OBČINA IG
GOVEKARJEVA CESTA 6
1292 Ig

____________________________________________________________________________
Datum: 27.3.2019
Številka: 032-0003/2019
Zadeva: SKLIC
Skladno z določili 22. čl. Poslovnika Občinskega sveta Občine Ig (Ur.l. RS št. 39/16)
sklicujem
4. sejo Občinskega sveta Občine Ig,
ki bo potekala v sredo, 3.4.2019 ob 17.30 uri v dvorani Centra Ig.
Dnevni red:
1. Obravnava in potrditev dnevnega reda
2. Obravnava in potrditev zapisnika 2. seje z nadaljevanjem in 3. seje - priloga 1
3. Obravnava in potrditev predloga Odloka o pokopališkem redu na območju Občine Ig/drugo
branje in potrditev sklepa za oprostitev plačila najemnine za grobove - priloga 2
4. Obravnava in potrditev predloga Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za
opravljanje lokalne gospodarske javne službe 24 urne dežurne pogrebne službe v Občini Ig
/drugo
branje - priloga 3
5. Obravnava in potrditev predloga Odloka o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v
cestnem
prometu v Občini Ig/drugo branje - priloga 4
6. Obravnava in potrditev predloga Odloka o turistični in promocijski taksi v Občini Ig/drugo
branje priloga 5
7. Obravnava Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe
zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Ig/prvo branje/ - priloga 6
8. Obravnava in potrditev pravilnika za delo svetniških skupin neodvisnih list in samostojnih
članov
Občinskega sveta Občine Ig - priloga 7
9. Pobude in vprašanja

Lep pozdrav!
Janez Cimperman
ŽUPAN
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TOČKA 2 – PRILOGA 1
ZAPISNIK
2. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE IG z dne, 13. 2. 2019 ob 17.30 uri
v dvorani Centra Ig
Prisotni: župan Janez Cimperman, Suzana Bratkovič Zavodnik, Jožica Drobnič, Zdravko Grmek,
Alenka Jeraj, Anton Krnc, Marija Kučič, Mirko Merzel, Franc Toni, Zlatko Usenik, Jože Virant, Mira
Žagar, Andrej Žnidaršič, Marija Župec.
Odsoten Anton Modic.
Ostali prisotni: Janez Miklič, Marjana Župec, Polona Skledar, Natalija Skok, Marica Zupan, Marjeta
Pintarič Župec, Uroš Čuden, Srečko Lenarčič (SVS Brest), .
Dnevni red:
1. Obravnava in potrditev dnevnega reda
2. Obravnava in potrditev zapisnika konstitutivne seje Občinskega sveta Občine Ig
3. Obravnava in potrditev predloga za imenovanje članov delovnih teles Občinskega sveta
Občine Ig
4. Obravnava in potrditev predloga za imenovanje članov Nadzornega odbora Občine Ig
5. Obravnava in potrditev predloga za imenovanje članov v Svet zavoda Osnovna šola Ig
6. Obravnava in potrditev predloga za imenovanje članov v Svet zavoda Vrtec Ig
7. Obravnava in potrditev predloga za imenovanje članov v Izdajateljski svet glasila Mostiščar
8. Obravnava in potrditev predloga financiranja političnih strank
9. OPPN Rastuke II in Občinski prostorski načrt Občine Ig
10. Dom starejših občanov
11. Problematika najema doma v Iškem vintgarju in načrt upravljanja doline reke Iške
12. Avtobusna postaja Ig
13. Dokumentiranje sej Občinskega sveta
14. Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Ig
15. Interpretacijski center Ig
16. Pobude in vprašanja
Ad 1
Dnevni red
Dnevni red je bil soglasno potrjen.
Ad 2
Zapisnik konstitutivne seje Občinskega sveta Občine Ig
Občinski svet Občine Ig je potrdil zapisnik konstitutivne seje Občinskega sveta Občine Ig.
Glasovanje: 13 ZA
Ad 3
Imenovanje članov delovnih teles Občinskega sveta Občine Ig
Alenka Jeraj predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Ig
(KMVVI) pove, da je predlog komisija obravnavala in ga predlaga občinskemu svetu v obravnavo
in potrditev.
Marijo Župec zanima, zakaj nima stranka SLS nobenega predsednika in ali se je pregledalo v
preteklem obdobju odsotnost članov stranke SDS na odborih.
Alenka Jeraj pove, da v preteklem mandatu predsedniki SLS v odborih niso bili dovolj aktivni.
Virant Jože pove, da je imel odbor za komunalo 15 sej v preteklem mandatu, na katerih je bila
Alenka Jeraj osemkrat odsotna.
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Zlatko Usenik pove, naša težnja je, da bi bili imenovani vsi enakomerno v vsakem odboru, saj je
odbor namenjen temu, da se večkrat sestane ter pripravi zadeve tako, da se županu poda
predloge pri pripravi proračuna.
Župan poda predlog imenovanje članov v delovna telesa občinskega sveta na glasovanje.
Občinski svet Občine Ig je sprejel sklep o imenovanju članov v delovna telesa Občinskega
sveta Občine Ig.
Glasovanje: 8 ZA, 5 VZDRŽANIH
ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI: Mirko Merzel predsednik, Alenka Jeraj, Anton Modic,
Jožica Drobnič, Zlatko Usenik, Luka Bizjak, Darja Režek, Marija Livk, Božena Gabrijelčič.
ODBOR ZA KOMUNALO, INFRASTRUKTURO, VARSTVO OKOLJA IN UREJANJE
PROSTORA: Zlatko Usenik predsednik, Zdravko Grmek, Mira Žagar, Andrej Žnidaršič,
Marija Župec, Suzana Bratkovič Zavodnik, Anton Krnc, Simon Krajzel, Tone Strelec.
ODBOR ZA GOSPODARSTVO, TURIZEM IN GOSTINSTVO: Suzana Bratkovič Zavodnik
predsednica, Alenka Jeraj, Zdravko Grmek, Marija Župec, Anton Modic, Franc Toni, Darja
Modic, Zuhra Jovanovič, Nevenka Marija Kovač.
ODBOR ZA KMETIJSTVO IN GOZDARSTVO: Anton Krnc predsednik, Miro Merzel, Marija
Kučič, Jože Virant, Jožica Drobnič, Aleš Tolar, Roman Črnič, Miha Jankovič, Štefan Strle.
ODBOR ZA PROTIPOŽARNO VARNOST, ZAŠČITO IN REŠEVANJE: Marija Kučič
predsednica, Zlatko Usenik, Mirko Merzel, Jože Virant, Anton Modic, Žiga Drnovšek, Martin
Kraševec, Tjaša Kodba, Bojan Kraševec.
STATUTARNO PRAVNA KOMISIJA: Mira Žagar predsednica, Andrej Žnidaršič, Anton Krnc,
Suzana Bratkovič Zavodnik, Franc Toni.
Ad 4
Imenovanje članov Nadzornega odbora Občine Ig
Alenka Jeraj predsednica KMVVI pove, da je predlog komisija obravnavala in ga predlaga
občinskemu svetu v obravnavo in potrditev.
Občinski svet Občine Ig je potrdil člane Nadzornega odbora Občine Ig: Anita Nikolić, dr.
Simon Starček, Petra Krajzel, Klemen Golob, dr. Anton Dvoršek.
Glasovanje: 8 ZA, 5 VZDRŽANIH
Ad 5
Imenovanje članov v Svet zavoda Osnovna šola Ig
Alenka Jeraj predsednica KMVVI pove, da je predlog komisija obravnavala in ga predlaga
občinskemu svet v obravnavo in potrditev.
Občinski svet Občine Ig je potrdil člane v Svet zavoda Osnovne šole Ig: Marija Kučič, Jožica
Drobnič, Mirko Merzel.
Glasovanje: 13 ZA
Ad 6
Imenovanje članov v Svet zavoda Vrtec Ig
Alenka Jeraj predsednica KMVVI pove, da je predlog komisija obravnavala in ga predlaga
občinskemu svet v obravnavo in potrditev.
Občinski svet Občine Ig je potrdil člane v Svet zavoda Vrtec Ig: Mira Žagar, Andrej
Žnidaršič, Anton Krnc.
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Glasovanje: 13 ZA
Ad 7
Imenovanje članov v Izdajateljski svet glasila Mostiščar
Župan pove, da se odpoveduje članstvu v izdajateljskem svetu glasila.
Alenka Jeraj predlaga, da občinska uprava preveri ali je po zakonu določeno, da je župan član, v
kolikor te zahteve ni, se v odloku popravi in izdajateljski svet nato sestavljajo samo svetniki.
Spremembe se predlagajo, ker se dosedanji izdajateljski svet, ki ga je vodil župan, ni sestajal, ni
deloval aktivno, ni bilo ažurnosti, programski načrt je star 15 let.
Župan obrazloži, da se je izdajateljski svet sestal dvakrat, po večkratnem sestajanju ni bilo potreb,
kajti uredniški odbor je delal korektno.
Zlatko Usenik predlaga, da se do naslednje seje pripravi popravljen odlok.
Župan predlaga sklep, da se točka dnevnega reda prekine in pripravi sprememba Odloka o glasilu
Občine Ig.
Občinski svet Občine Ig je sprejel sklep, da se točka dnevnega reda prekine in se pripravi
sprememba Odloka o glasilu Občine Ig.
Glasovanje: 13 ZA
Ad 8
Financiranje političnih strank
Zlatko Usenik predlaga, da se z rebalansom proračuna nameni sredstva za administrativno,
tehnično delovanje neodvisnih svetniških skupin in popravi pravilnik o sredstvih za delo svetniških
skupin.
Alenka Jeraj predlaga, da občinska uprava preveri prakso in pravilnike sosednjih občin.
Župan poda pobudo Zlatka Usenika na glasovanje.
Svetniki se strinjajo s pobudo Zlatka Usenika, da se pripravi sprememba Pravilnika o
sredstvih za delo svetniških skupin.
Glasovanje: 13 ZA
Anton Krnc poda predlog SDS, da je faktor financiranja političnih strank 0,50 eur na en pridobljen
glas volivca.
Župan poda na glasovanje sklep o financiranju političnih strank.
Skladno z določili 26. člena Zakona o političnih strankah, Občinski svet Občine Ig potrjuje,
da je višina sredstev za financiranje političnih strank v Občini Ig 0,50 eur na vsak dobljen
glas volivca. Financiranje velja od dneva konstituiranja občinskega sveta, to je od 5.12.2018
dalje.
Glasovanje: 13 ZA
Ad 9
OPPN Rastuke II in Občinski prostorski načrt Občine Ig
Razprava točke na predlog svetniške skupine SDS.
Župan pojasni, da je OPPN Rastuke II v fazi priprave idejne zasnove in, ko bo osnutek pripravljen
bo predložen v pregled občinskemu svetu. Prostorski red je bil sprejet leta 2012 in je objavljen na
spletni strani Občine Ig.
Mirko Merzel za parcele, ki so v lasti občine, predlaga spremembo namembnosti območja iz
individualne stanovanjske gradnje v gradnjo družbenih objektov oziroma, da se območje za
družbene dejavnosti, ki je ob stanovanjskem, zamenjata. Meni, da bi gradnja hiš preobremenila
komunalno infrastrukturo. Moti ga tudi gradnja »vila bloki« na območju Iga.
Alenka Jeraj ne nasprotuje, da individualni lastniki znotraj območja lahko zidajo. Za občinske
parcele pa predlaga, da se jih ne pozida za stanovanjsko gradnjo ampak se jih prihrani za nekaj
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bolj uporabnega. Meni, da Občina ne potrebuje 40.000 m2 za predvideno gradnjo ampak, da to
nameni za kakšen drug namen.
Natalija Skok obrazloži, da je bil leta 2012 potrjen prostorski red, v katerem je to območje, ki se
ga predlaga za zamenjavo za stanovanjsko, namenjeno spremljajočim objektom predvidenim za
hipodrom.
Župan pove, da je zemljišče v lasti občine delno na poplavnem območju, kjer ni dovoljena gradnja
objektov za družbene dejavnosti (šole, vrtce, muzeje). Pojasni še, da se za ta del izdeluje idejna
zasnova za športni park, ki bo zasnovan po potrebah šolskih otrok in tudi zelenih površin za
stanovalce Rastuk.
Zlatko Usenik predlaga, da se o projektni nalogi pogovarja, upošteva podane predloge svetnikov,
vaških svetov, predno se obravnava na seji.
Mira Žagar predlaga, da se pri pripravi idejne zasnove povabi k sodelovanju svetnike.
Antona Krnca moti, ker je nadaljevanje postopkov prostorskega reda občine Ig ustavljeno zaradi
nove zakonodaje.
Župan pojasni, da je sprejeta celotna nova prostorska zakonodaja in gradbeni zakon, ki prinaša
veliko novitet.
Ad 10
Dom starejših občanov
Razprava točke na predlog svetniške skupine SDS.
Anton Krnc postavi vprašanja glede lastništva parcele; glede podatkov o že izvedenih aktivnostih
za izvedbo projekta in predviden terminski načrt; kdo so potencialni partnerji za gradnjo doma,
možnost pridobitve koncesije s strani države; kako daleč so izpeljani postopki za javno zasebno
partnerstvo; ali s strani ministrstva že potekajo kakšne aktivnosti na grajskem vrtu. Postavi tudi
vprašanje enega občana ali je bil župan prisiljen v ta posel glede lastništva parcel.
Župan odgovori, da je zemljišče v lasti Občine; glede doma starejših občanov se nič ne dogaja;
glede posla ni nihče vplival na župana.
Zlatka Usenika zanima ali se je kdaj dogovarjalo glede gradnje doma na zemljišču zraven blokov,
tam kjer so vrtovi.
Župan odgovori, da v postopku sprejetja OPN Ig se to zemljišče ni dovolilo pozidati zaradi vedute
gradu. So pa potekali pogovori na Ministrstvu za pravosodje, da bi ta prostor namenili
medgeneracijskemu projektu, za vzpostavitev sadovnjaka, postavitev čebelnjaka in pridelavo
zelenjave v smislu izobraževanja mladih.
Ad 11
Problematika najema doma v Iškem vintgarju in načrt upravljanja doline reke Iške
Razprava točke na predlog svetniške skupine SDS.
Svetniki na seji dobijo odvetnikovo poročilo o stanju zadeve Iški vintgar.
Župan pove, da z dolino reke Iške občina ne more upravljati, ker je to v pristojnosti države. Lahko
pa se postavi opozorilne znake oziroma table in sprejme odlok o varovanju z naravnimi
vrednotami.
Alenka Jeraj predlaga, da se glede upravljanja naredi strateški načrt, ne pa samo postavi table.
Ad 12
Avtobusna postaja Ig
Razprava točke na predlog svetniške skupine Liste Zlatka Usenika za napredek občine Ig.
Mira Žagar pove, da je problem v prometni ureditvi tega središča v času jutranjih in popoldanskih
konic. Zanima jo ali je bila narejena prometna študija s strani občine; ali je občina predlaga kakšen
ukrep v celostni prometni strategiji LUR. Predlaga tudi, aktivno sodelovanje občine v razvojni
strategiji regije, ki je naravnana k trajnostnemu razvoju prometa. Finančna perspektiva strategije
do leta 2027 bo osnova za črpanje evropskih sredstev, v kolikor bo določena zadeva umeščena v
strategijo, zato naj se občina aktivno vključi v javne razprave.
Župan odgovori, da KIG d.d. izdeluje idejno zasnovo ureditve avtobusnega postajališča
(nadstrešnice). Pove še, da je obvestil pristojne na LPP, da so avtobusi v času čakanja, parkirani
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znotraj postajališča. Pojasni, da je seznanjen s problematiko prometa v času konic. V nadaljevanju
pove, da je bila izdelana prometna študija upravičenosti obvoznice ter recenzija. DRSI je
zainteresirano za samo izgradnjo obvoznice Ig – Staje. Obvoznica je vključena v prostorski red
občine Ig.
Ad 13
Dokumentiranje sej Občinskega sveta
Razprava točke na predlog svetniške skupine Liste Zlatka Usenika za napredek občine Ig.
Zlatko Usenik predlaga, zvočno in slikovno snemanje sej občinskega sveta.
Janez Miklič obrazloži, seje se lahko snemajo, če je natančno opredeljeno v poslovniku, skladno
z zakonom o varstvu osebnih podatkov in zagotovljena morajo biti finančna sredstva v proračunu.
Zlatko Usenik predlaga, da občinska uprava do naslednje seje pripravi predlog sprememb
poslovnika.
Ad 14
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Ig
Razprava točke na predlog svetniške skupine Liste Zlatka Usenika za napredek občine Ig.
Svetniki na seji dobijo obrazložitev Polone Skledar.
Zlatko Usenik predlaga, da se pripravi pravilnik oziroma odlok, ki bo določal pravno podlago za
financiranje in delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.
Ad 15
Interpretacijski center Ig
Razprava točke na predlog svetniške skupine Liste Zlatka Usenika za napredek občine Ig.
Mira Žagar predlaga, glede na to, ker je sestava občinskega sveta nova, da se podrobno predstavi
projekt: gradbena dokumentacija za kolišča in povezovalno pot, PZI za interpretacijski center,
vloga za sofinanciranje, terminski plan, dovoljenja za kolišča, viri financiranja so spremenjeni,
projekt prijavljen za finančna sredstva kot ena celota ali po sklopih, tržno analizo kakšen je obisk
danes in kakšen bo potem in koliko so drugi muzeji primerljivi s tem.
Župan pove, da bo sklicana seja občinskega sveta s točko dnevnega reda predstavitev
Interpretacijskega centra.
Zlatko Usenik predlaga sklic naslednje seje za 6.3.2019.
Župan pove, da bodo predstavitev predstavile zunanje institucije, partnerja KPLB in SAZU,
strokovne službe, zato se ne more določiti datuma seje.
Zlatko Usenik pove, da v kolikor ne bo sklicana seja do 6.3.2019, se danes sprejme sklep, da se
ustavijo vse aktivnosti glede kolišč.
Župan prekine sejo.
Ad 16
Pobude in vprašanja
Igor Holy poda predloge: da se glasilo Mostiščar vpiše v razvid medijev; pri informacijskem
pooblaščencu pridobi reprezentativno mnenje glede osebnih podatkov; na spletni strani občine
naj se objavijo pdf dokumenti OPN ne pa v obliki neke povezave; v kolikor parcela nima javne
dostopne poti se ne sme dovoliti nobene širitve zazidljivega območja. Zahvali se županu, ker je v
zadnjih 15 letih naredil veliko dobrega za občino.
Seja se zaključi ob 20.15 uri.
Zapisala Marjana Župec

