti veteranov. 
Leta 2014 je aktivno sodelovali pri ustanavljanju in prepoznavnosti neodvisne Liste za 
napredek Tomišlja in Podkraja, katere član je še danes. Na lokalnih volitvah leta 2014 in 2018 



se je Listi je tudi z njegovo pomočjo uspelo uvrstiti s kandidatom v Občinski svet.  

PRIZNANJE - ŠD MOKERC IG, predlagatelj Tomaž Meglič (predlog komisije za Zlato 

plaketo) 

 

Začelo se je jeseni leta 1959, ko so se razmere za življenje po vojni že toliko izboljšale, da so 

ljudje začeli razmišljati o prostem času in športnih aktivnostih.  

Najprej je bila organizirana in ustanovljena strelska sekcija(kar je za takratne razmere in 

položaj v državi povsem razumljivo) v društvo "Strelska družina Mokerc, ki je imela svoje 

strelišče in dvorano za streljanje z zračno puško v "strelskem domu na Trneku" današnji 

Izobraževalni CENTER za zaščito in reševanje Republike SLOVENIJE 

Sočasno je bilo ustanovljeno tudi "Telovadno društvo Partizan -TVD Partizan Ig. Organizirane 

so bile naslednje sekcije: 

 - odbojka 

 - rokomet 

 - nogomet 

 - orodna telovadba 

 - atletika 

 - namizni tenis 

 - šah 

Prva aktivnost je bila, da so ob šoli s prostovoljnim delom zgradili potrebna igrišča; rokometno, 

odbojkarsko, "med dvema ognjema" postavili orodja za telovadbo:drog, krogi, bradlja, ter stezo 

za tek in prostor za skok v daljino. Žal za veliki nogomet ni bilo na voljo dovolj prostora, zato 

so igrali mali nogomet kar na rokometnem igrišču.  

Po nekaj letih začetne zagnanosti so vse dejavnosti razen rokomet, žal prenehale delovati, 

delno zaradi finančnih težav delno pa zaradi pomanjkanja strokovnega kadra.  

 

Prva rokometna tekma je bila odigrana na Igu dne 15. 05. 1960 ob 14,00 uri, pomerili pa sta 

se ekipi TVD Partizan Ig A: TVD Partizan Ig B, rezultat pa je bil 15:7.(po zapisu sekretarja 

društva g. Tone Glavan) 

V jeseni 1960 pa je ekipa že redno tekmovala v "Dolenjski ligi" v društvu klubov iz Ribnice 

Stične, Grosuplja, Polž-Višnje gore in Šentvida. Nato pa v Ljubljanski ligi v društvu z Slovanom, 

Olimpijo, Šiško, Šentvidom in Krimom. 

Delovala je tudi ženska ekipa, ki je prav tako tekmovala v Ljubljanski ligi. Žal pa je zaradi 

nezanimanja po nekaj letih prenehala delovati. Bilo je še nekaj poskusov aktiviranja ženske 

selekcije, vendar se zaradi kadrovskih, finančnih, prostorskih,... problemov ni ustalila.  

 

Leta 1968 je prišlo do združitve Strelske družine Mokerc in TVD Partizan Ig v enotno Športno 

društvo Mokerc Ig. Sočasno je društvo s pomočjo lokalnih podjetij (KiG in Mizarstvo Ig) ter z 

ogromno prostovoljnega dela vseh članov društva, dobilo klubske prostore imenovane "Dom 

mladine ŠD MOKERC", ki pa mu danes žal ni več na razpolago.!  

S tem so se pogoji in možnosti da delovanje društva zelo izboljšali, strelska sekcija pa se je 

preselila v nove prostore društva, kjer je delovala še nekaj let, nato pa prenehala z delovanjem 

na Igu. Dejavnost in oprema-orožje se je preneslo v Strelsko društvo Iška vas. 

