
1 

 

OBČINA IG 
GOVEKARJEVA CESTA 6 
1292  Ig 
 
 
____________________________________________________________________________ 
 
Datum: 24.6.2019 
Številka: 032-0006/2019 
  
Zadeva:   SKLIC 
 

Skladno z določili 22. čl. Poslovnika Občinskega sveta Občine Ig (Ur.l. RS št. 39/16) sklicujem  
7. sejo Občinskega sveta Občine Ig,  

ki bo potekala v sredo, 3.7.2019 ob 17.30 uri v dvorani Centra Ig. 
 
Dnevni red: 
   1. Obravnava in potrditev dnevnega reda 
   2. Obravnava in potrditev zapisnika 6. seje - priloga 1 
   3. Predstavitev pripravljalca  osnutka Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave 
»Skupna občinska uprava 5G« in obravnava  -  priloga 2  
   4. Obravnava in potrditev predloga Odloka o javni gasilski službi v Občini Ig/drugo branje - 
priloga 3 
   5. Obravnava in potrditev predloga Odloka o javnem redu in miru v Občini Ig/drugo  branje - 
priloga  4 
   6. Obravnava  in potrditev predloga Odloka o prometnem režimu na območju Iškega 
vintgarja/drugo branje  -  priloga 5 
   7. Obravnava in potrditev predloga nove cene programov Vrtca Ig  -  priloga 6   
   8. Pobude in vprašanja 
  
 
 
   
Lep pozdrav! 
                
           Janez Cimperman  
                                                                                                           ŽUPAN  
 
 
 

 

 
Vabljeni: 
-  člani občinskega sveta 
-  predsedniki vaških svetov 
-  Uredništvo Mostiščarja 
-  predstavnik Radia zeleni val   
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TOČKA 2 – priloga 1 
 

ZAPISNIK 
 6. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE IG z dne, 12. 6. 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, Zlatko Usenik, Jože Virant, 
Mira Žagar, Andrej Žnidaršič, Marija Župec. 
 
Odsoten Franc Toni. 
 
Ostali prisotni: Andrej Krupenko (Urbania d.o.o.), Peter Lovšin (Urbania d.o.o.), Maj Juvanec 
(Delavnica d.o.o.), Andrej Logar (projektant),  Janez Miklič, Katja Ivanuš, Marjana Župec, Natalija 
Skok, Andreja Zdravje, Uroš Čuden, Marica Zupan, Janez Rupert (SVS Iška vas), Marjeta Erhatič, 
Marija Virant, Primož Pucihar, Maja Žniderič, Jože Škraba, Franc Kus, Franc Vehovec, Damjan 
Kos, Robert Rauh, Matjaž Gerbec, Tomaž Mavec, Bojan Fijavž, Marina Štrumbelj, Anže Kocjan, 
Andrej Doles. 
 
Dnevni red: 

1. Obravnava in potrditev dnevnega reda 
2. Obravnava in potrditev zapisnika 5. redne seje Občinskega sveta Občine Ig 
3. Predstavitev OPPN za območje urejanja IG 11-3/SC Rastuka II, IG 14-1 in 14-5/ZS ob 

cesti na Kurešček, IG 11-1 Rastuka II ob Barjanski cesti 
4. Obravnava predloga Odloka o javnem redu in miru v Občini Ig / prva obravnava 
5. Obravnava predloga Odloka o prometnem režimu na območju Iškega vintgarja / prva 

obravnava 
6. Obravnava predloga Odloka o javni gasilski službi v Občini Ig / prva obravnava 
7. Obravnava in potrditev predloga Dopolnjenega Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem 

Občine Ig za leto 2019-1 
8. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena 2/2019 in Sklep o 

ukinitvi statusa javnega dobra 3/2019 
9. Obravnava in potrditev Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih 

članov Občinskega sveta Občine Ig 
10. Pobude in vprašanja 

 
Ad 1 

Dnevni red 
 

Dnevni red je bil soglasno potrjen. 
 

Ad 2 
Zapisnik 5. redne seje Občinskega sveta Občine Ig 

 
Občinski svet Občine Ig je potrdil zapisnik 5. redne seje Občinskega sveta Občine Ig. 
Glasovanje: 12 ZA 
 
Skladno z določilom 29. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ig, župan za nadaljevanje 
vodenja 6. seje Občinskega sveta Občine Ig pooblasti občinskega svetnika Antona Modica, ker 
odhaja na valeto v Osnovno šolo Ig. 
 
Seji se pridruži Marija Kučič. 
 

Ad 3 
Predstavitev OPPN za območje urejanja IG 11-3/SC Rastuka II, IG 14-1 in 14-5/ZS ob cesti 