Janez Cimperman
ŽUPAN
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ZAPISNIK NADALJEVANJE
2. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE IG z dne, 20. 3. 2019 ob 17.30 uri
v dvorani Centra Ig
Prisotni: župan Janez Cimperman, Suzana Bratkovič Zavodnik, Jožica Drobnič, Zdravko Grmek,
Alenka Jeraj, Anton Krnc, Marija Kučič, Mirko Merzel, Anton Modic, Franc Toni, Zlatko Usenik,
Jože Virant, Mira Žagar, Andrej Žnidaršič, Marija Župec.
Ostali prisotni: Aleksander S. Ostan (Atelje Ostan Pavlin d.o.o.) Janez Miklič, Marjana Župec,
Natalija Skok, Marica Zupan.
Dnevni red:
1. Interpretacijski center Ig
Ad 1
Interpretacijski center Ig
Natalija Skok obrazloži usklajevanje z Ministrstvom za kulturo o povabilu za sredstva evropske
kohezijske politike 2014 – 2020. V projektu bo na interpretativen način (info table in druga
interpretativna orodja) ljudem prikazana dediščina tako naravno kot kulturno. Prikazana bo
kulturna krajina s prevlado barjanskih, nižinskih ekstenzivno gojenih travnikov in njenih habitatov
ter obdobje prazgodovinskih kolišč. Projekt obravnava prezentacijo in interpretacijo biotske
raznovrstnosti in dediščino kolišč na območju UNESCO Svetovne kulturne dediščine na Igu.
Načrtovana interpretacija je del regionalne mreže, tako narave kot kulture, Ljubljanskega barja na
več lokacijah. Območje interpretacije sovpada z najvrednejšo prvo varstveno cono Krajinskega
parka Ljubljansko barje (KPLB), ki je del Nature 2000. Z ukrepi varovanja narave se hkrati varuje
arheološke plasti. Poglavitna ukrepa sta vzdrževanje visoke gladine talne vode in preprečevanje
invazivnih metod kmetovanja na mokrotnih travnikih (globoko oranje, kopanje drenažnih jarkov in
podobno). V interpretacijo bo neločljivo vključena interpretacija ohranjanja biotske raznovrstnosti,
ki je ravno na področju kolišč izrednega pomena.
Aleksander Ostan preko video projekcije podrobno predstavi projekt umestitve v prostor za
Interpretacijski center (IC) in koliščarsko naselbino (KN) ter načrte posameznih etaž novogradnje
in etaž rekonstrukcije kašče z zunanjo ureditvijo. Pokaže dostopno pot z vmesnimi info točkami,
samo razporeditev kolib okoli ojezeritve s povezovalno potjo. Predstavi smernice arheologov iz
ZRC SAZU, Inštitut za arheologijo, na podlagi katerih se je zasnovala KN.
Zlatko Usenik postavi vprašanja: ali je predvideno kdo bo vzdrževal in obnavljal; koliko zaposlenih
se predvideva; kako so zagotovljena parkirišča.
Aleksander Ostan pove, da se bo za vzdrževanje pridobilo upravljalca, zaposlovanje bo odvisno
od števila obiskovalcev, zagotovljeni so že obstoječi parkirni prostori.
Mira Žagar vpraša kakšne so nove ocene stroškov pri KN in zakaj niso bili v investicijskem
programu (IP) ocenjeni letni stroški vzdrževanja objektov, saj bi jih bilo verjetno potrebno opredeliti
v proračun občine.
Natalija Skok pove, da za KN natančne ocene še ni, bo pa na osnovi projekta za izvedbo (PZI).
Vrednost investicije po IP je bila potrjena na seji občinskega sveta novembra in se ne spreminja.
Anton Krnc vpraša zakaj ni vrisanih parkirišč v PGD ali je bilo potrebno dodati parkirišča pri
pridobivanju gradbenega dovoljenja (GD) in kakšna je smotrnost velike razdalja med muzejem in
kolišči, kaj to dolgoročno pomeni za občino.
Natalija Skok pove, da so vsa parkirišča že javne površine in jih ni potrebno preverjati pri GD niti
dodajati. Lokacija kolišča se je določala na nivoju plana in je določena v prostorskem redu Občine
Ig (PRO) in se je usklajevala z resorji: Zavod RS za kulturno dediščino, Natura 2000 območja in
drugi. Za PRO se je izdelovala tudi presoja vplivov na okolje, kjer se je to lokacijo dodatno
preverjalo.
Aleksander Ostan pove, da se zunaj urbanega naselja na barju ne sme graditi objektov, saj se tja
ne sme pripeljati električno napeljavo. Izjemno pomembno za naselje Ig je, da dobi vitalno vsebino
IC. Sinergije se ustvarjajo tam, kjer je več programskih vsebin, ki se dopolnjujejo (šola, knjižnica,
center).
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Alenka Jeraj ocenjuje, da bo obiskovalcev med 50 in 100 tisoč leta 2022, in ne verjame, da bo po
podatkih iz IP samo 8000 ljudi. Svetnikom želi predstaviti, kako imajo te stvari urejene drugje po
drugih muzejih in tudi kako se v zadnjem času povečuje obisk obstoječe razstave društva Fran
Govekar Ig in kako se da dobro poslovati. Še vedno ima pomisleke glede prometne ožine;
pomanjkanje parkirišč; kako preprečiti, da ne bodo ljudje prihajali direktno do kolišč; sama
primernost lokacije IC, ki se ga ne bo dalo širiti. Meni tudi, da je primernejša lokacija na koncu
Rastuk.
Anton Modic poudari, da je projekt IC zelo primeren za razvoj kraja Ig, saj bo povezoval društva v
občini, šolo in druge udeležence. Objekt IC bi se lahko namenil tudi v protokolarne namene.
Prometni režim je potrebno reševati dolgoročno, prav pa je, da se o njem pogovarjamo že danes.
Mira Žagar postavi vprašanja do kdaj se ocenjuje pridobitev GD za kolišča; kakšen je terminski
načrt za gradnjo muzeja in KN; ali je za kohezijska sredstva pogodba za sofinanciranje že
podpisana in ali je v njej predvideno podaljšanje roka oziroma dovoljen odmik od zaključka
operacije investicije
Natalija Skok odgovori, pričetek gradnje IC je junij 2019 do konca 2020, za KN pa sredina 2020
do sredine 2021. Rok za pridobitev GD za KN je še eno leto. Podpis pogodbe za sofinanciranje
pričakujemo v kratkem.
Zlatko Usenik meni, da glede na trenutno situacijo gradbenikov se bo projekt bistveno podražil.
Zanima ga ali mora občina, po sklenjeni pogodbi z izvajalcem, vnaprej plačati izvajalcu vsa dela
in nato dobi občina denar od EU in države. Moti ga nevarna pot od parkirišča pri pokopališču,
mimo centra, do avtobusne postaje, po glavni cesti do odcepa na makadamsko cesto in predlaga,
da se prometna ureditev reši z izgradnjo pločnika. Zanima ga tudi, kdaj ima občina namen pričeti
s prometno infrastrukturo glede parkomatov in pobiranja parkirnine.
Natalija Skok pove, da je sklep o pričetku del javnega naročila vezan na vrednost opredeljeno v
IP. Najprej se podpiše pogodba o sofinanciranju projekta, šele nato se lahko podpiše pogodba z
izvajalcem. Na podlagi mesečno izstavljene situacije izvajalca, se ta vnese v program Emma, ko
občina plača situacijo, ministrstvo naslednji dan nakaže sredstva. Razgovori že potekajo za
načrtovanje obvozne ceste Ig, v sklopu katere se bo uredila navezava Govekarjeve ceste (pločnik,
kolesarska pot) ter ureditev novih parkirnih površin.
Aleksander Ostan pove, glede prometne strategije bo potrebno v glavah ljudi spremeniti mišljenje,
da se ne more pripeljati z avtomobilom do vrat. Dolgoročna vizija mest je trajnostna mobilnost s
katero izrazito skušajo umakniti individualni promet iz mesta in seveda najti nek drug sistem ali z
javnim prevozom ali manjšimi parkirnimi žepi ali elektro busi.
Janez Kastelic pove, da je strategija javnega zavoda KPLB (JZ KPLB) usmerjanje v javni prevoz,
gradnjo kolesarskih poti in vizija kolo na avtobus. Težnja je, da se vzpostavi trajna mobilnost.
Individualni prevozi se bodo dolgoročno prestrukturirali v javne prevoze. Glede lokacije kolišč gre
za enoten projekt zaščita narave znotraj območja Natura 2000, ki je bil umetno razdeljen zaradi
finančnih sredstev. JZ KPLB vodi kohezijski projekt POLJUBA, ki obravnava indikacijo vzgledno
urejenih kmetijskih zemljišč, kot celota pa gre za urejenost naravne in kulturne dediščine.
Natalija Skok poudari, da bo potrebno vzpostaviti režim za vodeni obisk ljudi na zaščitenem
območju.
Zlatko Usenik vpraša ali bi lahko imeli avtobusi dostop po servisni poti in kako je poskrbljeno za
invalide na vozičku.
Aleksander Ostan pove, da je servisna pot namenjena za vzdrževanje, dostopi za invalide so že
upoštevani.
Seja se zaključi ob 19.40 uri.
Zapisala Marjana Župec