 

Zanimanje za rokomet je naraščalo, vendar pogoji za trening in igro niso bili na nivoju. Velik 

napredek se je zgodil leta 1970 ko je igrišče "Pod topoli" dobilo asfaltno prevleko, leto kasneje 



pa še razsvetljavo, kar je omogočalo treninge tudi v večernem času. Tako so dobile priložnost 

tudi mlajše selekcije za popoldanski trening.  

 

Leta 1969 je bil prvič angažiran rokometni trener iz Ljubljane, tako da se je nivo treningov 

dvignil, povečalo pa se je tudi število članov v vseh starostnih kategorijah. Angažiranje 

strokovnjakov "od drugje" se je nadaljevalo tudi v bodoče. 

V tem času je članska ekipa uspešno tekmovala v Ljubljanski ligi in kar nekajkrat zgrešila (2. 

mesto) napredovanje v republiško ligo. Uspešni je bila tudi mladinska selekcija, ki je leta 1972 

dosegla izreden uspeh-3. mesto v Sloveniji za Celjem in Slovanom. 

 
Po sprejetju t.i. "portoroških sklepov glede starostnih omejitev, se je večina igralcev razkropila 

po drugih klubih, tako, da je rokomet kar nekaj let "životaril". Po letu 1980 pa je ponovno 

zaživel, vrnili so se vsi igralci in rezultati so bili več kot očitni.  

 

V sezoni 81/82 je članska ekipa ŠD Mokerc dosegla največji uspeh v zgodovini društva- 

2. mesto v republiški ligi, torej korak do 2. zvezne Jugoslovanske lige. 

 

Velik korak k popularizaciji in množičnosti članstva je bila tudi izgradnja  telovadnice pri OŠ Ig, 

ki pa žal ni bila ustreznih dimenzij za rokomet, bila pa je veliko izboljšanje glede izvedbe 

treningov. Tekmovanja pa so se odvijala v Športni dvorani Krim na Galjevici. 

Sanje vseh rokometašev pa so se izpolnile leta 2002, ko je bila namenu predana večnamenska 

dvorana na Igu. S tem so bili dani vsi pogoji za množičen in kakovosten razvoj in napredek 

rokometa na Igu, kar se odraža tako po številu aktivnih članov kot tudi po doseženih rezultatih. 

 
Poslanstvo in vloga ŠD Mokerc 
Primarno poslanstvo in naloga Društva je že ves čas delo z mladimi in vzgoja v smislu "Zdrav 

duh v zdravem telesu"! 

V začetku je bilo osnovno poslanstvo večine društev usmerjeno bolj v vzgajanje v doktrine-

usmeritve takratnega političnega sistema in delno kontroli dogajanja med mladimi, večina 

prebivalstva pa je šport dojemala kot brezplodno trošenje energije in časa.. Vendar že po letu 

1980 so tako športni funkcionarji, tudi na Igu, kot tudi starši ugotovili, da je "ukvarjanje s 

športom-žogo" mnogo več, kot le to. 

Danes večina občanov ve, da je šport pomembna sestavina vsakodnevnega življenja in se 

večina z njim tudi aktivno ukvarja, na tak ali drugačen način. Razveseljujoče je dejstvo, da so 

to že pred leti spoznali tudi starši šoloobveznih otrok. 

Danes je društvo z več kot 200 aktivnimi člani-večina je odraščajoče mladine, pomemben 

dejavnik v Občini, saj s svojim delom zelo vpliva na mlade. Ti z delom v društvu, ob igri z žogo 

pridobivajo delovne navade, razvijajo  kolegialnost-tovarištvo, se soočajo z zmagami in porazi, 

se učijo korektnega odnosa- fair play-a, krepijo psihofizične lastnosti, timskega dela., 

predvsem pa se izogibajo nevarnostim "ulice", spletnih pasti,.., poleg naštetega, pa več kot 

dostojno predstavljajo tako kraj Ig, kot tudi Občino Ig  po Sloveniji in na raznih rokometnih 

turnirjih po Evropi. Zato je slogan društva; Najboljša droga je žoga! pravi za ta čas in na nek 

način brezčasen. 