na Kurešček, IG 11-1 Rastuka II ob Barjanski cesti 
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Natalija Skok pove, da je občinski svet v gradivu prejel podrobno opredelitev kaj je v Odloku 
prostorskega načrta (OPN) predvideno za območje kjer je potrebno izdelati Občinski  podrobni 
prostorski načrt (OPPN). 
Andrej Krupenko preko video projekcije podrobno predstavi planirano gradnjo za območji IG 14-1 
in IG 14-5/ZS ob cesti na Kurešček. V nadaljevanju obrazloži, da je skladno z OPN predpisano, 
da se za ti dve območji izdela skupni OPPN. Znotraj ureditvenega območja je predvidena 
komasacija ter gradnja stanovanjskih objektov ter ureditev zelenih, prometnih in drugih utrjenih 
površin ter gradnja vse potrebne infrastrukture. Območje je potrebno komunalno opremiti. Ker gre 
za večja območja, ki so trenutno še komunalno neopremljena se izdela tudi Program opremljanja 
za posamezno območje s katerega bo razvidno, kakšna komunalna oprema se mora še zgraditi. 
Glede na predstavljene tri variante (prostostoječe/vrstne hiše) se predvideva od 65 do 90 
enostanovanjskih hiš, zazidane površine posamezne stavbe cca 120 m2, za velikost parcele 600–
800 m2.  
Zlatko Usenik vpraša ali se mora vsa zgrajena komunalna infrastruktura, asfaltirane ceste, zelene 
površine, otroška igrišča, prenesti v last Občine predno se prične z izgradnjo hiš. Meni tudi, da bi 
morali graditi minimalno varianto hiš. Predlaga, da imajo hiše dostop iz dveh strani, ne sme se 
delati slepih ulic. Pove še, da občinski svet ne zavira zadeve in s pogovorom se mora sprejeti 
kompromis. 
Župan pove, vsa infrastruktura se mora prenesti v last občine. 
Mira Žagar apelira na občino, da čimprej pristopi k izdelavi prometne študije in v celotni občini 
uredi prometno ureditev. 
Anton Krnc meni, da je potrebno najprej rešiti probleme in zagotoviti rešitve s kanalizacijo, z 
vodovodom, probleme glede vrtca in šole ter prometa.   
Marjeta Erhatič (občanka iz Ptičjega gaja) poudari trenutne osnovne probleme: cevi obstoječega 
vodovoda niso obnovljene; v jutranjih konicah je izhod z avtom na glavno cesto na Kurešček 
otežen; v semaforiziranemu križišču je velik prometni zastoj zaradi vrtca, ki ga že imamo. Mnenja 
je, da je prometni vidik zelo pomemben poleg še ostale infrastrukture. 
Andrej Doles (zastopnik investitorjev) pove, da je osnovne pogoje, na podlagi katerih so se lastniki 
odločili, Občina že določila s PRO, in prav je tako. Za osnovna izhodišča, da se lahko prične s 
postopki, je potrebno upoštevati vse kriterije in pogoje iz PRO, v okviru zakonsko danih možnosti, 
da se projektanti lahko lotijo urejanja območja. Predstavili ste nam variantne predloge za katere 
je potreben Sklep o pripravi. Apelira na občinski svet, da skuša razumeti investitorje, ki želijo to 
zgodbo premakniti naprej, dajte jim možnost, da se sploh lahko začnejo srečevati s problemi, ki 
ste jih tudi vi danes izpostavili. Predlaga, da se lastnikom zemljišč ponudi možnosti in poizkuša 
rešiti situacijo. 
Natalija Skok odgovori, če bi bile strokovne podlage in analiza prostora pripravljene, s tem bi bili 
pripravljeni odgovori oziroma potrebni ukrepi, ki se vnesejo v Sklep o začetku za pripravo. 
Obrazloži tudi, da v sklopu priprave OPPN je izdelan zazidalni prikaz ureditve celotnega območja, 
kjer je opredeljen tudi dostop za celotno posamezno območje in načrt parcelacije. Podlaga za 
izdelavo OPPN je geodetski načrt izdelan v skladu s Pravilnikom o geodetskem načrtu ter Prikaz 
stanja prostora. Stroške izdelave OPPN krije investitor oziroma lastnik zemljišča, ki v ta namen 
sklene pogodbo z načrtovalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje. 
Alenka Jeraj je mnenja, da ceste niso najbolj optimalne, so preozke; zadeva sega do kamnoloma 
ali je varno (plazovi); vode ni dovolj; vrtca ne boste dobili; problem je šola; tukaj so veliki pomisleki, 
zato, da bomo lažje živeli vsi občani. 
 Jože Virant predlaga, glede velike količine hiš in posledično povečanega prometa, bi se morali 
skupaj pogovarjati v dobro vseh občanov in obvoznico speljati iz Dobravice na rondo Škofljica in 
obvoznico iz Rastuk na Ižansko cesto.  
Natalija Skok obrazloži, da je bil takšen predlog obvoznice že predlagan ampak ga je bilo potrebno 
umakniti iz PRO, zaradi prve cone krajinskega parka Draga. 
Mirko Merzel razume lastnike kaj je poslovna priložnost, občinski svet pa dela v dobrobit vseh 
občanov, zato predlaga projektiranje z izgradnjo mondenega območja hiš, ki se bodo prodajale 
po 1.500 milijon evrov. 
Maj Juvanec preko video projekcije podrobno predstavi planirano gradnjo za območje IG 11-3/SC 
Rastuka II, ki meri približno 77.200 m2. Opredeljena namenska raba zemljišča je pretežno 
namenjena stanovanjskim stavbam in spremljajočim stavbam družbenega pomena ter stavbam 
za storitvene dejavnosti, ki služijo dnevnim potrebam prebivalcev v teh območjih. Južni pas je v 
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lasti več fizičnih lastnikov, kjer je predvidenih 24 družinskih hiš. Ob državni cesti za Škofljico je 
predvidenih 15 družinskih hiš na zemljiščih v lasti Občine. Severni del območja je namenjen 
športnim površinam. Cestna infrastruktura obsega novo cesto na robu obstoječe zazidave 
Rastuke, ki teče po koridorju glavne kanalizacije do čistilne naprave. Kot koridor se varuje prostor 
za drugo glavno cestno povezavo, ki se priključi na Škofljiško cesto na severnem robu naselja in 
se lahko nadaljuje preko Ižice in mimo čistilne naprave kot obvozna cesta. Namen je, da je OPPN 
tako pripravljen, da bo omogočal kasnejše prilagoditve športnega programa, brez spreminjanja 
OPPN. 
Zlatko Usenik postavi vprašanja ali je možno na poplavnem območju graditi športni objekt  – 
telovadnico in ali je možen objekt z garderobami ali je možna gradnja stadiona. Meni tudi, da bo 
na občinski parceli problem parkirnih prostorov. 
Natalija Skok obrazloži, da po Uredbi o postavitvi objektov na poplavnem območju ni možno graditi 
družbenih objektov in ravno tako je v PRO že določeno, da je pri izdelavi OPPN potrebno izdelati 
celovito rešitev poplavne varnosti za celotno območje OPPN. 
Maj Juvanec pove, da se lahko gradi standardni atletski stadion velikosti 400 m2 . 
Anton Krnc meni, da je priključevanje hiš na že obstoječo kanalizacijo še dodatna obremenitev  za 
že danes premajhno čistilno napravo.  
Katja Ivanuš pove, da ima obstoječa čistilna naprava možnost dograditve. 
 
Alenka Jeraj zapusti sejo. 
 
Andrej Logar preko video projekcije podrobno predstavi planirano gradnjo za območje IG 11-1 
Rastuka II ob Barjanski cesti. Pove tudi kakšne so možnosti eventuelne individualne gradnje 
prostostoječih stanovanjskih hiš, povezave glede prometne ureditve in predstavi poplavna 
razlivanja, katera so na tem območju največja. Predvidena je komasacija. PRO dovoljuje 12 enot 
na 1 hektar oziroma 37 prebivalcev na hektar, določa faktor zazidanosti in izrabe zemljišč. V 
sklopu OPPN se rešuje rezervacija prostora za povezovalno cesto Škofljica–Ig do Ižanke in od 
Ižanke do Staj. Trenutni podatki so za 17 objektov, ki naj bi jih lastniki gradili za lastne potrebe, 
ostalo je namenjeno za prodajo. Obrazloži tudi nadaljnje postopke glede geodetske izravnave 
zemljišč lastnikov, ki želijo, da njihove parcele ostanejo kmetijske.  
Mira Žagar vpraša ali je dovolj površin puščenih za širitev čistilne naprave na tem območju in 
kakšna je kapaciteta, če upoštevamo vse tri OPPN in priklope vseh teh hiš. 
Katja Ivanuš odgovori, da se bodo podatki pripravili do naslednje seje s strani koncesionarja 
Petrola. 
Natalija Skok pove, da je površina za širitve prikazana na grafiki, ki so jo svetniki dobili z gradivom. 
Zlatko Usenik postavi vprašanja: koliko hiš v občini je priklopljenih na čistilno napravo; ko bo 
prenesena komunalna ureditev v last občine ali se bo podražila voda. 
Katja Ivanuš pove, da bo podatke pripravila do naslednje seje. 
 

Ad 4 
Odlok o javnem redu in miru v Občini Ig / prva obravnava 

 
Janez Miklič pove, da Občina še nima akta, zato je na podlagi Zakona o varstvu javnega reda in 
miru, Zakona o prekrških, medsebojnemu usklajevanju z Medobčinskim inšpektoratom, pristopila 
k pripravi odloka. 
Zlatko Usenik ima pomisleke, ker so za različne prekrške v odloku določene enake kazni – enaka 
višina globe. Vpraša kako je v primeru, ko vidi soseda, da kadar ni dovoljeno zalivati ali lahko sam 
poda prijavo na medobčinski inšpektorat kateri bo nato občana opozoril oziroma izrekel kazen in 
ali lahko poda prijavo uradni organ predsednik vaškega sveta. 
Katja Ivanuš odgovori, na podlagi slikovnega gradiva uradna oseba zaposlena na občini lahko 
poda prijavo medobčinskemu inšpektoratu, če kdorkoli drug ne more inšpektorica izreči kazni. 
Andrej Žnidaršič predlaga, da mora občina upoštevati zakonodajo in čimprej pristopiti z osnutkom 
odloka v obravnavo na pristojnem odboru in nato pripraviti občinskemu svetu v pregled in 
potrditev.   
 



5 

 

Občinski svet Občine Ig je sprejel Odlok o javnem redu in miru v Občini Ig v prvi obravnavi. 
Pred sprejemom odloka v drugi obravnavi, odlok obravnava pristojni odbor in Statutarno 
pravna komisija. 
Glasovanje: 12 ZA 
 

Ad 5 
Odlok o prometnem režimu na območju Iškega vintgarja / prva obravnava 

 
Uroš Čuden pove, da želi Občina urediti območje Iškega vintgarja za parkiranje vozil in omejiti 
vožnjo z osebnimi avtomobili do doma v Iškem vintgarju. V odloku so določene omejitve, prometni 
režim in kazni. 
Marija Kučič predlaga, da je potrebno zajeti celotno območje Iške in Iškega vintgarja, urediti celo 
dolino glede parkiranja, dogovoriti najem zemljišča z lastnikom Tegelj za parkirišče, določiti glede 
pobiranja parkirnine in postaviti parkomate. Izpostavi probleme: glede kaznovanja in glob, 
izvajanje redarske službe (pomanjkanje), oddajanje in čiščenje piknik prostorov, kurišča 
predstavljajo požarno ogroženost. 
Zlatko Usenik predlaga, da se zajame v odloku tudi Iška vas. Meni, da bi morala občina kupiti 
kašno parcelo za parkirišča.  
Mirko Merzel predlaga, da se doda dovoljen vstop za lovce na podlagi lovske izkaznice in predlaga 
tudi, da občina odkupi zemljišče od Teglja. 
 