Janez Cimperman
ŽUPAN
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ZAPISNIK
3. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE IG z dne, 13. 3. 2019 ob 17.30 uri
v dvorani Centra Ig
Prisotni: župan Janez Cimperman, Suzana Bratkovič Zavodnik, Jožica Drobnič, Zdravko Grmek,
Alenka Jeraj, Anton Krnc, Marija Kučič, Mirko Merzel, Anton Modic, Franc Toni, Zlatko Usenik,
Jože Virant, Mira Žagar, Andrej Žnidaršič, Marija Župec.
Ostali prisotni: Janez Miklič, Marjana Župec, Polona Skledar, Marica Zupan, Uroš Čuden, Darko
Uršič (SVS Ig), Janez Rupert (SVS Iška vas), Brigita Petek (SVS Matena), Luka Kepec (SVS Iška).
Dnevni red:
17. Obravnava in potrditev dnevnega reda
18. Obravnava in potrditev predloga Odloka o pokopališkem redu na območju Občine Ig / prva
obravnava
19. Obravnava in potrditev predloga Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za
opravljanje lokalne gospodarske javne službe 24 – urne dežurne pogrebne službe v Občini
Ig / prva obravnava
20. Obravnava in potrditev predloga Odloka o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu v Občini Ig / prva obravnava
21. Obravnava in potrditev predloga sprememb Odloka o glasilu Občine Ig – popravljeno in
prečiščeno besedilo / skrajšan postopek
22. Obravnava in potrditev predloga cene pomoči na domu v Občini Ig za leto 2019
23. Obravnava in potrditev predloga Letnega programa kulture Občine Ig za leto 2019
24. Obravnava in potrditev predloga Letnega programa športa Občine Ig za leto 2019
25. Obravnava in potrditev predloga Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Ig za
leto 2019
26. Obravnava in potrditev Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra 1/2019
27. Obravnava in potrditev predloga Odloka o dopolnitvi Odloka o kategorizaciji občinskih
javnih cest in kolesarskih poti v Občini Ig / skrajšan postopek
28. Obravnava in potrditev predloga Odloka o turistični in promocijski taksi v Občini Ig / prva
obravnava
29. Obravnava in potrditev predloga za športnika, športnico in ekipo leta v Občini Ig za leto
2018
30. Obravnava in potrditev predlogov za podelitev priznanj Občine Ig za leto 2019
31. Pobude in vprašanja
Ad 1
Dnevni red
Dnevni red je bil soglasno potrjen.
Ad 2
Predlog Odloka o pokopališkem redu na območju Občine Ig / prva obravnava
Andreja Zdravje obrazloži predlog odloka v skladu z zakonom, ki podrobneje ureja in določa
izvajanje pogrebne in pokopališke dejavnosti v občini Ig.
Alenka Jeraj predlaga, da se plačila najemnine oprosti tudi žrtev povojnih pobojev.
Občinski svet Občine Ig je sprejel Odlok o pokopališkem redu na območju Občine Ig v prvi
obravnavi. Pred sprejemom odloka v drugi obravnavi, odlok obravnava pristojni odbor in
Statutarno pravna komisija.
Glasovanje: 14 ZA
Ad 3
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Predlog Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje lokalne
gospodarske javne službe 24 – urne dežurne pogrebne službe v Občini Ig / prva
obravnava
Andreja Zdravje obrazloži predlog odloka kot koncesijskim aktom, ki podrobneje določa predmet
in pogoje za podelitev koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe 24
urne dežurne pogrebne službe v skladu z zakonom.
Občinski svet Občine Ig je sprejel Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za
opravljanje lokalne gospodarske javne službe 24 – urne dežurne pogrebne službe v Občini
Ig v prvi obravnavi. Pred sprejemom odloka v drugi obravnavi, odlok obravnava pristojni
odbor in Statutarno pravna komisija.
Glasovanje: 14 ZA
Ad 4
Predlog Odloka o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini
Ig (Svet) / prva obravnava
Polona Skledar obrazloži razloge za sprejem odloka o ustanovitvi Sveta, ki ureja sestavo, naloge,
trajanje mandata, financiranje, poročanja in izvajanje strokovno tehnične naloge.
Mira Žagar predlaga, naj se pripravi do obravnave na Statutarno pravni komisiji, da se določi kdo
skliče konstitutivno sejo, izvolitev predsednika in namestnika ter kdo sklicuje seje.
Alenka Jeraj predlaga, da se doda kdo obravnava letno poročilo Sveta.
Občinski svet Občine Ig je sprejel Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu v Občini Ig v prvi obravnavi. Pred sprejemom odloka v drugi obravnavi,
odlok obravnava pristojni odbor in Statutarno pravna komisija.
Glasovanje: 14 ZA
Ad 5
Predlog sprememb Odloka o glasilu Občine Ig – popravljeno in prečiščeno besedilo
/ skrajšan postopek
Mira Žagar pove, da je Statutarno pravna komisija obravnavala odlok in ga predlaga občinskemu
svetu v obravnavo in potrditev s predlaganimi spremembami, ki so že upoštevane v pripravljenem
čistopisu odloka predloženega na današnji seji.
Mirko Merzel pove, da je Odbor za družbene dejavnosti obravnaval odlok in ga predlaga
občinskemu svetu v obravnavo in potrditev s predlaganimi spremembami pripravljenega čistopisa
odloka predloženega na današnji seji.
Občinski svet Občine Ig je sprejel Odlok o glasilu Občine Ig – popravljeno in prečiščeno
besedilo s predlaganimi spremembami pripravljenega čistopisa na seji.
Glasovanje: 14 ZA
Ad 6
Predlog cene pomoči na domu v Občini Ig za leto 2019
Polona Skledar pove, da Občina sofinancira po odloku najmanj 61%, predlog za leto 2019 je
71,95%, da cena za uporabnike ostane enaka kot lani. Centri za socialno delo (CSD) so se v 2018
reorganizirali in v sklopu tega urejajo izvajanje te storitve v smeri prenosa izven centra. Občino so
že obvestili o prenehanju izvajanja programa pomoči na domu, zato bo potrebno razpisati
koncesijo, popraviti odlok, najkasneje do konca leta 2019. CSD za občino izvaja tudi odločanje o
enkratni denarni socialni pomoči.
Mirko Merzel pove, da je Odbor za družbene dejavnosti obravnaval predlog cene, ki jo predlaga
občinskemu svetu v obravnavo in potrditev.
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Občinski svet Občine Ig je sprejel sklep o potrditvi cene pomoči na domu v Občini Ig za
leto 2019 oziroma za čas, ko jo še izvaja Center za socialno delo Ljubljana v letu 2019 in
sicer v višini 24,21 eur na uro, od tega je cena za uporabnike 6,13 eur na uro, subvencija
občine pa 18,09 eur na uro.
Glasovanje: 14 ZA
Občinski svet Občine Ig je sprejel sklep o potrditvi cene izvajanja naloge odločanja o
enkratni denarni pomoči za leto 2019 v višini 1039,08 eur letno oziroma 86,59 eur mesečno.
Glasovanje: 14 ZA
Ad 7
Predlog Letnega programa kulture Občine Ig za leto 2019
Mirko Merzel pove, da je Odbor za družbene dejavnosti obravnaval program in ga predlaga
občinskemu svetu v obravnavo in potrditev s predlagano spremembo, da se popravi napačno
navedena sredstva na plesni in lutkovni dejavnosti.
Alenka Jeraj predlaga, da bi Občina v letu 2020, ob 130 letnici rojstva Franca Kramarja, izdala
knjigo njegovih zbranih pripovedk in v letu 2021 ob 150 letnici rojstva Frana Govekarja izdali
njegov nedokončani roman Kronika na ižanskem.
Zlatko Usenik predlaga Alenki Jeraj, da pripravi osnove in finančno ovrednoti svoj predlog.
Občinski svet Občine Ig je sprejel sklep o potrditvi Letnega programa kulture v Občini Ig
za leto 2019 s predlagano spremembo.
Glasovanje: 14 ZA
Ad 8
Predlog Letnega programa športa Občine Ig za leto 2019
Mirko Merzel pove, da je Odbor za družbene dejavnosti obravnaval program in ga predlaga
občinskemu svetu v obravnavo in potrditev s predlagano spremembo, da se črta 7. člen glede
prerazporejanja sredstev.
Mirko Merzel pove, da se športna dvorana refundira skozi programe za društva, kar se pa tiče
kulture pa poda predlog, naj se sofinancira staršem tudi najemnine v šoli za glasbeno šolo.
Polona Skledar odgovori, da bo preverila ali po zakonu občina sploh sme sofinancirati najemnine
prostorov privatnim šolam. Najemi dvoran so zajeti v obeh letnih programih kulture in športa.
Občinski svet Občine Ig je sprejel sklep o potrditvi Letnega programa športa v Občini Ig za
leto 2019 s predlagano spremembo.
Glasovanje:14 ZA
Ad 9
Predlog Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Ig za leto 2019
Janez Miklič pove, da Občina načrtuje manjše menjave 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.
Občinski svet Občine Ig je sprejel sklep o potrditvi Načrta ravnanja s stvarnim
premoženjem Občina Ig za leto 2019.
Glasovanje: 14 ZA
Ad 10
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra 1/2019
Janez Miklič pove, ukinitev javnega dobra je predpogoj za vse nameravane kasnejše postopke
glede sklepanja menjalnih in kupoprodajnih pogodb, predvsem za uskladitev lastništva na
področju javnih poti in cest v zemljiški knjigi in katastru.
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Občinski svet Občine Ig je sprejel sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra 1/2019.
Glasovanje: 14 ZA
Ad 11
Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest in kolesarskih
poti v Občini Ig / skrajšan postopek
Mira Žagar pove, da je Statutarno pravna komisija obravnavala odlok in ga predlaga občinskemu
svetu v obravnavo in potrditev s predlaganimi spremembami, da se popravi navedba zakonodaje
v preambuli in črta se 2. ter 4. člen, saj ostajata nespremenjena glede na prvotni odlok.
Zlatko Usenik pove, da je Odbor za komunalo, infrastrukturo, varovanje okolja in urejanje prostora
obravnaval odlok in ga predlaga občinskemu svetu v obravnavo in potrditev s predlaganimi
spremembami sprejetimi na Statutarno pravni komisiji.
Občinski svet Občine Ig je sprejel Odlok o dopolnitvi Odloka o kategorizaciji občinskih
javnih cest in kolesarskih poti v Občini Ig s predlaganimi spremembami.
Glasovanje: 14 ZA
Ad 12
Predlog Odloka o turistični in promocijski taksi v Občini Ig / prva obravnava
Marica Zupan obrazloži razloge za sprejem odloka z veljavno zakonodajo, oceno stanja, cilje,
načela in oceno finančnih posledic.
V splošni razpravi Mirka Merzela zanima delovanje STO. Alenka Jeraj vpraša glede podatkov o
nočitvah v zadnjih letih in prenakazilu te takse. Mira Žagar poda pripombo glede višine globe, ki
ni v skladu z zakonom in bo potrebno uskladiti. Zlatko Usenik vpraša glede pobiranja takse na
Kureščku in v domu Zapotok, ter poda predlog, da se otrokom ne zaračuna, polnoletnim in
odraslim pa se zaračuna in predlaga še, da se taksa zaokroži na 1,60 eura, ne na cente.
Obrazložitve poda Marica Zupan.
Občinski svet Občine Ig je sprejel Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Ig v prvi
obravnavi. Pred sprejemom odloka v drugi obravnavi, odlok obravnava pristojni odbor in
Statutarno pravna komisija.
Glasovanje: 14 ZA
Ad 13
Predlog za športnika, športnico in ekipo leta v Občini Ig za leto 2018
Polona Skledar pove, da na podlagi Odloka o postopku sofinanciranja LPŠ je predloge
izoblikovala Športna zveza Ig in jih predlaga občinskemu svetu v obravnavo in potrditev.
Občinski svet Občine Ig je sprejel sklep in potrdil:
➢ 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
Ad 14
Predlogi za podelitev priznanj Občine Ig za leto 2019
Alenka Jeraj pove, da je Komisija za mandatna vprašanja volitve in imenovanja predloge
obravnavala in jih predlaga občinskemu svet v obravnavo in potrditev, da prejmejo:
➢ naziv Častni občan: Janez Bolha, Stanka Rebolj
➢ 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, Franc
Janko Susman, Anton Balant
➢ Priznanje: Franc Orhini, Martinovi animatorji, Rok Janez Šteblaj, Braco Vukosavljević
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Alenka Jeraj predlaga, da se v čim krajšem možnem času pripravi nov Odlok o priznanjih 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.
Župan poda dodatno obrazložitev, da se v letošnjem letu Planinskemu društvu Krim ob 10 letnici
poda Zlato plaketo.
V splošni razpravi je Marija Župec kritična do napisane obrazložitve predlagatelja za prejemnika
Franca Orhinija. Zlatko Usenik meni, da je težko pripraviti kriterije, na podlagi katerih se določi
katero priznanje podeliti in predlaga naj ne bo predolg program na svečani podelitvi. Franc Toni
se ne strinja s predlagatelji glede predloga za Martinove animatorje, zato bo glasoval proti. Antona
Modica moti in ni prav da se svetnik predlaga in prejme priznanje. Anton Krnc meni, da ni nič
sporno, če je društvo predlagano za priznanje in ga prevzame svetnik, ki je predsednik društva ali
pa deluje v njem. Alenka Jeraj obrazloži zakaj so predlagali Martinove Animatorje in pove, da
lahko kot predlagatelji popravijo napisano obrazložitev.
Župan poda na glasovanje sklep za podelitev priznanj Občine Ig za leto 2019 z dodatnim
predlogom za Planinsko društvo Krim.
Občinski svet Občine Ig je sprejel sklep, da naziv Častni občan Občine Ig prejme Janez
Bolha.
Glasovanje: 10 ZA, 1 PROTI, 3 VZDRŽANI
Občinski svet Občine Ig je sprejel sklep, da naziv Častna občanka Občine Ig prejme Stanka
Rebolj.
Glasovanje: 12 ZA, 1 PROTI, 1 VZDRŽAN
Občinski svet Občine Ig je sprejel sklep, da Zlato plaketo Občine Ig prejme Karate-do klub
Ig Shotokan za 10 letnico delovanja.
Glasovanje: 14 ZA
Občinski svet Občine Ig je sprejel sklep, da Zlato plaketo Občine Ig prejme Društvo žena
in deklet na podeželju Ig za 20 letnico delovanja.
Glasovanje: 14 ZA
Občinski svet Občine Ig je sprejel sklep, da Zlato plaketo Občine Ig prejme ŠD Mokerc Ig
za 60 letnico delovanja.
Glasovanje: 14 ZA
Občinski svet Občine Ig je sprejel sklep, da Zlato plaketo Občine Ig prejme Planinsko
društvo Krim za 10 letnico delovanja.
Občinski svet Občine Ig je sprejel sklep, da Zlato plaketo Občine Ig prejme Franc Janko
Susman.
Glasovanje: 14 ZA
Občinski svet Občine Ig je sprejel sklep, da Zlato plaketo Občine Ig prejme Anton Balant.
Glasovanje: 14 ZA
Občinski svet Občine Ig je sprejel sklep, da Priznanje Občine Ig prejme Franc Orhini.
Glasovanje: 13 ZA, 1 VZDRŽAN
Občinski svet Občine Ig je sprejel sklep, da Priznanje Občine Ig prejmejo Martinovi
animatorji.
Glasovanje: 7 ZA, 2 PROTI, 5 VZDRŽANIH
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Občinski svet Občine Ig je sprejel sklep, da Priznanje Občine Ig prejme Rok Janez Šteblaj.
Glasovanje: 14 ZA
Občinski svet Občine Ig je sprejel sklep, da Priznanje Občine Ig prejme Braco
Vukosavljević.
Glasovanje: 14 ZA
Ad 15
Pobude in vprašanja
Franc Toni izpostavi nevaren problem neustavljanja avtomobilov pred prehodom za pešce.
Zlatko Usenik izpostavi problem prometnega režima pri izvozu iz avtoceste na Rudniku in
predlaga, da Občina poda pobudo na ustrezne ustanove. Predlaga tudi, da se parkirišča v centru
Ig uredi s parkomati ali modro cono.
Seja je bila zaključena ob 19.25 uri.
Zapisala Marjana Župec