 

Vidnejši uspehi: 
Primarni cilj društva niso rezultati, vendarle  šport je tekmovanje!! zato... 
Največji uspeh društva je vsekakor 

- 2. mesto članske ekipe v 1. Slovenski republiški ligi leta 1982, in  



- 3. mesto mladinske ekipe leta 1974,  

- Finale MDA sezona 88/99 in končno tretje mesto 

- Uvrstitev in uspešno nastopanje v prvi Mladinski ligi 2016/17 

 

v zadnjem obdobju (zadnjih 10 let) pa so v ospredju predvsem uspehi mlajših selekcij, ki so 

dosegli 15 uvrstitev selekcij od MDB do SDA v finale državnega prvenstva (F4-final four) ter 

od tega klubu priigrali: 

- 5 naslovov državnih prvakov teh selekcij 

- 4 uvrstitve na drugo mesto 

- 4 uvrstitve na tretje mesto 

 
Društvo je v vsej svoji zgodovini imelo kar nekaj reprezentantov Slovenije po posameznih 

selekcijah, in sicer: 

 - članska reprezentanca 2 člana v začetku osemdesetih let 

 - mladinska  reprezentanca 2 člana v obdobju od 2004 - 2010 

 - kadetska reprezentanca     6 članov v obdobju od 2007 - 2018 

To dokazuje da se v Društvu dela kakovostno, da so poleg osnovnega poslanstva, ki je vzgoja 

mladih športnikov, vidni tudi rezultati oz. uspehi posameznikov.  

Poudarke se v društvu daje tudi na strokovnosti, kjer se vedno več dela na vzgoji in 

izobraževanju lastnih strokovnih kadrov. 

 

Glede na visok jubilej, številno članstvo, rezultate minulega dela, vlogo ki jo ima v družbi in 

pozitivnega vpliva na mlade, smatramo, da si zasluži Občinsko priznanje za dolgoletno in 

plodno delovanje in s tem tudi priznanje vsem generacijam prostovoljcev, ki so klub 

neprekinjeno vzdrževali 60 let. 

 

PRIZNANJE - ŠTEBLAJ ROK JANEZ, predlagatelj Preinfalk Borut 

Ob bližnjem občinskem prazniku in podelitvi občinskih priznanj zaslužnim občanom, se s 

svojim predlogom vključujemo tudi člani ižanskega čebelarskega društva. Naš kandidat za 

občinsko priznanje je predsednik našega društva g. Rok Janez Šteblaj.  

G. Rok je predsednik čebelarskega društva Ig že tretji štiriletni mandat. V času njegovega 

predsedovanja se je naše čebelarsko društvo razvilo v eno najbolj prepoznavnih v čebelarski 

srenji.  

Po poklicu je g. Rok pravnik in kot tak odlično obvlada vodenje organizacije kot je naše društvo.  

V času njegovih predhodnikov, smo se čebelarji dobivali 1-2 letno in takrat so se sprostile vse 

tenzije tega obdobja, kar je bilo za večino članov zelo mučno. G.Rok pa je uvedel mesečna 

srečanja upravnega odbora, ki pa so odprtega tipa in so lahko na njih prisotni vsi člani, le da 

nimajo pravice glasovanja. Na teh sestankih rešujemo vse tekoče probleme in se tudi 

pogovorimo o vseh strokovnih zadevah , ki nas tarejo. Vzdušje v društvu je zelo prijetno in 

večina članov se vključuje v vse dejavnosti, ki jih kot društvo organiziramo, od strokovnih 

predavanj, sodelovanja na občinskih prireditvah do akcij, ki jih organizira Čebelarska zveza 

Slovenije n.pr. Tradicionalni slovenski zajtrk, ki ga izvajamo že deset let v ižanskih šolah in 

vrtcih. Po zaslugi g. Roka , je naše sodelovanje z ižansko občino zgledno, kar potrjuje tudi 

redna udeležba našega župana g. Janeza Cimpermana na naših občnih zborih. 