Občinski svet Občine Ig je sprejel Odlok o prometnem režimu na območju Iškega vintgarja 
v prvi obravnavi. Pred sprejemom odloka v drugi obravnavi, odlok obravnava pristojni 
odbor in Statutarno pravna komisija. 
Glasovanje: 12 ZA 

 
Ad 6 

Odlok o javni gasilski službi v Občini Ig / prva obravnava 
 
Andreja Zdravje pove, da na podlagi tega odloka bo Občina vzpostavila in uredila pravno podlago 
za sklenitev Pogodbe o opravljanju javne gasilske službe ter drugih nalog s področja zaščite in 
reševanja na območju občine Ig ter podlago za sofinanciranje javne gasilske službe. 
V razpravi so Anton Modic, Anton Krnc, Jože Virant, Marija Kučič izpostavili probleme operativnih 
prostovoljnih gasilcev: opravljajo naloge, ki so iz državnega nivoja prenesene na nivo Občine; 
dodatna izobraževanja predavateljev je potrebno plačevati; operativni gasilci prostovoljno 
opravljajo operativne naloge v gasilskem društvu ter pomagajo čisto vsakemu; izpolnjevati morajo 
psihofizične ter zdravstvene zahteve in morajo biti strokovno usposobljeni; morajo se nenehno 
izpopolnjevati, usposabljati in izobraževati. 
 
Občinski svet Občine Ig je sprejel Odlok o javni gasilski službi v Občini Ig v prvi obravnavi. 
Pred sprejemom odloka v drugi obravnavi, odlok obravnava pristojni odbor in Statutarno 
pravna komisija. 
Glasovanje: 12 ZA 
 

Ad 7 
Dopolnitev Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Ig za leto 2019-1 

 
Janez Miklič obrazloži, da Občina načrtuje z Republiko Slovenijo, Direkcijo RS za infrastrukturo 
sklenitev menjalne pogodbe namesto razlastitve in sklenitve pogodbe o uskladitvi 
zemljiškoknjižnega stanja nepremičnin z dejanskim za tista zemljišča, ki v naravi predstavljajo 
gospodarski javni infrastrukturni objekt oziroma del državne ceste Podpeč–Ig in del ceste Grbčeva 
ožina na Igu.  
Zlatko Usenik izpostavi problem, da je ravno tako potrebno urediti zadevo Mlakar v Zapotoku. 
 
Občinski svet Občine Ig je sprejel sklep in potrdil Dopolnitev Načrta ravnanja s stvarnim 
premoženjem Občine Ig za leto 2019-1. 
Glasovanje: 12 ZA 
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Ad 8 

Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena 2/2019 in Sklep o 
ukinitvi statusa javnega dobra 3/2019 

 
Janez Miklič pove, da se obravnava sklepa nanaša na prejšnjo točko za zemljišče v Tomišlju, ki v 
naravi predstavlja del državne ceste Podpeč–Ig. Parcela na Golem pa v naravi predstavlja del 
opuščene katastrske ceste v naselju Škrilje, ki ga že poseduje neposredni mejaš Anton Golob, ki 
namerava to zemljišče odkupiti vse skladno z dogovorom na sodnem naroku Okrajnega sodišča 
v Ljubljani z dne 22.5.2019 glede določitve nujne poti in predloga za izdajo začasne odredbe.  
Zlatko Usenik pove, da je bila v Zapotoku ena parcela, katera je bila potem razdeljena na 3 
parcele. Na dveh so hiše, ena parcela je last občine Ig. Kupec ni imel dostopa, zato mu je župan 
dovolil, da iz 16 m široke občinske parcele uredi cesto, Občini pa je ostalo le še pas 12 m. Župan 
je s tem kršil čisto vse pravice in norme. Zato predlaga sklep, da se parcela vzpostavi v prvotno 
stanje oziroma parcelo mora kupec odkupiti v celoti. V kolikor se to ne naredi v 14 dneh bomo 
sklicali izredno sejo, županu bomo dali kazensko ovadbo.  
Mira Žagar želi obrazložitev kaj se sploh dogaja s parcelo, ali je prodana – oddana, ali je bila v 
Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem občine in kakšne so pravno formalne podlage glede 
storjenega. 
Janez Miklič odgovori, parcela je še vedno v lasti Občine, parcelacija je bila narejena, torej ima 
svojo parcelno številko, na parceli ni nobene služnosti, samo dovoljenje ima, da si sam naredi 
dostop do svoje parcele. 
Zlatko Usenik prosi, da se do naslednje seje pripravi podrobna obrazložitev.  
 
Občinski svet Občine Ig je sprejel sklep in potrdil Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega 
dobra lokalnega pomena 2/2019. 
Glasovanje: 10 ZA, 2 NISTA GLASOVALA 
 
Občinski svet Občine Ig je sprejel sklep in potrdil Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 
3/2019. 
Glasovanje: 10 ZA, 2 NISTA GLASOVALA 
 

Ad 9 
Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov Občinskega sveta 

Občine Ig 
 
Mira Žagar pove, da je Statutarno pravna komisija obravnavala pravilnik in ga predlaga 
občinskemu svetu v obravnavo in potrditev s predlagano spremembo besedila v drugem stavku 
3. člena se spremeni glede na število pridobljenih glasov na lokalnih volitvah. 
 
Občinski svet Občine Ig je sprejel sklep in potrdil Pravilnik o sredstvih za delo svetniških 
skupin in samostojnih članov Občinskega sveta Občine Ig. 
Glasovanje: 11 ZA, 1 NI GLASOVAL 
 
Občinski svet Občine Ig je sprejel sklep, da Skladno z določili 26. člena Zakona o političnih 
strankah potrjuje, da je višina sredstev za financiranje političnih strank v Občini Ig 0,25 eur 
na vsak dobljen glas volivca. Financiranje velja od dneva konstituiranja občinskega sveta, 
to je od 5.12.2018 dalje. 
Glasovanje: 11 ZA, 1 NI GLASOVAL 
 
Občinski svet Občine Ig je sprejel sklep in potrdil višino dodeljenih sredstev posamezni 
svetniški skupini in samostojnih članov in sicer: 

➢ Neodvisna lista Zlatka Usenika: 864 glasov, letni znesek 4.208,00 eur   
➢ Neodvisna lista za napredek Tomišlja: 176 glasov, letni znesek 875,00 eur 
➢ Neodvisna lista 21. marec: 272 glasov, letni znesek 1.325,00  
➢ SLS : 912 glasov, letni znesek 4.441,00  
➢ SDS: 606 glasov, letni znesek  2.951,00  
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Ad 10 

Pobude in vprašanja 
 
Občinskemu svetu je bil z redno pošto 5.6.2019 poslan popravljen zapisnik 4. redne seje 
Občinskega sveta Občine Ig, ki je bil potrjen dne 22.5.2019. 
 
Zlatka Usenika zanima kako je z javnim razpisom za preplastitev ceste proti Podgozdu in kdaj se 
bodo popravile »flike asfalta« na cestah. Pojasni Uroš Čuden. 
 
Miro Žagar zanimajo podrobnosti glede podpisa Pisma o nameri o ustanovitvi organa skupne 
občinske uprave občin Grosuplje, Ivančna Gorica, Škofljica, Ig in Dobrepolje. 
Janez Miklič poda obrazložitev. 
 