Janez Cimperman
ŽUPAN
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Številka: 354 - 0010 /2019
Datum: 22. 03. 2019

TOČKA 3 – PRILOGA 2

OBČINA IG
OBČINSKEMU SVETU OBČINE IG

ZADEVA: Predlog Odloka o pokopališkem redu na območju Občine Ig DRUGA obravnava

Termini obravnave:
- prva obravnava predloga odloka na seji občinskega sveta dne, 13. 03. 2019
- obravnava na seji Odbora za komunalo, infrastrukturo in varovanje okolja, dne,
21. 03. 2019
- obravnava na Statutarno pravni komisiji dne, 02.04.2019
- druga obravnava predloga odloka na seji občinskega sveta dne, 03. 04. 2019

PREDLAGATELJ:

Janez Cimperman, župan Občine Ig

GRADIVO PRIPRAVILI: Andreja Zdravje, strokovna sodelavka
POROČEVALKA:

Andreja Zdravje, strokovna sodelavka

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).

PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Ig sprejme Odlok o pokopališkem redu na območju Občine Ig

Priloga:
- Obrazložitev
- Odlok o pokopališkem redu na območju Občine Ig
- Zapisnik Odbora za komunalo, infrastrukturo in varovanje okolja
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OBRAZLOŽITEV
Na podlagi uvodoma navedenih terminov obravnav tega odloka, so člani Občinskega sveta
občine Ig in člani Odbora za komunalo, infrastrukturo in varovanje okolja, na predlog odloka
podali sledeče pripombe:
•

36. člen se 5. odstavek spremeni tako, da širina ne sme presegati 1,2 m za enojne
grobove. Novih dvojnih grobov v prihodnje ne bo več.

(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 1,2 m za enojne grobove. Nagrobna plošča mora biti
postavljena v središču vzglavja groba.

•

39. člen se po novem glasi

(1) Prostor za vojno grobišče je prostor na posebnem delu pokopališča, ki se ureja po posebnem
zakonu.
(2) Grobišča, kostnice in skupna grobišča so prostori za skupni pokop ob morebitnih naravnih in
drugih nesrečah, v vojni in izrednih razmerah ter skupna grobišča.
(3) Kostnice so prostori tudi za pokop posmrtnih ostankov odkritih grobišč na območju občine Ig, v
času vojne ali po vojni.
(4) Kostnice so prostori, v katere se lahko polagajo posmrtni ostanki prekopanih grobov.
(5) V skupna grobišča se lahko prenesejo posmrtni ostanki iz grobov po preteku dobe najema, iz
drugih grobov ali zaradi drugih upravičenih razlogov. Na oddelku skupnih grobišč je urejen
skupni prostor za polaganje cvetja in sveč.

•

Iz 52. člena se odstrani tretja alineja, po novem se glasi:

Pokopališče mora biti opremljeno:
– najmanj z enim mestom s tekočo vodo,
– z dostopno potjo s parkiriščem,
– z orodjem in opremo za vzdrževanje in obratovanje pokopališča,
– s prostorom in posodami za prepuščanje komunalnih odpadkov

Ocena finančnih in drugih posledic
Uveljavitev tega odloka nima neposrednih finančnih posledic. Dejansko je posledice za (javne)
občinske finance prinesla že sama uveljavitev Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti. Zakon
namreč določa pristojnosti, obveznosti in s tem obremenitve lokalne samouprave – občin. Zakon
in s tem posledično odlok povečuje obveznost občine in finančne obveznosti občinskega
proračuna.
V predvidenih rokih bo tako občina dolžna urediti pokopališča in vse obveznosti vezane na
njegovo vodenje, kot določajo določila zakona in tega odloka.
Potrditev sklepa oprostitve plačila najemnine
Na podlagi novega Odloka je potrebno potrditi Sklep oprostitve plačila najemnine za grobove v
katerih so pokopane vojne ali povojne žrtve ter zaslužni Ižanci.

Pripravila:
Andreja Zdravje

Župan:
Janez Cimperman
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Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08,
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1 30/18),
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, 15. člena Statuta Občine Ig (Uradni list
RS, št. 39/16) je Občinski svet Občine Ig na svoji . redni seji dne, . . 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.
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.

17

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:
– 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,
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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
(1) Če pokojnik ni izrazil svoje volje o načinu pokopa in pogrebni slovesnosti, odloča o tem
naročnik pogreba.
(2) Slovesnost v zvezi z raztrosom pepela se določi s tem odlokom.
(3) Pri pogrebni slovesnosti lahko sodelujejo tudi predstavniki verskih skupnosti in društev.
(4) 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
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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.
(5) Storitve grobarjev in pogrebno pokopališkega moštva zaračunava izvajalec pogrebne
storitve naročniku pogreba.
IV. OSNOVNI OBSEG POGREBA
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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;
– 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.
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(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.
(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.
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(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;
- 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;
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– 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.
(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.
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(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;
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.
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(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.
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.
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(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
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 1,2 m za enojne grobove. Nagrobna plošča mora biti
postavljena v središču vzglavja groba.
(6) Poti med vrstami grobov morajo biti široke najmanj 0,5 m, razdalja med grobovi pa ne sme
presegati 0,3 m.
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37. člen
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
(1) Prostor za vojno grobišče je prostor na posebnem delu pokopališča, ki se ureja po posebnem
zakonu.
(2) Grobišča, kostnice in skupna grobišča so prostori za skupni pokop ob morebitnih naravnih in
drugih nesrečah, v vojni in izrednih razmerah ter skupna grobišča.
(3) Kostnice so prostori tudi za pokop posmrtnih ostankov odkritih grobišč na območju občine
Ig, v
času vojne ali po vojni.
(4) Kostnice so prostori, v katere se lahko polagajo posmrtni ostanki prekopanih grobov.
(5) V skupna grobišča se lahko prenesejo posmrtni ostanki iz grobov po preteku dobe najema, iz
drugih grobov ali zaradi drugih upravičenih razlogov. Na oddelku skupnih grobišč je urejen
skupni prostor za polaganje cvetja in sveč.
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.
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(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
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.
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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.
(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 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, kovinostrugarska 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
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.
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(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.
(6) 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
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
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(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.

Št.: 354 - 0010 /2019
Datum: .
. 2019

Janez Cimperman
ŽUPAN OBČINE IG
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ZAPISNIK 2. SEJE ODBORA ZA KOMUNALO, INFRASTRUKTURO,
VAROVANJE OKOLJA IN UREJANJE PROSTORA,
z dne 21.3.2019 ob 18.00 uri v sejni dvorani Centra Ig
Prisotni člani: Zlatko Usenik, Tone Krnc, Simon Krajzel, Mira Žagar, Andrej Žnidaršič, Marija
Župec, Tone Strelec
Odsotni člani: Zdravko Grmek (opravičen), Suzana B. Zavodnik (opravičena)
Ostali prisotni: Jože Virant občinski svetnik, Uroš Čuden OU, Katja Ivanuš OU, Andreja Zdravje
OU

Predlagani dnevni red:
1. Obravnava in potrditev zapisnika 1. seje Odbora za komunalo, infrastrukturo, varovanje okolja
in urejanje prostora – PRILOGA 1
2. Obravnava in potrditev predloga Odloka o pokopališčem redu na območju Občine Ig –
PRILOGA 2
3. Obravnava in potrditev predloga Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za
opravljanje lokalne gospodarske javne službe 24 - urne dežurne pogrebne službe v Občini Ig
– PRILOGA 3
4. Obravnava proračuna Občine Ig za leto 2019 (gradivo je članom občinskega sveta že
posredovano)
5. Analiza izvajanja zimskega vzdrževanja v zimskem času od 15. 11. 2018 do 15. 3. 2019.
6. Razno.
Ugotovljeno je, da je odbor sklepčen in dnevni red soglasno sprejet.
K točki 1
Predsednik odbora poda zapisnik 1. seje v obravnavo. Razprave ni.
Zapisnik je soglasno sprejet.
K točki 2
Predlog Odloka o pokopališkem redu na območju Občine Ig predstavi po posameznih členih
poročevalka Andreja Zdravje.
Zlatko Usenik v 36. členu 5. odstavka predlaga, da se ukinejo vsi novi dvojni grobovi, saj je širina
2,4 m za dvojne grobove prevelika. Zadostuje širina 1,2 m za enojne.
Člani odbora so o tem predlogu razpravljali.
Na koncu razprave je bil sprejet sklep, da so novi grobovi široki največ 1,2 m.
V 39. členu se upošteva predlog svetnice Alenke Jeraj in se člen razširi, tako kot sledi:
(1) Prostor za vojno grobišče je prostor na posebnem delu pokopališča, ki se ureja po posebnem
zakonu.
(2) Grobišča, kostnice in skupna grobišča so prostori za skupni pokop ob morebitnih naravnih in
drugih nesrečah, v vojni in izrednih razmerah ter skupna grobišča.
(3) Kostnice so prostori tudi za pokop posmrtnih ostankov odkritih grobišč na območju občine Ig,
v času vojne ali po vojni.