Poleg dela v društvu je g. Rok zelo aktiven tudi v okviru Čebelarske zveze Slovenije, kjer deluje 

v upravnem odboru  zveze. Je tudi predsednik komisije za  pravne zadeve na zvezi.  

Ob vseh naštetih dejavnostih najde še dovolj časa tudi za svoje ljube čebele, ki jih je podedoval 

od pokojnega očeta Alojza Šteblaja-Krogarjevega Lojza. Za svoje varovanke vzorno skrbi in 

jih prevaža na pašo po celi Sloveniji. 

Ižanski čebelarji menimo, da naš predsednik Rok z vso svojo dejavnostjo in osebnimi 

kvalitetami izpolnjuje vse kriterije in si več kot zasluži občinsko priznanje. 

 

PRIZNANJE - VUKOSAVLJEVIĆ BRACO, predlagatelj Dobrovoljc Blaž 

 

Braco Vukosavljević, se je priselil v vas Zapotok leta 1984. Vas Zapotok je bila tedaj vadbeni 

poligon za potrebe JLA in policije. Na tem območju je bilo gibanje za tujce omejeno. 

Infrastruktura je bila slaba. Cesta je bila makadamska, ni bilo telefonskega, elektro in 

vodovodnega omrežja. 

V sodelovanju z vaščani, je ustanovil prvo Vaško skupnost in v sodelovanju s Krajevno 

skupnostjo Golo- Zapotok, je ustanovil Odbor za razvoj kraja. 

S prostovoljnim delom in finančnimi prispevki krajanov, se je začela izgradnja prej navedene 

infrastrukture. Pridobil je pomoč enot JLA, katere so delale na cestnem, vodovodnem in 

telefonskem omrežju. Vas je zaživela in se začela razvijati. 

Je ustanovni član društva Odmev Mokrca, Društva Zapotok, in Turističnega društva Kurešček, 

katerega predsednik je bil dva mandata. Aktivno je delal v organih Turistične zveze Slovenije 

v projektu »Razvoj turizma v hribovitih predelih Slovenije«. Vodil je dve čistilni akciji »Očistimo 

Slovenijo v enem dnevu«. Je registriran prostovoljec. Pomaga ostarelim in bolnim. 

Je tudi prejemnik posebnega priznanja Turistične zveze Slovenije, za delo v prostovoljstvu in 

turističnih organizacijah. Je član Območnega združenja Zveze veteranov vojne za Slovenijo, 

Kulturnega društva Mokrc, Čebelarskega društva Ig in Društva upokojencev Ig. Udeležuje se 

vseh prireditev v Občini Ig. 

Leta 2014 je ustanovil Gobarsko mikološko društvo IG, predsednik katerega je še danes. Pod 

njegovim vodstvom je društvo je doseglo izredne rezultate. Od sedem ustanovnih članov 

danes šteje društvo več kot 90 članov. Aktivno sodeluje v organih Mikološke zveze Slovenije. 

Društvo je postalo eno najbolj aktivnih in uspešnih društev  v občini Ig in Mikološki zvezi 

Slovenije. Na področju varovanja narave in okolja je Ministrstvo za okolje in prostor, društvu 

podelilo status nevladne organizacije, ki deluje v javnem interesu. Tudi zaradi uspešne 

organizacije številnih strokovnih predavanj in razstav gob v občini Ig in v drugih sosednih 

občinah je zaslužen, da v času od ustanovitve Gobarsko mikološkega društva, ni bilo nobene 

zastrupitve z gobami v naši občini, občini Škofljica in Borovnica. 

Pod njegovim vodstvom društvo sodeluje z gobarskimi društvi v Sloveniji in v tujini. Na 

mednarodnih srečanjih gobarskih društev v Sloveniji in v tujini promovira občino Ig. Je tudi 

prejemnik štirih priznanj, pridobljenih na srečanjih v tujini. 