Andrej Žnidaršič izpostavi problem prenatrpanega šolskega avtobusa v jutranjih konicah iz Iške 
Loke za v šolo na Ig. 
 
Miro Žagar zanima ali so za brv Rastuka glede pridobitev EU sredstev kakšne realne možnosti in 
kako daleč so pripravljeni projekti. Pojasni Uroš Čuden. 
 
Zdravko Grmek izpostavi problem glede omejitve hitrosti na ravni cesti pri avtobusni postaji Kot. 
 
Zlatko Usenik predlaga, da je zbirni center Matena odprto vsaj vsako drugo soboto v mesecu. 
 
Mirko Merzel izpostavi poškodovano cesto od rondoja z Banijo do Zagorice, ki je v izredno slabem 
stanju.  
 
Janez Miklič uskladi termine za zasedanje delovnih teles občinskega sveta Občine Ig za dne 
26.6.2019 in predvideno 7. redno sejo za 3.7.2019 ob 17.30 uri. 
 
Anton Modic občinski svet povabi na otvoritev prizidka k Osnovni šoli Ig, ki bo v petek, 14.6.2019 
ob 17. uri 
 
Seja se zaključi ob 21.00 uri. 
 
Zapisala Marjana Župec        Janez Cimperman  

  ŽUPAN 
 
 
 
 
 
TOČKA 3 – priloga 2 
 
 
Številka:  0612-0004/2019                                                                        
Datum: 24.6.2019 
 
OBČINSKEMU SVETU OBČINE IG 
 
ZADEVA: Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Skupna občinska uprava 5G« 
 
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), Zakon o  financiranju  občin (Uradni list RS št.  123/06, 101/07 -  
odl. US, 57/08, 94/10 - ZIU, 36/11, 40/12 - ZUJF, 104/12 - ZIPRS1314, 101/13 - ZIPRS1415, 14/15 
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- ZIPRS1415-D, 14/15 - ZUJFO, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 71/17, 21/18-  popr.),  
Statut Občine Ig (Uradni list RS št. 39/16), Poslovnik Občinskega sveta Občine Ig (Uradni list RS, 
št. 39/16) 
 
Ocena finančnih posledic: Sofinanciranje nalog skupne občinske uprave v višini 55% iz proračuna 
Republike Slovenije in po ključu delitve iz 20. člena odloka. 
 
Obrazložitev: Veljavni Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave «Medobčinski 
inšpektorat in redarstvo občin Grosuplje, Ig in Škofljica«  je bil sprejet na 8. redni seji Občinskega 
sveta Občine Ig  dne 23.11.2011, uporablja pa se od 1.1. 2012 dalje.  
 
26. člen Zakona o financiranju občin določa, da je občina upravičena do sredstev državnega 
proračuna za sofinanciranje zakonsko določenih nalog v višini 30% v preteklem letu realiziranih 
odhodkov njenega proračuna za financiranje skupnih občinskih uprav, če je vključena v skupno 
občinsko upravo z najmanj tremi občinami in se zanjo opravlja ena naloga, ki jih opravljajo 
zaposleni in ki izpolnjujejo z zakonom določene pogoje. S spremembo 26. člena  Zakona o 
financiranju občin se višina sofinanciranja poveča za pet odstotnih točk za vsako dodatno nalogo, 
ki jo skupna občinska uprava opravlja za vse občine, vključene v skupno občinsko upravo, pri 
čemer skupna višina sofinanciranja ne sme preseči 55% sredstev za plače in druge izdatke ter 
prispevke delodajalca zaposlenim v skupnih občinskih upravah. 
 
Od leta 2012 dalje deluje Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Grosuplje, Ig in Škofljica, 
katero sodelovanje na tem področju se je izkazalo kot uspešno in smotrno. 
 
Glede na to, da tudi Ministrstvo za javno upravo sistemsko pospešuje medobčinsko sodelovanje 
občin, je s strani Občine Grosuplje prišla pobuda, da se skupna občinska uprava razširi in združi 
še  z Občino Ivančna Gorica in Občino Dobrepolje. Namen te širitve števila nalog in števila občin 
bo prispevala k pocenitvi in dvigu kakovosti določenih  storitev občinskih uprav za prebivalce.  
 
Skladno s 26. členom Zakona o financiranju občin bodo občine Grosuplje, Ivančna Gorica, 
Škofljica, Ig in Dobrepolje ustanovile skupno občinsko upravo za skupno opravljanje nalog na 
področju: občinskega inšpekcijskega nadzorstva, občinskega redarstva, notranje revizije, varstvo 
okolja in urejanje prostora ter civilne zaščite. 13.5.2019 so tako župani petih omenjenih občin 
podpisali namero o ustanovitvi organa skupne občinske uprave, ki bi z delovanjem pričela s 
1.1.2020, s sedežem v Grosuplju. 
 
Občinskemu svetu Občine Ig predlagamo obravnavo in sprejem osnutka odloka po končani prvi 
obravnavi in nadaljnjo obravnavo  odloka  na pristojnih delovnih telesih občinskega sveta. 
 
 
Predlog sklepa: 
Občinski svet Občine Ig potrjuje osnutek Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave 
»Skupna občinska uprava 5G« v prvem branju. Predlog odloka pred drugim branjem obravnavajo 
pristojni odbori in Statutarno - pravna komisija. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                        Janez Cimperman 
                                                                                                                ŽUPAN 
 

O S N U T E K  
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Na podlagi 52. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 65/17), 16. člena Statuta Občine Ivančne 
Gorice (Uradni list RS, št. 91/15 – uradno prečiščeno besedilo), 48. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni 
list RS, št. 1/10, s spremembami in dopolnitvami), 15. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 39/16) in 
__. člena Statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. __) ter v skladu z 49.a do 49.d členom 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, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1 in 30/18) so Občinski svet Občine Grosuplje 
na _______. redni seji dne _______________, Občinski svet Občine Ivančne Gorice na _______. redni seji 
dne _______________, Občinski svet Občine Škofljica na _________. redni seji dne ________________, 
Občinski svet Občine Ig na _______. redni seji dne _____________ in Občinski svet Občine Dobrepolje na 
_______. redni seji dne _______________, sprejeli 
 

O D L O K  
o ustanovitvi organa skupne občinske uprave  

»Skupna občinska uprava 5G«   
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE  
1. člen  

(vsebina odloka) 
 

(1) S tem odlokom Občina Grosuplje, Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje, matična številka 5880734000, 
Občina Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica, matična številka 5886244000, Občina 
Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica, matična številka: 5874602000, Občina Ig, Govekarjeva cesta 6, 
1292 Ig, matična številka: 5874769000 in Občina Dobrepolje, Videm 35, 1312 Videm - Dobrepolje, matična 
številka 5886252000 (v nadaljevanju: občine ustanoviteljice) ustanovijo organ skupne občinske uprave, 
določi se njegovo ime in sedež, delovno področje, notranjo organizacijo, vodenje ter zagotavljanje sredstev 
in drugih pogojev za njegovo delo. 
(2) Odlok določa pravice in obveznosti občin ustanoviteljic in njihovih organov v razmerju do organa skupne 
občinske uprave in v njihovih medsebojnih razmerjih. 
(3) V tem odloku uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so 
uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol. 

 
2. člen  

(ustanovitev organa skupne občinske uprave in področje dela) 
 

(1) Občine ustanoviteljice ustanovijo organ skupne občinske uprave z imenom »Skupna občinska uprava 
5G«, za skupno opravljanje nalog občinske uprave na področju: 
– inšpekcijskega nadzorstva; 
– redarstva; 
– notranje revizije; 
– varstva okolja; 
– urejanja prostora in 
– civilne zaščite. 
(2) Sedežna občina organa skupne občinske uprave je Občina Grosuplje. 
 