34

(4) Kostnice so prostori, v katere se lahko polagajo posmrtni ostanki prekopanih grobov.
(5) V skupna grobišča se lahko prenesejo posmrtni ostanki iz grobov po preteku dobe najema, iz
drugih grobov ali zaradi drugih upravičenih razlogov. Na oddelku skupnih grobišč je urejen skupni
prostor za polaganje cvetja in sveč.
Predlagan sklep je bil soglasno sprejet.
Člani odbora so se seznanili s predlaganim sklepom o oprostitvi plačila za vojne grobove in
grobove
zaslužnih
oseb,
kateri
jim
je
bil
predložen
pred
sejo
odbora.
Odprla se je razprava o grobu rodbine Palme na pokopališču Ig, ter vprašanja zakaj se ga ne
ukine in grobno mesto odda.
Poročevalka pove, da je rodbina Palme kupila Ižanski grad in živela na gradu. Upravljali so s
premoženjem pod gradom. Rodbina Palme pa predstavlja tudi našo zgodovino ter kulturno
dediščino. Sam nagrobnik ima tudi zaradi svoje oblike zgodovinsko vrednost.
Pri 52. členu se je odprla razprava o namestitvi ozvočenja in povezanih stroških vzdrževanja te
opreme. Na koncu je Zlatko Usenik predlagal, da se 3. alineja tega člena umakne iz odloka.
Člani odbora so o tem predlogu razpravljali.
Na koncu razprave je bil sprejet sklep, da se ozvočenje umakne iz odloka, občina pa lahko
skladno z načrtovanjem proračuna kupi tovrstno opremo.
Pri 63. členu je Zlatko Usenik odprl razpravo o drugem odstavku in sicer roku, do kdaj mora Občina
zagotoviti prostor za raztros in širitve pokopališča. Predlagal je, da se rok skrajša.
Simon Krajzel pove, da sama ureditev prostora za raztros ne predstavlja velikega stroška. Člani
odbora so razpravljali o načrtovanju finančnih sredstev za širitev posameznega pokopališča in
pridobivanju vseh potrebnih soglasij lastnikov zemljišč in pridobitev gradbenega dovoljenja za to.
Poročevalka pove, da so žal postopki pridobivanja soglasja včasih prepočasni, saj se investicije
občine pričnejo šele s pridobljenim gradbenim dovoljenjem. Poročevalka prav tako pove, kakšna
je praksa pri postavitvah oz. umestitvah prostorov za raztros znotraj pokopališč.
Na koncu razprave je bil sprejet sklep, da 63. člen ostal tak, kot je bilo navedeno v predlogu
Odloka.
Zlatko Usenik na koncu te točke pove, da bo naslednjič sklican ta odbor na pokopališču, kjer si
bodo
člani
ogledali
možne
prostore
za
umestitev
prostora
za
raztros.
Na koncu so člani odbora razpravljali tudi o vandalizmu na pokopališču, možni namestitvi kamer
in dodatnem varovanju.
Po končani razpravi je bil sprejet sklep, da se predlog Odloka o pokopališkem redu na
območju Občine Ig, s predlaganimi dopolnitvami dopolni, spremeni in potrdi ter pošlje v
potrditev Občinskemu svetu Občine Ig.

K točki 3
Predlog Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske
javne službe 24 - urne dežurne pogrebne službe v Občini Ig, predstavi po posameznih členih
poročevalka Andreja Zdravje.
Odpre se razprava pri 8. členu in sicer roku trajanja koncesije.
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Po razpravi je bil sprejet sklep, da predlog odloka v 8. točki ostaja nespremenjen.
Nadalje se odpre razprava pri 13. členu in sicer četrtem (4) odstavku - upravičene pripombe
uporabnikov storitev. Simon Krajzel predlaga, da se opredeli koliko npr. 3. Ostali razpravljalci so
bili enotnega mnenja, da je to določba, katera mora biti natančneje opredeljena v pogodbi in ne v
odloku.
Po razpravi je bil sprejet sklep, da predlog odloka v 13. točki (4) ostaja nespremenjen. Da
pa se natančneje to določi v pogodbi.
Simon Krajzel je povedal, da se pogodbe lahko naknadno tudi spreminjajo. Poročevalka pove, da
je pogodba sestavni del javnega razpisa in je javno objavljena na portalih in je v takšni obliki
pozneje z izbranim izvajalcem tudi podpisana.
Mira Žagar potrdi izjavo, da je pogodba sestavni del javnega razpisa in je javno objavljena in da
se v bistvenih sestavinah ne sem spreminjati, sicer je lahko podan razlog za pritožbo na javni
razpis.
Po končani razpravi je bil sprejet sklep, da se predlog Odloka o predmetu in pogojih za
podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe 24 - urne dežurne
pogrebne službe v Občini Ig, potrdi ter pošlje v potrditev Občinskemu svetu Občine Ig.
K točki 4
Zlatko Usenik preda besedo Katji Ivanuš, da na kratko predstavi sprejet proračun za leto 2019, na
področju vodovodnega in kanalizacijskega sistema. Pove, da se gradnja kanalizacijskega sistema
ter vodovodnega sistema financira iz namenskih sredstev, in sicer iz postavke omrežnine ter
okoljske dajatve.
Zlatko Usenik vpraša kje so najbolj kritični odseki vodovoda. Pojasni tudi oceno vrednosti za
izgradnjo kanalizacijskega ter obnovo vodovodnega omrežja v Podkraju ter v Iški vasi.
Mira Žagar vpraša ali imamo za investicije Podkraj ter Iško vas izdelano projektno dokumentacijo
za prijavo na razne razpise. Katja Ivanuš ji odgovori, da so projekti izdelani ter tudi pridobljeno
gradbeno dovoljenje.
Zlatko Usenik doda, da je potreben enakomeren razvoj posameznih naseljih. Pove, da so nekateri
vodovodni sistemi močno poškodovani ter da je potrebno prioritetno pristopiti k obnovi vodovodnih
sistemov.
Andrej Žnidaršič pove, da bodo ljudje nejevoljni v primeru, da bi eno leto zgradili kanalizacijo,
drugo leto vodovod, tretjo leto pločnik z javno razsvetljavo. Doda da je pravilen pristop k celoviti
ureditvi naselja.
Tone Krnc vpraša kako je z neplačniki in s pripravo elaborata cene. Katja Ivanuš mu pojasni, da
režijski obrat mesečno preverja neplačnike ter terja plačilo. Doda tudi, da je elaborat v fazi
priprave.
Mira Žagar poda pobudo, da se pripravi popis prioritetnih investicij za kanalizacijsko omrežje ter
vodovodne sisteme.
Zlatko Usenik preda besedo Urošu Čudnu, da predstavi proračun za področje cest, javne
razsvetljave. Uroš Čuden pove, da investicij v letu 2019 ni predvidenih, razen za investicije, katere
so se pričele v letu 2018 in še niso bile dokončane.
Zlatko Usenik poda pobudo, da se pripravi popis neasfaltiranih občinskih cest.
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K točki 5
Zlatko Usenik vpraša koliko sredstev se je v letošnji zimi porabilo. Uroš Čuden pojasni porabo za
celotno zimsko sezono 2018 / 2019 ter obrazloži primerjavo cen med sedanjim izvajalcem zimske
službe ter predhodnim. Doda še, da se je za sklop zimske službe prijavil samo en izvajalec.
Marija Župec doda, da je zimska služba sedaj veliko boljša kot prej.
Simon Krajzel poda pobudo, da bi zimsko službo izvajali po pavšalu. Uroš Čuden mu pojasni, da
je to nemogoče, saj ne moremo predvideti kakšne bodo zimske razmere.
Zlatko Usenik poda predlog, da bi zimsko službo izvajali lokalni izvajalci po posameznih naseljih.
Uroš Čuden mu pojasni, da se to smatra kot drobljenje javnega naročila. Občina je zavezana k
spoštovanju predpisov, ki urejajo javna naročila.
K točki 6
Zlatko Usenik opozori na postavljen kovinski zabojnik ob cesti, ki pelje proti Kureščku. Prav tako
opozori na zapuščeno počitniško prikolico v Zapotoku, zaselek Na vrte.
Tone Krnc opozori na parkiranje v jutranjih konicah pri vrtcu Ig, da je problem pri uvozu na
parkirišče.
Andrej Žnidaršič doda, da ni problem uvoz na lokalno cesto, vendar uvoz na samo parkirišče, ki
je ograjeno.
Tone Strelec doda glede parkirnih mest, ki so rezervirana za upravo vrtca.
Uroš Čuden pojasni, da je omenjena problematika v pristojnosti odbora za družbene dejavnosti.
Seja je bila zaključena ob 20.30 uri
Zapisal:
Uroš Čuden

Zlatko Usenik, l.r.
PREDSEDNIK ODBORA
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Številka:354-0010/2019
Datum: 03. 04. 2019

Na podlagi Statuta Občine Ig ( Uradni list RS 36/2016) in skladno z 39. in 47. členom Odloka o
pokopališkem redu na območju Občine Ig (Uradni list RS /2019) je Občinski svet občine Ig na
svoji 4. redni seji dne, 03. 04. 2019 sprejel naslednji

SKLEP
1.
Da se oprosti plačila najemnine za vojne ali povojne grobove iz območja pokopališč Ig, Tomišelj,
Golo in Kurešček, za katere najemniki niso znani ter da se oprosti plačila najemnine za grobove
v katerih so pokopane krajevno zaslužne osebe, za katere svojci oz. najemniki niso znani.
Na POKOPALIŠČU IG
D – 3 - 23; dvojni grob NOB
L – 5 – 1; skupni grob Občine Ig za pokop oseb brez svojcev ali za anonimni pokop
L – 4 – 9; rodbina Palme.
Na POKOPALIŠČU TOMIŠELJ
L – 13 dvojni grob NOB ob obzidju
Na POKOPALIŠČU GOLO
D – 1 – 1 ; dvojni grob NOB
Na POKOPALIŠČU KUREŠČEK
Št. 46; Skupni grob NOB
2.

Ta sklep prične veljati takoj.

Janez Cimperman
župan
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Številka: 354 - 0011 /2019
Datum: 22. 03. 2019

TOČKA 4 - PRILOGA 3

OBČINA IG
OBČINSKEMU SVETU OBČINE IG

ZADEVA:
Predlog Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje
lokalne gospodarske javne službe 24 - urne dežurne pogrebne službe v Občini
Ig - DRUGA obravnava

Termini obravnave:
- prva obravnava predloga odloka na seji občinskega sveta dne, 13. 03. 2019
- obravnava na seji Odbora za komunalo, infrastrukturo in varovanje okolja, dne,
21. 03. 2019
- obravnava na Statutarno pravni komisiji dne, 02.04.2019
- druga obravnava predloga odloka na seji občinskega sveta dne, 03. 04. 2019

PREDLAGATELJ:

Janez Cimperman, župan Občine Ig

GRADIVO PRIPRAVILI: Andreja Zdravje, strokovna sodelavka
POROČEVALKA:

Andreja Zdravje, strokovna sodelavka

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

PREDLOGA SKLEPA:
Občinski svet Občine Ig sprejme Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za
opravljanje lokalne gospodarske javne službe 24 - urne dežurne pogrebne službe v Občini
Ig
Priloga:
- Obrazložitev
- Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe
24 - urne dežurne pogrebne službe v Občini Ig
- Zapisnik Odbora za komunalo, infrastrukturo in varovanje okolja
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OBRAZLOŽITEV

Na podlagi uvodoma navedenih terminov obravnav tega odloka, Občinski svet občine Ig in člani
Odbora za komunalo, infrastrukturo in varovanje okolja, na predlog odloka niso podali pripomb.

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.

Pripravila:
Andreja Zdravje

Župan:
Janez Cimperman
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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, 11/18 – ZSPDSLS-1 30/18), 4. člena
Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti /ZPPDej/ (Uradni list RS, 62/16), Zakona o
gospodarskih javnih službah (ZGJS), Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP,
38/10 in 57/11-ORZGJS40), 15. 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 . 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 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.
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(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 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.

42

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
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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 novega 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,
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•
•
•
•
•

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 javnozasebnem 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.
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(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
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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,
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- za koncesionirano dejavnost voditi ločeno poslovne knjige in druge knjigovodske listine ter
obračune.
XXII. ZAČASNI 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 Uradnem listu RS.