Na podlagi doseženih rezultatov na področju prostovoljstva, doseženih rezultatov društva, 

varovanja narave in okolja, aktivnosti v drugih organizacijah in društvih je upravni odbor 

društva GMD Ig mnenja, da g. Braco Vukosavljević, izpolnjuje vse pogoje iz razpisa za 

podelitev priznanja in je zaslužen, da se mu  podeli priznanje Občine Ig. 



PRIZNANJE -BALANT ANTON, predlagatelj PGD Ig in GZ Ig (predlog komisije za Zlato 

plaketo) 

 

Balantov Tone je postal gasilec Gasilskega društva Ig, že davnega leta 1967, tako je aktiven 

član gasilke organizacije že 52  let. 

Svojo splošno izobrazbo je nadgradil z gasilsko šolo in s tem pridobil naziv gasilski tehnik. 

Nekaj let kasneje se je zaposlil kot poklicni gasilec v Gasilski brigadi Ljubljana. Izobraževal se 

je tudi v gasilskih veščinah in leta 1988 pridobil čin Višji gasilski časnik. 

Njegovo delo  v PGD Ig se je prepletalo med funkcijami predsednika, poveljnika društva, pa 

do predsednika nadzornega odbora, vodja oddelka in še kaj bi se našlo. 

Po osamosvojitvi in ustanovitvi Občine IG je bil eden izmed pobudnikov ustanovitve nove 

Gasilske zveze IG. Kot član Upravnega Odbora GZ Ig je sodeloval pri postavitvi novih temeljev 

in organizacije GZ Ig. 

Ravno tako, kot v društvu, je bil  vse skozi aktiven tudi v GZ Ig in sicer kot Predsednik tehnične 

komisije. Kot poznavalec gasilske tehnike je pomagal društvom pri nabavi avtomobilov in razne 

gasilske tehnike. 

Tone je bil mnogo let tudi predavatelj v Gasilski šoli. Usposobil je veliko ižanskih in drugih 

gasilcev tako poklicnih kot prostovoljnih. Od leta 1988 je tudi sodnik na gasilskih in gasilsko 

športnih tekmovanjih na ravni GZ Ig, Regije Ljubljana in na nivoju GZS. Zadnja leta opravlja 

delo člana nadzornega odbora v GZ IG. 

Še eno njegovo veliko strast moramo omeniti. To je  zbiranje in obnavljanje stare gasilske 

opreme. Na račun te njegove strasti, pa po društvih še vedno deluje zelo veliko starih gasilskih 

brizgaln, kot so delovale v starih časih. Seveda pa je tudi ponosen tekmovalec v tekmovanju 

starih gasilskih brizgaln. 

 

Na koncu naj povemo, da je Tone tudi pevec, saj poje v kar nekaj Ižanskih zborih. 

 

 

 

 

 

 

ZAPISNIK 4. SEJE KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA 

Z DNE 27.2.2019, OB 17.00 URI, V SEJNI SOBI CENTRA IG 

 

Prisotni: Alenka Jeraj - predsednica, Suzana Bratkovič Zavodnik, Anton Modic, Zlatko Usenik  

Odsoten: Franc Toni 

Ostali prisotni: Marica Zupan 

 

Dnevni red: 



 

1. Obravnava predlogov za podelitev priznanj Občine Ig za leto 2019  
 

Na začetku je predsednica komisije, ga. Jeraj vse lepo pozdravila prebrala dnevni red. 

 

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 2019. Vse 

pravočasno prejete predloge so člani komisije prejeli v pregled in proučitev po pošti skupaj z 

vabilom.  

Na razpis je pravočasno prispelo 11 predlogov: (po pravilniku se lahko dodelijo naslednje vrste 

priznanj: Častni občan, 2 Zlati plaketi, 4 Priznanja). Lahko pa komisija pri potrjevanju predlogov 

za podelitev priznanj 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. 