3. člen 
(pogodba o medsebojnih razmerjih) 

 
Medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti do organa skupne občinske uprave občine ustanoviteljice 
podrobneje uredijo s pogodbo o medsebojnih razmerjih, ki jo podpišejo župani. S predmetno pogodbo se 
podrobneje določijo pravice in obveznosti občin, načrtovanje in način dela v organu skupne občinske 
uprave, način poročanja, način financiranja, opravljanja administrativnih, strokovnih in drugih nalog za organ 
skupne občinske uprave ter druge za skupno občinsko upravo pomembne zadeve. 
 

4. člen 
(ustanoviteljske pravice) 

 
(1) Ustanoviteljske pravice občin ustanoviteljic, razen sprejema sprememb in dopolnitev tega odloka ter 
zagotavljanja proračunskih sredstev za delovanje organa skupne občinske uprave, za kar so pristojni 
občinski sveti občin ustanoviteljic, izvršujejo župani občin ustanoviteljic. 
(2) Župani občin ustanoviteljic sprejmejo finančni načrt skupne občinske uprave, nadzorujejo delo ter dajejo 
skupne usmeritve glede splošnih vprašanj organiziranja in delovanja skupne občinske uprave. Pri 
glasovanju ima vsak župan en glas. 

5. člen  
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(poimenovanje in sedež) 
 

(1) Ime organa skupne občinske uprave je »Skupna občinska uprava 5G« (v nadaljevanju: organ skupne 
občinske uprave). Sedež organa skupne občinske uprave je v Občini Grosuplje na naslovu Taborska cesta 
1, 1290 Grosuplje. 
(2) Skupna občinska uprava opravlja naloge na svojem sedežu. Del nalog s področja medobčinske uprave 
se lahko izvaja dislocirano na območjih drugih občin ustanoviteljic. 
(3) Organ skupne občinske uprave uporablja žig okrogle oblike z napisom: »SOU 5G«.  
(4) Za nemoteno delo organa skupne občinske uprave zagotavlja storitve na področju glavne pisarne, 
kadrovskih in finančnih zadev ter informacijskega sistema, občinska uprava sedežne občine. 
 

II. NALOGE IN PRISTOJNOSTI ORGANA SKUPNE OBČINSKE UPRAVE 
6. člen  

(naloge organa skupne občinske uprave) 
 

(1) Organ skupne občinske uprave opravlja upravne in strokovne naloge občinskih uprav občin ustanoviteljic 
in druge naloge v skladu z zakoni, podzakonskimi predpisi in predpisi posameznih občin ustanoviteljic s 
področij dela organa skupne občinske uprave, za katere je bil ustanovljen. 
(2) Organ skupne občinske uprave opravlja naloge občinskega inšpekcijskega nadzorstva, občinskega 
redarstva, notranje revizije, varstva okolja, urejanja prostora in civilne zaščite. 

 
7. člen  

(pristojnost odločanja v zadevah) 
 

(1) Organ skupne občinske uprave deluje neodvisno, samostojno, pri izvrševanju svojih nalog in pri 
odločanju v upravnih zadevah iz občinske pristojnosti nastopa kot organ tiste občine, v katere krajevno 
pristojnost spada posamezna zadeva. 
(2) Organ skupne občinske uprave je pristojen za odločanje na 1. stopnji v upravnih zadevah, za katere je 
organiziran, v skladu s svojimi pooblastili in pristojnostmi. 
(3) Organ skupne občinske uprave mora pri izvrševanju svojih nalog ravnati po usmeritvah župana in 
nalogah direktorja občinske uprave občine ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost zadeva spada 
oziroma za katero izvršuje naloge, glede splošnih vprašanj organiziranja in delovanja organa skupne 
občinske uprave pa po skupnih usmeritvah županov občin ustanoviteljic. 
(4) O izločitvi vodje skupne občinske uprave ali zaposlenega iz postopka v organu skupne občinske uprave 
odloča direktor občinske uprave občine ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost zadeva spada, v 
primeru izločitve vodje organa skupne občinske uprave pa o zadevi tudi odloči. V kolikor je vodja organa 
skupne občinske uprave hkrati tudi direktor občinske uprave občine ustanoviteljice, o zadevi odloči uradna 
oseba, ki je pooblaščena za nadomeščanje v času njegove odsotnosti. 
(5) Akti, ki jih izdajajo pooblaščene uradne osebe organa skupne občinske uprave, imajo v glavi naziv 
organa skupne občinske uprave, izdajajo pa se v imenu krajevno pristojne občine ustanoviteljice, kateri se 
ob sleherni izdaji vročajo v vednost. 
(6) Za morebitno škodo, povzročeno z nezakonitim delom zaposlene uradne osebe v organu skupne 
občinske uprave, odgovarjajo občine ustanoviteljice solidarno. 

 
8. člen 

(področja dela) 
 
Področje delovanja skupne uprave so: 
– inšpekcijsko nadzorstvo, 
– redarstvo; 
– notranja revizija; 
– varstvo okolja; 
– urejanje prostora; 
– civilna zaščita. 
 

9. člen 
(Inšpekcijsko nadzorstvo) 

 
(1) Medobčinsko inšpekcijsko nadzorstvo je prekrškovni organ občin ustanoviteljic, ki so vključene v skupno 
upravo za izvajanje nalog občinskega inšpekcijskega nadzorstva. 
(2) Naloge medobčinskega inšpekcijskega nadzorstva se izvajajo na področju občinskih cest, kanalizacije, 
plakatiranja, zapuščenih vozil, vključevanja v redni odvoz in ravnanja s komunalnimi odpadki, oskrbe s pitno 
vodo, odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda, urejanja pokopališč, pokopališke in 
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pogrebne dejavnosti, nad gradnjami, za katere po gradbeni zakonodaji ni predpisano gradbeno dovoljenje 
ter na podlagi drugih predpisov, ki pooblaščajo občinsko inšpekcijo za inšpekcijski nadzor.  
(3) Medobčinsko inšpekcijsko nadzorstvo izvajajo inšpektorji kot uradne osebe s posebnimi pooblastili in 
odgovornostmi.  
(4) Medobčinski inšpektorji vodijo prekrškovni postopek in odločajo o prekrških iz občinske pristojnosti, 
določenih z državnimi in občinskimi predpisi posamezne občine ustanoviteljice. 
(5) Plačane globe za prekrške, ki jih izreče občinski inšpektor, so prihodek proračuna občine, na območju 
katere je bil prekršek storjen oziroma katere predpis je bil kršen. 
 

10. člen 
(Redarstvo) 

 
(1) Medobčinsko redarstvo je prekrškovni organ za občine ustanoviteljice, ki so vključene v skupno upravo 
za izvajanje naloge občinskega redarstva.  
(2) Naloge medobčinskega redarstva določajo zakoni s področja občinskega redarstva, prekrškovne 
zakonodaje, zakonodaje s področja skrbi za javno varnost in javni red, zakonodaja o cestah in o pravilih 
cestnega prometa, zakonodaja o zaščiti živali ter drugih predpisov iz pristojnosti občinskega redarstva ter 
na podlagi teh zakonov izdani podzakonski akti in občinski predpisi.  
(3) Plačane globe za prekrške, ki jih izrečejo občinski redarji, so prihodek proračuna občine, na območju 
katere je bil prekršek storjen oziroma katere predpis je bil kršen. 
 

11. člen 
 (Notranja revizija) 

 
(1) Notranja revizija deluje za občine, ki so vključene v skupno upravo za izvajanje nalog notranjega 
revidiranja, opravlja naloge notranjega revidiranja občin, ožjih delov občin ter javnih zavodov in drugih 
izvajalcev javnih služb, ki so proračunski uporabniki. 
(2) Notranja revizija deluje samostojno in neodvisno ter je neposredno podrejena županom občin, ki so 
pristopile k notranji reviziji.  
(3) Za izvrševanje nalog, ki spadajo v pristojnost posameznega proračunskega uporabnika, odgovarja 
predstojniku tega proračunskega uporabnika, za delo skupne notranje revizije v celoti pa skupaj vsem 
županom občin, vključenih v notranjo revizijo.  
(4) Naloge notranje revizije so:  
– priprava dolgoročnega in letnega načrta dela,  
– izvajanje rednih in izrednih revizij,  
– svetovanje,  
– izdelava letnih poročil o delovanju notranje revizije,  
– sodelovanje z zunanjimi revizorji ter 
– druge naloge v zvezi z notranjim revidiranjem v skladu z veljavnimi predpisi. 
(5) Vrsta in obseg nalog, ki jih skupna notranja revizija izvaja za posamezno občino ustanoviteljico, se 
podrobneje opredeli v programu dela. 
 