Št.: 354 - 0011 /2019
Datum: .
. 2019

Janez Cimperman
ŽUPAN OBČINE IG

48

Številka: 37158-0001/2019
Datum: 26. 3. 2019

TOČKA 5 – PRILOGA 4

Občinskemu svetu

ZADEVA: OBRAVNAVA IN POTRDITEV PREDLOGA ODLOKA O USTANOVITVI
SVETA ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU V OBČINI IG -drugo
branje

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.

Pripravila:
Polona Skledar,
Višja svetovalka
za družbene dejavnosti

Janez Cimperman l.r.
župan
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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).
1. 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 in namestnika.
Nadaljnje seje Sveta za preventivo sklicuje predsednik Sveta.
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.
2. 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.
3. člen
Svet je dolžan vsako leto pripraviti poročilo o svojih aktivnostih v preteklem letu in pripraviti
program za prihodnje oz. tekoče leto. Svet s poročilom seznani Občinski svet Občine Ig.
4. 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.
5. člen
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
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Župan Občine Ig
Janez Cimperman
Številka:
Datum:
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TOČKA 6 – PRILOGA 5

Številka: 322-0001/2019
Datum: 21. 3. 2019

OBČINSKI SVET OBČINE IG
OBČINSKEMU SVETU OBČINE IG

ZADEVA:

PREDLOG ODLOKA O TURISTIČNI IN PROMOCIJSKI TAKSI V
OBČINI IG-druga 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 drugi obravnavi.

Priloga:
• Obrazložitev
• Odlok o turistični in promocijski taksi v občini Ig
• Zapisnik Odbora za gospodarstvo, turizem in gostinstvo
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OBRAZLOŽITEV:
Občinski svet občine Ig je dne 13.3.2019 sprejel predlog Odloka o turistični in promocijski taksi v
Občini Ig v predlagani vsebini v prvi obravnavi.
Na podlagi pripomb svetnikov se v besedilu predlaganega odloka za drugo obravnavo spremeni
oz. dopolni.
➢ v preambuli se popravi sklicevanje na člen statuta Občine Ig iz 16. na 15. člen statuta
➢ v 2. členu prva alineja se doda beseda "oprostitve", ravno tako v II. določilu ki se pravilno
glasi : "II. Zavezanci za plačilo, oprostitve ter višina turistične in promocijske take"
➢ doda se člen kjer se opredeli oprostitve plačila taks-dodan je 3. člen
➢ višina obeh taks se zaokroži na 1,60€
➢ prvi stavek 7. člena se popravi in se glasi: "Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja
Medobčinski inšpektorat in redarstvo, ki je tudi prekrškovni organ po tem odloku".
➢ v prvem odstavku 8. člena se popravi višino globe iz 1.000€ na 2000€ (usklajeno z ZSRT1)
➢ popravi se 10. člen in se glasi: "Z dnem uveljavitve tega odloka se začne obračunavati
višina turistične in promocijske takse skladno s četrtim členom tega odloka"
➢ popravi se 11. člen, ki se pravilno glasi " Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
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
bo bistveno povečala (približno 1%). 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 STO.

Pripravila:
Marica Zupan

Janez Cimperman
župan
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predlog odloka-druga 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

ODLOK
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,oprostitve 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, OPROSTITVE 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
Glede oprostitve plačila takse se uporablja določbe ZSRT-1.
4.
Višina turistične takse za prenočitev na osebo na dan se določi v znesku 1,28 eurov na osnovi
slednje znaša promocijska taksa 0,32 eurov, skupna višina obeh taks 1,60 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.

54

III. NAČIN PLAČEVANJA TURISTIČNE TAKSE

5. člen
Turistično in promocijsko takso iz 4. 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
6. 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
7. člen

Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja Medobčinski inšpektorat in redarstvo, ki je tudi
prekrškovni organ po tem odloku.
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.

8. člen

(1) Z globo 2.000 EUR se kaznuje pravna oseba, ki sprejema osebe na prenočevanje če :
-ne pobira turistične in promocijske takse v skladu s 4. in 5. členom tega odloka
–ne nakaže pobrane turistične in promocijske takse v sladu s 5. členom tega odloka;
–ne vodi evidence turistične takse skladno s 6. členom tega odloka.
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(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 člena 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
9. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o turistični taksi v Občini Ig (Mostiščar Uradne objave 4/2011).
10. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka se začne obračunavati višina turistične in promocijske takse
skladno s četrtim členom tega odloka.

11. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.

Datum:
Številka: 322-0001/2019

Občina Ig
Janez Cimperman,
župan
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Številka: 344 - 0010 / 2019
Datum: 26. 03. 2019

TOČKA 7 – PRILOGA 6

OBČINA IG
OBČINSKEMU SVETU OBČINE IG

ZADEVA: Predlog ODLOKA o podelitvi koncesije za opravljanje lokalne
gospodarske javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali na
območju Občine Ig – PRVA obravnava

Termini obravnave:
- prva obravnava predloga odloka na Statutarno pravni komisiji dne, 02. 04. 2019
- obravnava na seji Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo, dne, 02. 04. 2019
- obravnava na seji Občinskega sveta Občine Ig, dne, 03. 04. 2019

PREDLAGATELJ:

Janez Cimperman, župan Občine Ig

GRADIVO PRIPRAVILA: Andreja Zdravje, strokovna sodelavka
POROČEVALKA:

Andreja Zdravje, strokovna sodelavka

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) – 29. 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) – 6. člen;
• Zakon o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/13 – uradno prečiščeno besedilo 21/18 - ZNOrg)
– 27. člen;
• Statut Občine Ig (Uradni list RS, 39/2016) – 16. člen;
• Poslovnik Občinskega sveta Občine Ig (Uradni list RS, 39/2016) – 75. člen;
• Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Ig (Uradni list RS, št. 24/2012).

PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Ig sprejme ODLOK o podelitvi koncesije za opravljanje lokalne

gospodarske javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali na območju
Občine Ig.
Priloga:
• Razlogi za sprejem
• Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe zagotavljanja
zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Ig
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1. UVOD
Ocena stanja in razlogi za sprejem
Zakon o zaščiti živali (ZZZiv – UPB3, Uradni list RS, št. 38/2013), ki ureja odgovornost ljudi za
zaščito živali, v 27. členu določa, da se zapuščenim živalim zagotovi pomoč, oskrba in namestitev
v zavetišču. Zagotovitev zavetišča pa je lokalna zadeva javnega pomena, ki se izvršuje kot javna
služba, pri čemer mora biti na vsakih 800 registriranih psov v občini zagotovljeno eno mesto v
zavetišču. Imetnik zavetišča je lahko občina oziroma vsaka fizična ali pravna oseba, ki izpolnjuje
predpisane pogoje.
Ne glede na način opravljanja navedene lokalne gospodarske javne službe (v režijskem obratu,
javnem gospodarskem zavodu, javnem podjetju, s podelitvijo koncesije), režim dejavnosti ureja
država oziroma občina. Zakon o gospodarskih javnih službah v drugem odstavku 3. člena
predvideva izdajo posebnega predpisa (odlok občine) o načinu opravljanja javne službe. Z
navedenim odlokom mora občina za lokalno gospodarsko javno službo določiti:
• organizacijsko in prostorsko zasnovo njihovega opravljanja po vrstah in številu izvajalcev (v
režijskem obratu, gospodarskem javnem zavodu, javnem podjetju, na podlagi koncesije ali
javnih
kapitalskih vložkov),
• vrsto in obseg javnih dobrin ter njihovo prostorsko razporeditev,
• pogoje za opravljanje in uporabo javnih dobrin,
• pravice in obveznosti uporabnikov,
• vire financiranja gospodarskih javnih služb in način njihovega oblikovanja,
• vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za opravljanje gospodarske javne službe, ki so
lastnina
republiške ali lokalne skupnosti ter del njihove javne lastnine, ki je javno dobro in varstvo, ki ga
uživa in
• druge elemente, pomembne za opravljanje in razvoj gospodarske javne službe (7. člen ZGJS).
Občina Ig še nima sprejetega odloka, s katerim bi predpisala način opravljanja lokalne
gospodarske javne službe pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišču na način,
kot to določa drugi odstavek 3. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (ZGJS).
Občina Ig je (skupaj s še 28 občinami iz osrednje in južne Slovenije) skrb za zapuščene živali do
sprejema ustreznega odloka uredila na način, da je z zavetiščem Meli center Trebnje, ter
izvajalcem veterinarske pomoči sklenila pogodbo za opravljanje storitev zagotavljanja zavetišča
za zapuščene živali na območju Občine Ig.
V Občini Ig je po podatkih iz centralnega registra psov registriranih 1100 psov – podatek iz sredine
leta 2018. Ocenjujemo, da je nekaj živali, psov, ki v registru niso zavedeni. Gre za uvožene živali
iz Hrvaške in drugih republik, ki imajo tako imenovane komercialne čipe, ki niso ustrezno
registrirani v sistemu, tako da ne najdemo njihovih lastnikov. Zaradi zakonsko urejenega mikro čipiranja psov v zadnjih letih opažamo, da se število zapuščenih psov minimalno povečuje. Vir
novih živali je v romskih naseljih in iz uvoza živali na jugo vzhodni meji. Tako za pse in mačke.
Drugače je s potepuškimi mačkami, pri katerih ne moramo ugotavljati lastništva, ker niso čipirane.
Za odvoz in oskrbo zapuščenih živali, ki so najdene na območju občine smo dožni zagotoviti
primerno sistemsko rešitev, to je med drugim s sprejemom in izvajanjem tega predlaganega
Odloka.
Namen predlaganega odloka je oskrba zapuščenih živali na območju občine Ig. Ta se bo izvajala
kot obvezna gospodarska javna služba s podelitvijo koncesije koncesionarju, ki ga bo naša Občina
izbrala v skladu z določili tega odloka.
Skrb za zapuščene živali se v praksi izvaja različno, tako v posameznih mesecih kot po vrstah, na
primer za pse ali mačke. Namen Odloka je dolgoročno urediti skrb za zapuščene živali v okviru
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sistema na podlagi veljavne zakonodaje. Vedno več lastnikov živali le te zapušča iz različnih
razlogov, posebno je opaziti povečanje v poletnih mesecih, ko odhajajo na dopust in pred zimskimi
prazniki. V občinah pa se urejanje te problematike do sedaj ureja na različne načine z različnimi
pristopi in rešitvami, ter tudi finančnimi posledicami.
V kolikor bi se Občina Ig odločila, da bi skrb za zapuščene živali prevzel režijski obrat, bi morala
biti Občina Ig imetnik zavetišča in bi morala v ta namen zagotoviti vse predpisane pogoje kot jih
določa 2. člen Pravilnika o pogojih za zavetišča za zapuščene živali (Ur. list RS, št. 45/00 in 74/04).
Iz navedenega sledi, da bi morala Občina Ig investirati izgradnjo zavetišča in zagotoviti nove
zaposlitve z ustreznimi kvalifikacijami za to delo ter hkrati pooblastiti veterinarsko službo za
opravljanje storitev, vezane na oskrbo zapuščenih živali. Cene oskrbe za zapuščene živali so
znane in so bile s strani zavetišč tudi javno objavljene. Glede na dejstvo, da Občina Ig nima
pogojev za zagotovitev te javne službe niti ustrezne opreme, menimo, da lahko izvedemo le
postopek s podelitvijo koncesije in tako pravilno zadostimo zahtevam veljavne zakonodaje.
2. Cilji in namen odloka
Namen predlaganega odloka je zagotovitev izvajanja javne službe zagotavljanja zavetišča za
zapuščene živali na območju Občine Ig.
S tem odlokom, kot koncesijskim aktom, bo Občina Ig kot koncedent določila:
- predmet in območje izvajanje javne službe,
- način opravljanja varstva zapuščenih živali,
- postopek javnega razpisa in izbire koncesionarja,
- pogoje za podelitev in izvajanje koncesije,
- vire in način financiranja,
- nadzor nad izvajanjem koncesije,
- prenehanje koncesijskega razmerja,
- končne določbe in druge sestavine, potrebne za določitev in izvajanje obvezne
gospodarske javne službe.
S tem Odlokom želimo izpolniti zakonsko obveznost ter vsebinsko določiti način opravljanja
javne službe.
3. Obrazložitev odloka po členih
V 1. členu Odloka o podelitvi koncesije je navedeno, da se oskrbo zapuščenih živali na območju
občine Ig zagotavlja kot obvezna gospodarska javna služba s podelitvijo koncesije
koncesionarju.
Opredeljen je pojem koncesijskega akta, ki ga bosta sklenila koncedent, dajalec koncesije kot
Občina Ig in koncesionar, to je izvajalec koncesije. Zakon o gospodarskih javnih službah, ZGJS,
določa v 30. členu, da je koncesionar lahko pravna, fizična ali tuja oseba, če izpolnjuje pogoje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesionirane gospodarske javne službe.
S tem odlokom se določa predmet in območje izvajanje javne službe, način opravljanja varstva
zapuščenih živali, postopek javnega razpisa in izbire koncesionarja, pogoje za podelitev in
izvajanje koncesije, vire in način financiranja, nadzor nad izvajanjem koncesije ter prenehanje
koncesijskega razmerja.
V drugem členu je določen predmet javne službe:
• sprejem prijav o zapuščenih živalih,
• zagotavljanje potrebne veterinarske pomoči zapuščenim živalim,
• zagotavljanje ulova, prevoza, namestitve in oskrbe zapuščenih živali v zavetišču,
• skrb za iskanje skrbnikov teh živali oziroma prodajo ali oddajo živali novim lastnikom,
• skrb za ažurno vodenje registra psov, zlasti pa ulovljenih, oskrbljenih in oddanih psov,
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•