 

Prispeli predlogi: 

 

Vrsta priznanja Predlagatelj Prejemnik 

Častni občan 
Tomaž Meglič v imenu 

ŠD Mokerc Ig 
Bolha Janez 

Častni občan župan Rebolj Stanka 

Zlata plaketa župan 
Društvo žena in deklet 

na podeželju Ig - 20 let 

Priznanje Matej Kabaj 
Karate-do klub Ig 

Shotokan - 10 let 

Priznanje Društvo Fran Govekar Orhini Franci 

Priznanje OO SDS Ig 
Martinovi animatorji - 5 

let 

Priznanje VS Tomišelj Susman Franc Janko 

Priznanje Meglič Tomaž ŠD Mokerc Ig 

Priznanje Preinfalk Borut Šteblaj Rok Janez 

Priznanje Mag. Dobrovoljc Blaž Vukosavljević Braco 

Priznanje PGD Ig in GZ Ig Balant Anton 

 

V skladu z določili Odloka o priznanjih Občine Ig je komisija podrobno pregledala posamezne 

predloge. 

S strani komisije je bil podan predlog, da se v čim krajšem možnem času pripravi nov Odlok o 

priznanjih Občine Ig in sicer, da se dopolnijo obrazložitve predvsem v členu, ki opredeljuje 



prejemnike Zlatih plaket. V Odlok naj se jasno zapiše, da se Zlate plakete podeljujejo društvom 

za okrogle obletnice. 

Komisija je v nadaljevanju obravnavala predloge in se soglasno odločila, da Občinskemu svetu 

predlaga v sprejem oba predloga za častna občana. 

Predlog župana za podelitev Zlate plakete Društvu žena in deklet na podeželju Ig za 20 letnico 

delovanje se ravno tako potrdi,  

Po razpravi se je komisija odločila, da se predlaganim prejemnikom za priznanja: Karate-do 

klub Ig Shotokan, ŠD Mokerc Ig, Susman Franc Janku, in Balant Antonu namesto priznaj 

podeli Zlate plakete Občine Ig, ker gre pri društvih za okrogle obletnice, pri posameznikih pa  

za dolgoletno delo in ne enkratni dogodek.  

Utemeljitev komisije: dolgoletno aktivno delo g. Balanta in g. Susmana in njuna prisotnost na 

večih področjih v kraju je opažena in cenjena in ker bi želeli, da se taka nesebična aktivnost 

nagradi, komisija predlaga, da dobita Zlato plaketo, ker s svojim obsežnim delovanjem 

odstopata od prejemnikov priznanj. Karate-do klub in ŠD Mokerc pa praznujeta obletnico 

delovanja, eden 10. letnico, drugi 60. letnico, za kar dobijo Zlato plaketo. 

Za ostale prejemnike priznanj Orhini Franc, Martinovi animatorji, Šteblaj Rok Janez, 

Vukosavljevič Braco pa komisija nima večjih pripomb in jih predlagajo v potrditev, saj imajo 

priznanja značaj spodbude za nadaljnje delo.  

 

Po opravljeni razpravi je komisija sprejela sledeče sklepe:  

 

SKLEP ŠT. 1: 

Občinska uprava naj do naslednjega razpisnega obdobja pripravi nov Odlok o priznanjih 

Občine Ig.  

 

SKLEP ŠT. 2: 

Predlogi Mateja Kabaja, VS Tomišelj, Tomaža Megliča, PGD Ig in GZ Ig za podelitev priznanj 

se spremeni in se jih predlaga za prejemnike "Zlatih plaket". 

 

SKLEP ŠT. 3 

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: Bolha Janez in Rebolj Stanka 

• Zlato plaketo: Karate-do klub Ig Shotokan za 10. letnico delovanja, Društvo žena in 

deklet na podeželju Ig za 20. letnico delovanja, ŠD Mokerc Ig za 60. letnico 

delovanja, Susman Franc Janko in Balant Anton 

• Priznanje: Orhini Franc, Martinovi animatorji, Šteblaj Rok Janez in Vukosavljević 

Braco. 

 

Seja je bila zaključena ob 17.45 uri.          

 

Alenka Jeraj, predsednica komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

 

Zapisala: Marica Zupan 

 