12. člen 
(Varstvo okolja) 

 
(1) Naloge varstva okolja so:  
– priprava dokumentacije, potrebne za prijavo na razpise za evropska in druga sredstva,  
– priprava, vodenje, spremljanje drugih projektov s področja varstva okolja, 
– priprava občinskih programov varstva okolja, 
– strokovne naloge v zvezi z zagotavljanjem varstva okolja, 
– pripravlja ukrepe, smernice in priporočila s področij varstva okolja, 
– zagotavlja informiranje, osveščanje in izobraževanje javnosti o stanju varstva okolja in ohranjanju 

narave, 
– druge naloge s področja varstva okolja v skladu z veljavnimi predpisi. 
(2)Stroške izdelave vse potrebne dokumentacije in ostale stroške projektov zagotovijo občine naročnice. 

 
13. člen 

 (Urejanje prostora) 
 
(1) Naloge urejanja prostora so: 
– sodelovanje pri pripravi strokovnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih gradiv s 

področja urejanja prostora; 
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– priprava strokovnih podlag in koordinacija dela na področju načrtovanja in izvajanja razvoja občin v 
povezavi z regionalnimi agencijami in drugimi institucijami na tem področju,  

– priprava dokumentacije, potrebne za prijavo na razpise za evropska in druga sredstva,  
– priprava, vodenje, spremljanje drugih projektov s področja urejanja prostora, 
– izvajanje nalog občinskega urbanista, v skladu z veljavno zakonodajo, 
– druge naloge s področja urejanja prostora v skladu z veljavnimi predpisi. 
(2) Stroške priprave občinskih prostorskih aktov, prostorskih izvedbenih aktov, zahtevnih strokovnih podlag, 
programov opremljanja stavbnih zemljišč, urbanističnih delavnic in podobnega zagotovijo občine naročnice. 
 

14. člen 
 (Civilna zaščita) 

 
(1) Naloge civilne zaščite so pristojnost prvostopenjskega odločanja in opravljanja nalog na področju 
požarne varnosti ter varstva, zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah: 
– izdelava občinskih ocen ogroženosti in načrtov ZiR, 
– zagotavljanje organiziranosti, opremljanja in delovanja gasilstva kot obvezne javne službe, 
– organiziranje, opremljanje in usposabljanje sil za zaščito, reševanje in pomoč (ZRP), 
– organiziranje in izvajanje zaščite, reševanja in pomoči na območju občine, 
– zagotavljanje nujnih sredstev za začasno nastanitev v primeru naravnih in drugih nesreč in 
– druge naloge s področja civilne zaščite, požarne varnosti in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami 

v skladu z veljavnimi predpisi. 
(2) Stroške izdelave vse potrebne dokumentacije in ostale stroške projektov zagotovijo občine naročnice. 
 

III. ORGANIZACIJA ORGANA SKUPNE OBČINSKE UPRAVE 
15. člen 

(sistemizacija delovnih mest) 
 
Akt o sistemizaciji delovnih mest za organ skupne občinske uprave po predhodni seznanitvi županov občin 
ustanoviteljic sprejme župan sedežne občine. Župan sedežne občine v skladu s kadrovskim načrtom odloča 
o sklenitvi in prenehanju delovnega razmerja zaposlenih v skupni občinski upravi. 
 

 16. člen 
(pravice in obveznosti delodajalca) 

 
(1) Sedežna občina ima za javne uslužbence organa skupne občinske uprave status delodajalca. Javni 
uslužbenci sklenejo delovno razmerje z Občino Grosuplje. 
(2) Pravice in dolžnosti delodajalca izvršuje župan sedežne občine. 

 
 17. člen 

(vodenje organa skupne občinske uprave) 
 

(1) Skupno upravo vodi vodja, ki ga po predhodnem soglasju županov občin ustanoviteljic imenuje in 
razrešuje župan sedežne občine v skladu z veljavno zakonodajo. 
(2) Vodja organa skupne občinske uprave ima status uradnika na položaju. 
 

 18. člen 
(odgovornost vodje organa skupne občinske uprave) 

 
(1) Vodja organa skupne občinske uprave odgovarja za izvrševanje nalog, ki spadajo v krajevno pristojnost 
posamezne občine ustanoviteljice, županu in direktorju občinske uprave te občine, za delo medobčinske 
uprave v celoti pa županom občin ustanoviteljic. 
(2) Vodja organa skupne občinske uprave predstavlja organ skupne občinske uprave. V okviru svojih 
pooblastil odgovarja za zakonitost, kakovost in učinkovitost dela organa skupne občinske uprave, organizira 
opravljanje nalog, skrbi za izdelavo in izvedbo programa dela ter opravlja vsa dela in naloge, ki so potrebne 
za redno, pravočasno, strokovno in učinkovito delo organa skupne občinske uprave. 
 

19. člen 
(storitve delavnih področij) 

 
(1) Skupna občinska uprava je sestavljena iz področij dela, ki so določena v 2. členu tega odloka. 
(2) Posamezna občina ustanoviteljica koristi storitve vseh delovnih področij. 
(3) Za vodenje posameznega področja dela iz 8. člena tega odloka župan sedežne občine lahko imenuje 
vodjo.  
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(4) Stroške izdelave potrebne dokumentacije in ostale stroške, ki niso zajeti s finančnim načrtom, zagotovijo 
občine naročnice. 
 
 

IV. FINANCIRANJE IN SREDSTVA ZA DELO 
 20. člen 

(sredstva za delo organa skupne občinske uprave) 
 

 
(1) Vsaka občina ustanoviteljica zagotavlja eno petino sredstev za 75% vseh potrebnih sredstev. Preostalih 
25% potrebnih sredstev se razdeli po ključu števila prebivalcev posamezne občine na dan 31.12. naslednje 
leto. 
(2) Občine ustanoviteljice zagotovijo osnovna sredstva, drobni inventar in zaščitno opremo za delovanje 
organa skupne občinske uprave. Nabavo osnovnih sredstev, drobnega inventarja in zaščitno opremo za 
delovanje organa skupne občinske uprave določi župan sedežne občine. Takšno nabavo občine 
ustanoviteljice financirajo v deležih iz prejšnjega odstavka. 
(3) Sedežna občina ostalim občinam ustanoviteljicam po ključu iz prvega odstavka zaračunava stroške 
najema prostorov, uporabo službenih vozil, stroške administrativnih in računovodsko finančnih storitev ter 
manipulativne stroške v višini 9%, ki jih knjigovodsko izkazuje skupna občinska uprava. Merila se uredijo v 
pogodbi iz tretjega člena tega odloka. 
 

 21. člen 
(nakup oziroma najem opreme) 

 
Nakup oziroma najem skupne opreme, ki je potrebna za delo organa skupne občinske uprave, naroči v 
skladu s predpisi o javnem naročanju župan sedežne občine. 
 

22. člen 
 (finančni načrt) 

 
(1) Organ skupne občinske uprave je neposredni uporabnik proračuna sedežne občine. Finančni načrt 
organa skupne občinske uprave, ki ga na predlog vodje potrdijo župani občin ustanoviteljic, je vključen v 
proračun sedežne občine. 
(2) Občine ustanoviteljice zagotavljajo sredstva za delo organa skupne občinske uprave v finančnih načrtih 
svojih občinskih uprav na posebni postavki. 
(3) Odredbodajalec za sredstva finančnega načrta organa skupne občinske uprave je župan sedežne 
občine. Župan sedežne občine je tudi skrbnik prihodkov, po njegovem pooblastilu pa je lahko 
odredbodajalec tudi vodja organa skupne občinske uprave. 
(4) Sedežna občina vodi računovodsko-finančne storitve ter druge strokovne naloge za organ skupne 
občinske uprave. 