druge naloge, določene z Zakonom o zaščiti živali (v nadaljevanju: zakon) ter
Pravilnikom o pogojih za zavetišča za zapuščene živali (v nadaljevanju: pravilnik).
Poudarilo se bo iskanje skrbnikov za oddajo teh živali novim lastnikom ne glede na plačilo preko
različnih oblik oglaševanja in komercialne promocije. Navedena vsebina se bo v primerni obliki
uvrstila v razpisno dokumentacijo.
Tretji člen opredeljuje območje obsega izvajanja javne službe, to je teritorij območja občine Ig.
Postopek javnega razpisa in izbira koncesionarja je opredeljena od petega do vključno
dvanajstega člena. V njih je določen točen postopek javnega razpisa in izbor koncesionarja.
V petem členu je opredeljena komisija, ki odloča o izbiri koncesionarja po postopku in sprejetih
merilih oziroma ključnem merilu. Posebej imamo opredeljen še ključni kriterij, to je ponudbeno
ceno. Ostala merila (glej naslednji odstavek) so bolj dopolnitev primerjav v primerih več
kandidatov na razpisu z enakimi ali podobnimi pogoji. Seveda bi bilo enostavneje izbrati in
zapisati le ceno kot edino merilo.
Pogoji za podelitev in izvajanja koncesije so določeni od trinajstega do vključno šestnajstega
člena. Določeni so pogoji za podelitev in izvajanje koncesije, oskrba zapuščenih živali z
dolžnostjo koncesionarja da upošteva Zakon o zaščiti živali in druge podzakonske predpise.
Opredeljeni so tudi natančno predpisani pogoji, ki jih mora interesent izpolnjevati za pridobitev
koncesije. Ključno merilo za izbor je postavljena cena v ponudbi in vlogi koncesionarja poleg
izpolnjevanja in zadoščanja drugim merilom. Seveda primerjalno s ostalimi vlogami
koncesionarjev.
V petnajstem členu smo posebej izpostavili odgovornost koncesionarja za škodo, ki bi jo z
opravljanjem ali v zvezi z opravljanjem koncesije lahko povzročil tretji osebi in njegovo
obveznost, da posreduje podatke o zavarovanju svoje dejavnosti s odgovornostjo za zavarovani
škodni dogodek. Posledično mora imeti zavarovano dejavnost glede na tveganja in zavarovane
škodne primere po zavarovalni polici.
Viri in način financiranja so navedeni v osemnajstem in devetnajstem členu. Sredstva za
izvajanje koncesije se zagotavljajo v proračunu koncedenta. Določena je osnova za določitev
vrednosti, način plačila, transparentnost in ločeno vodenja računovodstva.
Nadzor nad izvajalcem koncesije je določen v dvajsetem in enaindvajsetem členu. Opredeljeno
je spremljanje in nadzor nad izvajanjem koncesije.
Prenehanje koncesijskega razmerja določajo členi od dvaindvajsetega do vključno
petindvajsetega člena. Opredeljeni so pogoji in način prenehanja koncesijskega razmerja.
Koncesijsko razmerje preneha zaradi pretečenega časa, za katerega je bilo sklenjeno, s
sporazumom koncedenta in koncesionarja, z odpovedjo ali z odvzemom. Posebej je naveden
razlog prenehanja dejavnosti, likvidacije, stečaja ali osebnega stečaja koncesionarja.
Končni določbi sta od šestindvajsetega do sedemindvajsetega člena, kjer je določeno, do kdaj je
potrebno pripraviti razpis za koncesijo in kdaj stopi odlok v veljavo. Do razpisa Odloka nimamo
sklenjene pogodbe, ki bi zahtevala opredelitev njene veljavnosti tako, da bi morali oblikovati
njeno veljavnost terminsko v prehodnih in končnih določbah.
4. Finančne in druge posledice
Sprejem Odloka za občino Ig ne predstavlja dodatnih finančnih posledic. Odlok predstavlja
podlago za sprejem koncesijskega akta in izpeljavo postopka podelitve koncesije. Koncesijski
akt bo sicer imel finančne posledice, vendar bodo le-te v enakem obsegu kot obstoječi stroški,
nastali na podlagi trenutno veljavne pogodbe.
Sredstva za izvajanje oskrbe zapuščenih živali se tekoče letno zagotavljajo v skladu s sprejetim
proračunom Občine Ig. V letu 2019 je določena na podlagi ocene dela zavetišča v preteklem
letu.
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Dosedanje finančne posledice iz naslova oskrbe zapuščenih živali v obdobju 2015-2018 so
razvidne iz spodnje preglednice:

Poraba v eur
Število oskrbovanih
mačk/mačkov
Število oskrbovanih
psov

2015

2016

2017

2018

6.429

9.178

8.276

9.311

35

41

43

50

1

7

5

3

5. Presoja posledic
Občina sprejema na podlagi Zakona o zaščiti živali, prvi podzakonski akt, ki bo podrobno opredelil,
delovanje gospodarske javne službe, oskrbe zapuščenih živali na območju občine Ig.
6. Dodatna obrazložitev
Občinskemu svetu se predlaga, da predlog odloka preuči, v kolikor na predlog odloka v prvi
obravnavi ne bo bistvenih pripomb se predlaga, da se odlok sprejme po skrajšanem postopku, na
seji občinskega sveta Občine Ig, dne, 03. 04. 2019.

PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Ig sprejme ODLOK o podelitvi koncesije za opravljanje
lokalne gospodarske javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali na
območju Občine Ig.

Pripravila:
Andreja Zdravje

Župan:
Janez Cimperman
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Na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/13, 21/18 - ZNOrg), 6. člena
Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP,
38/10 – ZUKN, 57/11 – ORZGJS40), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12- ZUJF in 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in
30/18), 15. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 39/2016) in 75. členom Poslovnika Občine
Ig (Uradni list RS, št. 39/2016) je Občinski svet Občine Ig na svoji . redni seji dne,
sprejel

ODLOK
o podelitvi koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe
zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Ig
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) Oskrba zapuščenih živali na območju Občine Ig se zagotavlja kot obvezna gospodarska
javna služba s podelitvijo koncesije koncesionarju, ki ga bo Občina Ig izbrala v skladu z
določili tega odloka.
(2) S tem odlokom, kot koncesijskim aktom, Občina Ig kot koncedent (v nadaljnjem besedilu:
koncedent) določa: predmet in območje izvajanje javne službe, način opravljanja varstva
zapuščenih živali, postopek javnega razpisa in izbire koncesionarja, pogoje za podelitev
in izvajanje koncesije, vire in način financiranja, nadzor nad izvajanjem koncesije,
prenehanje koncesijskega razmerja, končne določbe in druge sestavine, potrebne za
določitev in izvajanje obvezne gospodarske javne službe.
II. PREDMET JAVNE SLUŽBE
2. člen
Dejavnost, ki je predmet javne službe obsega:
– sprejem prijav o zapuščenih živalih,
– zagotavljanje potrebne veterinarske pomoči zapuščenim živalim,
– zagotavljanje ulova, prevoza, namestitve in oskrbe zapuščenih živali v zavetišču,
– skrb za iskanje skrbnikov teh živali oziroma prodajo ali oddajo živali novim lastnikom,
– skrb za ažurno vodenje registra psov, z označevanjem in registracijo zapuščenih živali
skladno s predpisi,
– druge naloge, določene z Zakonom o zaščiti živali ter podzakonskimi predpisi, ki
podrobneje urejajo zaščito živali.
III. OBMOČJE IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE
3. člen
Območje izvajanja javne službe iz tega odloka obsega območje Občine Ig.
IV. NAČIN OPRAVLJANJA VARSTVA ZAPUŠČENIH ŽIVALI
4. člen
(1) Za izvajanje javne službe se podeli koncesija.
(2) Koncesija se podeli kandidatu, ki izpolnjuje s tem odlokom predpisane pogoje, po
postopku, določenem v tem odloku.
(3) Koncesija se podeli za obdobje desetih let.

62

V. POSTOPEK JAVNEGA RAZPISA IN IZBIRE KONCESIONARJA
5. člen
(1) Koncesionarja za izvajanje koncesije koncedent izbere na podlagi javnega razpisa. Javni
razpis za podelitev koncesije se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(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.
6. člen
(1) Javni razpis mora vsebovati najmanj navedbe o:
– predmetu in območju koncesije,
– začetku in času trajanja koncesije,
– 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.
(2) V javnem razpisu se podrobneje opredelijo sestavine iz prejšnjega odstavka.
7. člen

(1) Javni razpis za izbiro koncesionarja se objavi v Uradnem listu RS v roku do 60 dni od
pričetka veljavnosti tega odloka.
(2) Javni razpis uspe, če je na razpis prispela vsaj ena popolna, pravilna in pravočasna
prijava.
(3) Če javni razpis ne uspe, se ponovi, in sicer najkasneje v 60 dneh od dneva zaključka
neuspelega razpisa.
8. člen
(1)Pri odločanju o izbiri koncesionarja se kot merila upoštevajo predvsem naslednja merila:
– ponudbena cena za storitev oskrbe zapuščenih živali – največ 80 točk;
– predlog izvedbenega programa varstva zapuščenih živali – največ 15 točk;
– dosedanje izkušnje prijavitelja, kjer dokaže strokovno organizacijsko in finančno
usposobljenost in druge ugodnosti ki jih nudi prijavitelj – največ 5 točk;
(2) Skupno število vseh točk je največ 100 točk.
9. člen
Komisija pregleda in oceni prijave na razpis. Prijavitelje, katerih prijave na razpis niso popolne,
se pozove naj prijave v določenem roku dopolnijo.

63

10. člen
(1) Po pregledu in oceni prijav, komisija v roku 30 dni po odpiranju ponudb, oceni ponudbe,
ki izpolnjujejo pogoje na podlagi postavljenih meril, izdela poročilo in pripravi predlog
izbire koncesionarja. O izbiri koncesionarja se izda odločba.
(2) Nepopolne prijave, ki v zahtevanem roku niso bile dopolnjene in prepozno prispele prijave
na razpis, pristojni organ s sklepom zavrže.
(3) Zoper odločbo iz prvega odstavka tega člena in zoper sklep iz drugega odstavka
tega člena je možna, v roku 15 dni od vročitve, pritožba na župana Občine Ig.
11. člen
(1) Z izbranim prijaviteljem se sklene koncesijska pogodba.
(2) S koncesijsko pogodbo pogodbeni stranki podrobneje opredelita koncesijsko razmerje.
(3) Koncesijsko pogodbo pošlje pristojni organ v podpis izbranemu prijavitelju takoj po
pravnomočnosti 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.
12. člen
Izbrani koncesionar ne sme prenesti podeljene koncesije na nobeno drugo pravno ali fizično
osebo.
VI. POGOJI ZA PODELITEV IN IZVAJANJE KONCESIJE
13. člen
Prijavitelj na javni razpis mora za podelitev koncesije za izvajanje javne službe izpolnjevati
naslednje pogoje:
– da je fizična ali pravna oseba, registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
koncesije,
– da izpolnjuje pogoje, ki jih določajo zakon o zaščiti živali ter drugi podzakonski
predpisi, ki podrobneje urejajo zaščito živali,
– da ima poravnane davke in prispevke,
– da ni v stečajnem postopku, v postopku prisilne poravnave ali likvidacije,
– da izkaže kadrovsko in organizacijsko sposobnost za izvajanje koncesije,
– da izkaže finančno sposobnost,
– da razpolaga z zadostnim številom oskrbnikov in zadostnim obsegom potrebnih delovnih
sredstev,
– da predloži stroškovno opredeljen izvedbeni program oskrbe zapuščenih živali,
– da ima izkušnje na področju dejavnosti, ki je predmet koncesije,
– da prevzame odgovornost za škodo, ki bi jo z opravljanjem ali v zvezi z opravljanjem
koncesije lahko povzročil tretji osebi,
– da izpolnjuje morebitne dodatne pogoje vsebovane v javnem razpisu.
14. 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
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pomenijo višjo silo, se morata koncedent in koncesionar medsebojno obveščati in
dogovarjati
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 o zaščiti živali.
15. člen
(1) Koncesionar mora biti zavarovan proti odgovornosti za škodo, ki jo lahko povzroči tretji
osebi oziroma koncedentu zaradi nevestnega izvajanja oskrbe zapuščenih živali.
(2) Koncesionar mora v roku 8 dni po sklenitvi koncesijske pogodbe skleniti zavarovanje
odgovornosti:
- za škodo, ki jo povzroči občini z nerednim ali nevestnim opravljanjem javne službe,
- za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem javne službe, povzročijo pri njem
zaposlene osebe uporabnikom ali drugim osebam.
(3) Pogodba o zavarovanju za namen iz prejšnjega odstavka mora imeti klavzulo, da je
zavarovanje sklenjeno v korist občine Ig.
16. člen
Javno službo mora koncesionar opravljati nepretrgoma ter skladno z veljavnimi predpisi, ki
urejajo zaščito živali.