V. PRISTOP DRUGIH OBČIN, IZSTOP OBČINE IN 
PRENEHANJE ORGANA SKUPNE OBČINSKE UPRAVE 

23. člen 
(pristop drugih občin) 

 
(1) Druge občine lahko pristopijo k organu skupne občinske uprave v skladu z veljavno zakonodajo, če 
izrazijo za to interes in če s pristopom soglašajo vse občine ustanoviteljice. 
(2) Pred pristopom pristopna občina poravna sorazmerni del stroška nakupa skupne opreme, ki je razviden 
iz nabavne vrednosti iz računovodskih evidenc in se obračuna po ključu sofinanciranja delovanja skupne 
občinske uprave iz tega odloka. 
(3) Organ skupne občinske uprave prične z delom v pristopni občini skladno z dogovorom in predhodno 
sprejetim odlokom o ustanovitvi organa skupne občinske uprave. 

 
24. člen 

(izstop občine) 
 

(1) Občina ustanoviteljica lahko izrazi interes za izstop iz organa skupne občinske uprave tako, da svojo 
namero pisno poda županom občin ustanoviteljic, izstopi pa z enostransko izjavo, sprejeto na njenem 
občinskem svetu, ki jo pošlje občinam ustanoviteljicam. 
(2) Izjavo o izstopu mora občina ustanoviteljica podati najmanj šest mesecev pred zaključkom tekočega 
proračunskega leta, sicer le ta učinkuje z zaključkom naslednjega proračunskega leta. 
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(3) Občina izstopnica je dolžna svoje finančne obveznosti izpolnjevati do dne izstopa ter plačati stroške 
samega izstopa, prav tako pa je na enak način dolžna izpolniti svoje obveznosti iz pogodbe iz 3. člena tega 
odloka. 
(4) Občina izstopnica mora prevzeti v izvršitev, izterjavo ali izpolnitev pravice in obveznosti, ki izhajajo iz 
odločitev organa skupne občinske uprave v upravnih postopkih, če posamezna zadeva spada pod njeno 
krajevno pristojnost. 
(5) Občina izstopnica mora prevzeti v svojo občinsko upravo javne uslužbence, ki so bili zaposleni v njeni 
občinski upravi pred uveljavitvijo tega odloka. 
(6) Podrobneje se pravice in obveznosti občine izstopnice uredijo v pogodbi iz tretjega člena tega odloka. 

25. člen 
(prenehanje organa skupne občinske uprave) 

 
(1) V primeru odločitve, da organ skupne občinske uprave preneha z delom, si občine ustanoviteljice z 
delitveno bilanco razdelijo zadeve po teritorialni pristojnosti iz 7. člena tega odloka, pravice in obveznosti pa 
upoštevajoč ključ delitve iz 20. člena tega odloka. Delitveno bilanco je treba sprejeti v treh mesecih po 
sprejemu odločitve o prenehanju organa skupne občinske uprave. 
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka tega člena morajo občine ustanoviteljice: 
– poravnati vse materialne obveznosti organa skupne občinske uprave do tretjih oseb in njihove 

medsebojne obveznosti, 
– prevzeti v svojo občinsko upravo javne uslužbence, ki so bili zaposleni v njeni občinski upravi pred 

uveljavitvijo tega odloka in 
– plačati sorazmerni del stroškov glede prenehanja delovnega razmerja vodje organa skupne občinske 

uprave v skladu z zakonodajo, ki ureja to področje, če mu zaradi prenehanja organa skupne občinske 
uprave preneha delovno razmerje. 

(3) Za javne uslužbence, ki so se zaposlili po začetku delovanja skupne uprave, se občine ustanoviteljice 
lahko medsebojno dogovorijo o njihovi nadaljnji zaposlitvi na posamezni občini ustanoviteljici. 
 

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
26. člen 

(kontinuiteta opravljanja nalog) 
 
(1) Skupna občinska uprava Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Grosuplje, Ig in Škofljica, ki je 
začela z delovanjem 1.1.2012 nadaljuje s svojim delom po tem odloku. 
(2) Organ skupne občinske uprave prevzame odprte zadeve občin ustanoviteljic na področju nalog in 
pristojnosti po tem odloku ter dokonča že začete postopke. 

27. člen 
(kontinuiteta zaposlenih) 

 
(1) Z javnimi uslužbenci, ki so bili po aktu o sistemizaciji Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin 
Grosuplje, Ig in Škofljica že zaposleni za nedoločen čas, se sklene novo delovno razmerje najkasneje do 
dne, ko skupna občinska uprava prične z delom, skladno z veljavnimi predpisi. 
(2) Javni uslužbenci, ki jih je zaradi izstopa iz Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Dobrepolje, 
Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče zavezana prevzeti Občina Dobrepolje, javni uslužbenci iz 
Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Dol pri Ljubljani, Ivančna Gorica, Litija in Šmartno pri Litiji, 
ki jih je zavezana prevzeti Občina Ivančna Gorica in javni uslužbenci, ki zaradi prenehanja delovanja 
Medobčinskega razvojnega centra občin Grosuplje, Ivančna Gorica in Trebnje, nadaljujejo z delom v organu 
skupne občinske uprave.  
(3) Ti zaposleni imajo enak delovnopravni status kot zaposleni iz drugega odstavka 25. člena tega odloka. 
 

28. člen 
(akt o sistemizaciji delovnih mest) 

 
Najkasneje v treh mesecih po uveljavitvi tega odloka se sprejme akt o sistemizaciji delovnih mest v organu 
skupne občinske uprave in pogodbo iz tretjega člena tega odloka. 
 

29. člen 
 (katalog predpisov) 

 
Pred začetkom opravljanja del organa skupne občinske uprave za posamezno občino morajo občine 
ustanoviteljice na Občinsko upravo Občine Grosuplje posredovati katalog veljavnih občinskih predpisov, ki 
bodo podlaga za izvrševanje pooblastil organa skupne občinske uprave. 
 

 30. člen 
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(sprejem, objava in veljavnost odloka) 
 

(1) Ta odlok se sprejme v enakem besedilu v vseh občinah ustanoviteljicah. Odlok je sprejet, ko ga 
sprejmejo občinski sveti vseh občin ustanoviteljic. Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 
začne veljati petnajsti dan po objavi, uporabljati pa se začne 1.1.2020. 

 
(2) Za njegovo objavo v Uradnem listu Republike Slovenije poskrbi Občina Grosuplje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Št.  
Grosuplje, dne  
  

 
Župan 

 Občine Grosuplje 
 dr. Peter Verlič  

 
 
  

Št.  
Ivančna Gorica, dne 

 
Župan 

 Občine Ivančna Gorica 
 Dušan Strnad  

 
 
 

Št.  
Škofljica, dne 
 
  

 
Župan 

 Občine Škofljica 
 Ivan Jordan  

 
 
 

Št.  
Ig, dne 
  

 
Župan 

 Občine Ig 
 Janez Cimperman 

 
 
 

Št.  
Dobrepolje, dne 
 
  

 
Župan 

 Občine Dobrepolje 
 Igor Ahačevčič 
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TOČKA 4 – priloga 3 
Št.: 8451-0002 /2019  
Datum: 26. 06. 2019 
 

 

 
OBČINSKI SVET OBČINE IG 
 
Naslov odloka: Odlok o javni gasilski službi v Občini Ig – PREDLOG 
 
Uvod 
Pravna podlaga: 

• Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 
– ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) – 21., 29. in 61. člen; 

• Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – UPB1 in 
97/10 in 21/18 – ZNOrg) 37. člen; 

• Zakon o varstvu pred požarom (Uradni list RS št. 3/07 – UPB1 9/11, 83/12, 61/1 -GZ) 3. 
in 6. člen; 

• Zakon o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05 – UPB – 1 in 23/19) 2. in 6. člen; 

• Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč 
(Uradni list RS št. 92/07, 54/09, 23/11 in 27/16); 

• Statut Občine IG (Uradni list RS, št. 39/2016) – 6. člen; 
 
Predlagatelj:  
Janez Cimperman, župan Občine Ig 
 
Gradivo pripravila:  
Andreja Zdravje, strokovna sodelavka za področje civilne zaščite, požarne varnosti in kmetijstva 
 
Poročevalka: 
Andreja Zdravje, strokovna sodelavka za področje civilne zaščite in požarne varnosti in 
kmetijstva 
 
Predlog sklepa: 
Občinski svet Občine Ig sprejme predlog Odloka o javni gasilski službi v Občini Ig.  
 