VII. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV
17. člen
(1) Kdor izgubi žival ali kdor najde zapuščeno žival, o tem obvesti zavetišče oziroma
pristojno veterinarsko organizacijo.
(2) Zapuščeno žival se namesti v zavetišče, s katerim ima občina sklenjeno koncesijsko
pogodbo.
(3) Skrbnik najdene hišne živali lahko zahteva vrnitev živali. Če tega ne stori v roku 8 dnih od
dneva, ko je bila nameščena v zavetišče, lahko imetnik zavetišča žival odda drugemu
zainteresiranemu skrbniku, ki se zaveže ustrezno skrbeti za žival.
(4) Imetnik zavetišča, ki žival odda, lahko zaračuna novemu skrbniku pavšalni znesek za
materialne stroške oskrbe živali v skladu z veljavnim cenikom zavetišča.
VIII. VIRI IN NAČIN FINANCIRANJA
18. člen
(1) Izvajalec javne službe pridobiva sredstva za vzpostavitev in delovanje zavetišča skladno z
določbami zakona, ki ureja zaščito živali.
(2) Sredstva za izvajanje koncesije po tem odloku se zagotavljajo v vsakoletnem proračunu
koncedenta.
19. člen
(1) Osnova za določitev vrednosti opravljenega dela je ponudba za storitev oskrbe
zapuščenih živali, ki jo kandidat za koncesionarja predloži v postopku podelitve
koncesije.
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(2) Način plačila koncesionarja se določi s koncesijsko pogodbo.
(3)Koncesionar je dolžan voditi računovodstvo za podeljeno koncesijo ločeno
računovodstva za svojo ostalo dejavnost v skladu z določili veljavne zakonodaje.

od

IX. NADZOR NAD IZVAJANJEM KONCESIJE
20. člen
(1) Zavetišče ima svet zavetišča, ki nadzoruje delo zavetišča in opravlja druge naloge,
skladno s predpisi o pogojih za zavetišča za zapuščene živali.
(2) V svet zavetišča je imenovan tudi predstavnik občine oziroma predstavnik več lokalnih
skupnosti, katerih območje s svojim delovanjem pokriva zavetišča.
(3) Predstavnika občine Ig imenuje v svet zavetišča občinski svet na predlog župana.
21. člen
(1) Občina ima pravico izvajati nadzor nad opravljanjem javne službe. Nadzor opravlja
pristojna strokovna služba koncedenta ter občinska 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.
(2) Nadzor je lahko napovedan, nenapovedan ali stalen.
(3) 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.
(4) Osebe, ki izvajajo nadzor, so dolžne podatke o poslovanju koncesionarja obravnavati kot
poslovno skrivnost.
(5) Koncedent lahko po potrebi za nadzor nad izvajanjem koncesije pooblasti tudi druge
pristojne organe in službe.
X. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA
22. člen
Koncesijsko razmerje preneha:
– s pretekom časa, za katerega je bilo sklenjeno,
– s sporazumom koncedenta in koncesionarja,
– v primeru stečaja ali likvidacije pravne osebe, ki je pridobila koncesijo, oziroma izbrisa
fizične osebe iz ustreznega registra.
– z odpovedjo,
– z odvzemom
– na podlagi zakona.
23. člen
(1) V primeru, da po poteku koncesijskega razmerja postopek izbora novega koncesionarja
še ni dokončan, mora dosedanji koncesionar izvajati javno službo do izbora novega
koncesionarja, vendar največ šest mesecev.
(2) Koncedent in koncesionar lahko s pisnim sporazumom razveljavita koncesijsko razmerje.
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V tem primeru mora dosedanji koncesionar izvajati javno službo do izbora novega
koncesionarja.
24. člen
Koncesionar lahko samo zaradi izjemnih, nepredvidljivih okoliščin, ko iz utemeljenih razlogov ne
more več izvajati javne službe, s šestmesečnim odpovednim rokom odpove koncesijsko pogodbo.
25. člen
(1) Pristojni organ lahko z odločbo odvzame koncesijo:
– če v dogovorjenem roku koncesionar ne podpiše koncesijsko pogodbo,
– če koncesionar ne opravlja javne službe v skladu s predpisi, tem odlokom in
koncesijsko pogodbo;
– če koncesionar ne izpolnjuje več pogojev za opravljanje javne službe skladno z
veljavno zakonodajo.
(2) Pritožba zoper sklep ali določbo iz prejšnjega odstavka tega člena se vloži na župana v
15 dneh od vročitve sklepa ali odločbe.
XI. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
26. člen
Javni razpis za izbiro koncesionarja se objavi v Uradnem listu RS v roku šestdeset dni od
začetka veljavnosti tega odloka.
27. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št.: 344- 0003 / 2019
Ig, dne:
2019
Župan
Občine Ig
Janez Cimperman
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Številka: 478-0002/2019
Datum: 20.3.2019

TOČKA 8 - PRILOGA 7

OBČINSKEMU SVETU OBČINE IG
STATUTARNO-PRAVNI KOMISIJI
ZADEVA: Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin neodvisnih list in samostojnih
članov
Občinskega sveta Občine Ig

Predlagatelj: Župan Janez Cimperman
Pravna podlaga: Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS št. 94/07-UPB, 76/08, 79/09, 51/10,
40/12 – ZUJF in 14/15 - ZUJFO), Statut Občine Ig (Uradni list RS št. 39/16), Poslovnik
Občinskega sveta Občine Ig (Uradni list RS, št. 39/16)

Poročevalec: Janez Miklič, direktor občinske uprave

Namen: Obravnava in potrditev predloga pravilnika

Občinskemu svetu občine Ig se po opravljeni razpravi predlaga v sprejem naslednji sklep:
Sklep:
Občinski svet sprejema Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin neodvisnih list in
samostojnih članov Občinskega sveta Občine Ig.

Janez Cimperman
ŽUPAN

Priloga:
- Obrazložitev
- Sklep

68

Obravnava predloga Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin neodvisnih list in samostojnih
članov Občinskega sveta Občine Ig:
Druga alineja 16. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ig določa, da imajo svetniške
skupine pravico do povračila materialnih stroškov za delo svetniške skupine. Svetniške skupine
političnih strank in neodvisnih list, ki so zastopane v občinskem svetu so se predhodno dogovorile,
da se pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin uporablja samo za svetniške skupine
neodvisnih list (Lista Zlatka Usenika) in samostojnih članov občinskega sveta (Lista za napredek
Tomišlja, Lista 21. marec).

Finančne posledice:
Sprejem pravilnika ima finančne posledice na proračun občine glede višine dodeljenih sredstev,
to je 0,50EUR na pridobljen glas na LV 2018, ki ga je prejela neodvisna lista ali samostojni član
neodvisne liste in sicer znaša:
za Listo Zlatka Usenika: 864 glasov= 5.184,00EUR letno
za Listo za napredek Tomišlja: 176 glasov=1.056,00EUR letno
za Listo 21. marec: 272 glasov=1.632,00EUR letno
Skupaj: 7.872,00EUR letno
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PREDLOG
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) in 15. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 39/16)
je Občinski svet Občine Ig na redni xx seji dne xx sprejel
PRAVILNIK
o sredstvih za delo svetniških skupin neodvisnih list in samostojnih članov
Občinskega sveta Občine Ig
1. člen
(1) S tem pravilnikom se urejajo pravice in dolžnosti članov svetniških skupin neodvisnih list in
samostojnih članov Občinskega sveta Občine Ig o uporabi finančnih sredstev, ki jih za njihovo
delo zagotavlja Občina Ig.
2. člen
(1) Svetniško skupino v smislu določb tega pravilnika predstavljajo:
- dva ali več članov občinskega sveta, ki so bili izvoljeni na listah s podporo občanov.
(2) Samostojni član občinskega sveta je:
- član občinskega sveta, izvoljen na listi s podporo občanov.
3. člen
(1) Višina sredstev, ki se namenijo za financiranje svetniških skupin neodvisnih list in samostojnih
članov občinskega sveta, se določi v proračunu občine za tekoče proračunsko leto.
(2)Svetniške skupine neodvisnih list in samostojni člani občinskega sveta prejemajo sredstva iz
proračuna po enakem ključu, kot to velja za financiranje političnih strank.
4. člen
(1) Svetniška skupina neodvisnih list in samostojni člani občinskega sveta so dolžni s sredstvi iz
prejšnjega člena tega pravilnika ravnati kot dober gospodar in jih uporabljati v skladu z določili
tega pravilnika.
5. člen
(1) Poraba sredstev mora biti sorazmerna s časom, kar pomeni, da se praviloma vsak mesec
porabi ena dvanajstina sredstev, namenjenih posamezni svetniški skupini neodvisnih list in
samostojnih članov občinskega sveta. Morebitna neporabljena sredstva iz preteklega meseca se
prenesejo v tekoči mesec.
(2) Ob zaključku proračunskega leta se pravica neporabljenih finančnih sredstev iz 3. člena tega
pravilnika ne prenaša v proračun naslednjega leta.
6. člen
(1) Finančna sredstva, ki jih občina zagotavlja svetniškim skupinam neodvisnih list in samostojnim
članom občinskega sveta, se lahko uporabljajo za naslednje namene, ki morajo biti neposredno
povezani z delom občinskega sveta:
- nakup pisarniškega in potrošnega materiala ter drobnega inventarja;
- plačilo potnih in poštnih stroškov;
- plačilo stroškov fotokopiranja in tiskarskih storitev;
- plačilo strokovne literature, plačilo stroškov strokovne pomoči;
- plačilo stroškov za obveščanje volivcev;
- stroški seminarjev, konferenc in simpozijev, neposredno povezanih z delom občinskega sveta
(stroški
pogostitev na sestankih, stroški, ki nastanejo ob delovnih obiskih, protokolarnih in podobnih
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dogodkih);
- nakup in vzdrževanje osnovnih sredstev (osebni računalniki in programska oprema, pisarniška
oprema, mobilni telefoni)
(2) Za osnovna sredstva, nabavljena v skladu s prejšnjim odstavkom tega pravilnika, občinska
uprava vodi evidenco, ki vsebuje naslednje podatke: nahajališče osnovnega sredstva, inventarna
številka, datum nabave in vrednost osnovnega sredstva za vsako svetniško skupino neodvisnih
list in samostojne člane občinskega sveta.
(3) Svetniške skupine neodvisnih list in samostojni svetniki občinskega sveta morajo z osnovnimi
sredstvi, za katera so zadolženi, ravnati s skrbnostjo dobrega gospodarja in so materialno
odgovorni za izgubo ali poškodovanjem osnovnega.
(4) Osnovna sredstva, nabavljena skladno s tem pravilnikom so last občine in jih svetniške skupine
neodvisnih list in posamezni člani občinskega sveta le uporabljajo v času trajanja mandata njihovih
članov in jih po poteku mandata morajo vrniti občini.
7. člen
(1) Vodje svetniških skupin neodvisnih list in samostojni svetniki občinskega sveta podajo pisni
predlog za porabo sredstev za namene iz 6. člena pravilnika odredbodajalcu, ki uporabo sredstev
odobri z naročilnico. Vsak račun se mora glasiti na naslov občine s pripisom za svetniško skupino
in z imenom svetniške skupine. Postopek naročila se izvede v skladu s predpisi o javnem
naročanju.
8. člen
(1) Sredstva iz 3. člena pravilnika se smejo uporabljati le za namene, ki so določeni s tem
pravilnikom in proračunom občine. V nasprotnem primeru se poraba za tekoče leto zmanjša za
višino nepravilno porabljenih sredstev oziroma se morajo sredstva vrniti v proračun občine.
(2) Za zakonito in pravilno porabo sredstev je odgovoren vodja svetniške skupine neodvisne liste
oziroma samostojni svetnik občinskega sveta.
9. člen
(1) Svetniške skupine neodvisnih list in samostojni svetniki občinskega sveta so dolžni ob koncu
proračunskega letam, najkasneje do 31.3. Občinskemu svetu Občine Ig predložiti pisno poročilo
o porabi sredstev za preteklo leto. V kolikor se poročila ne predloži, se financiranje iz proračuna
občine začasno ustavi.
10. člen
(1) Svetniške skupine neodvisnih list in samostojni svetniki občinskega sveta so dolžni med letom
omogočiti nadzor nad izvajanjem porabe iz 6. 6lena pravilnika in nadzor nad finančnim
poslovanjem v zvezi z namensko porabo dodeljenih sredstev Nadzornemu odboru Občine Ig.
11. člen
(1) Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v občinskem glasilu Mostiščar, uporablja pa
se od 1.1.2019 dalje.

Datum: 26.3.2019
Številka: 093/0003/2019

Janez Cimperman
ŽUPAN
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