Razlogi in cilji za sprejem odloka 
Gasilstvo je obvezna lokalna javna služba, katere trajno in nemoteno opravljanje zagotavljajo 
občine in država. Skladno z 21. členom Zakona o lokalni samoupravi, občina v okviru svojih 
pristojnosti ureja, upravlja in skrbi, za lokalne javne službe. Občina tako v skladu s svojimi 
pristojnostmi zagotavlja organiziranost, opremljanje in delovanje gasilstva. Na podlagi sprejetih 
načrtov zašite in reševanja pred naravnimi in drugimi nesrečami občina zagotavlja sredstva za: 
redno delovanje gasilskih enot; gasilsko zaščitno in reševalno opremo, ter sredstva za 
opazovanje, obveščanje in alarmiranje; vzdrževanje in obnavljanje gasilskih sredstev in opreme; 
izobraževanje in dopolnilno usposabljanje pripadnikov gasilskih enot; gradnjo in vzdrževanje 
objektov in prostorov za delovanje gasilstva; povračilo škode, ki so jo imeli gasilci pri opravljanju 

 
Predlog Odloka o javni gasilski službi v Občini Ig 

Predviden terminski plan obravnave: 
- prva obravnava predloga gradiva na seji občinskega sveta dne, 12. 06. 2019 
- predvidena obravnava na seji Odbora za protipožarno varnost zaščito in reševanje,  
  27. 06. 2019 
- druga obravnava in sprejetje predloga odloka na sej občinskega sveta dne,  
   03. 07. 2019 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4692
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-3437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-2763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3221
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nalog gasilstva; povračilo škode, povzročene tretjim osebam, zaradi opravljanja nalog gasilstva iz 
prvega odstavka 3. člena tega zakona; opravljanje drugih dejavnosti gasilskih organizacij.  
 
Občina zagotavlja opravljanje nalog gasilstva preko gasilskih organizacij – gasilskih društev 
združene v Gasilsko zvezo Ig.  
 
Razlogi in cilji, zaradi katerih je odlok potreben 
Na podlagi tega odloka bo Občinski svet Občina Ig  vzpostavil pravno podlago za sklenitev 
pogodbe za opravljanje javne gasilske službe ter drugih nalog s področja zaščite in reševanja na 
območju občine Ig, ter podlago za sofinanciranje javne gasilske službe. 
 
Sodelovanje javnosti pri pripravi osnutka odloka 
Zaradi večje legitimnosti in transparentnosti sprejetih splošnih aktov Občine Ig je predlog odloka 
objavljen na spletni strani Občine Ig, v javnih objavah, najpozneje sedem (7) dni pred sejo Odbora 
za požarno varstvo in civilno zaščito.  Pripombe in predloge bo možno podajati največ do 8 dni 
pred naslednjo sejo Občinskega sveta, na kateri bo Odlok obravnavan. 
 
Ocena finančnih in drugih posledic 
Sprejem navedenega odloka tako nima neposrednih finančnih posledic za proračun Občine Ig. 
 
Dodatna obrazložitev 
Občinskemu svetu Občine Ig se predlaga da v drugi obravnavi potrdi predlog Odloka o javni 
gasilski službi v Občini Ig. 
 
Pripravila:        Župan: 
Andreja Zdravje      Janez Cimperman 
 
 
           PREDLOG 

Na podlagi 37. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 

51/06 – UPB1 in 97/10 in 21/18 – ZNOrg), 3. in 6. člena Zakona o varstvu pred požarom (Uradni 

list RS, št. 3/07 – UPB1, 9/11 in 83/12, 61/17 - GZ), 2. in 6. člena Zakona o gasilstvu (Uradni list 

RS, št. 113/05 – UPB-1 in 23/19), Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za 

zaščito, reševanje in pomoč (Uradni list RS, št. 92/07, 54/09, 23/11 in 27/16) ter 6. členom Statuta 

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

2019 sprejel 

O D L O K  

o javni gasilski službi v Občini Ig  
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE  
 

1. člen 
 

Ta odlok ureja dejavnosti varstva pred požarom ter varstvo pred naravnimi in drugimi 
nesrečami ter naloge, organizacijo in status gasilstva v Občini Ig (v nadaljevanju: občina). 

Beseda gasilstvo v tem odloku predstavlja vse dejavnosti, ki se nanašajo na navedbe v prvem 
odstavku tega člena. 

2. člen  
 

Občina je dolžna spodbujati razvoj požarno nenevarnih tehnologij in takih posegov v prostor, 
ki zmanjšujejo ali preprečujejo nastanek požarov in naravnih in drugih nesreč. 

3. člen  

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/#I.%C2%A0SPLO%C5%A0NE%C2%A0DOLO%C4%8CBE
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/#I.%C2%A0SPLO%C5%A0NE%C2%A0DOLO%C4%8CBE
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/#1.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/#1.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/#2.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/#2.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/#3.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/#3.%C2%A0%C4%8Dlen
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(1) Gasilstvo je obvezna lokalna javna služba, katere trajno in nemoteno opravljanje zagotavlja 

občina. 

(2) Gasilstvo je humanitarna dejavnost, ki se opravlja v javnem interesu in je za ogrožene in 
prizadete uporabnike ob nesreči brezplačna. 

4. člen  
 

(1) Naloge gašenja in reševanja ob požarih, druge, zlasti preventivne naloge varstva pred 
požarom, določene naloge zaščite in reševanja ljudi ter premoženja ob naravnih in drugih 
nesrečah ter določene storitve opravljajo gasilske enote prostovoljnih gasilskih društev. 

(2) Opravljanje storitev ne sme onemogočati opravljanja temeljnih nalog gasilstva. 

(3) Operativnih nalog gasilstva ni mogoče opravljati kot pridobitno dejavnost. 

 
II. NOSILCI IN NALOGE  

 
5. člen 

 
(1) Občina v skladu s svojimi pristojnostmi zagotavlja organiziranost, opremljanje in delovanje 

gasilstva. 

(2) Na podlagi letnega načrta varstva pred požarom občina zagotavlja sredstva za: 

– redno delovanje gasilskih enot, 

– gasilsko zaščitno in reševalno opremo ter sredstva za opazovanje, obveščanje in 
alarmiranje, 

– vzdrževanje in obnavljanje gasilskih sredstev in opreme, 

– izobraževanje in dopolnilno usposabljanje pripadnikov gasilskih enot, 

– gradnjo in vzdrževanje objektov in prostorov za delovanje gasilstva, 

– povračilo škode, ki so jo imeli gasilci pri opravljanju nalog gasilstva, 

– povračilo škode, povzročene tretjim osebam, na objektih javne infrastrukture, ki je 
namenjena oskrbi s pitno vodo in na hidrantnem omrežju javnega vodovoda, zaradi opravljanja 
nalog gasilstva iz prvega odstavka 4. člena tega odloka, 

– opravljanje drugih dejavnosti gasilskih organizacij. 

(3) Občina zagotavlja opravljanje nalog gasilstva preko prostovoljnih gasilskih društev, povezanih 
v Gasilsko zvezo Ig; to so: PGD Ig, PGD Golo, PGD Škrilje, PGD Matena, PGD Brest, PGD Iška 
loka, PGD Kot-Staje, PGD Iška vas, PGD Vrbljene-Strahomer in PGD Tomišelj. 

 
III. GASILSKE ENOTE  

 
6. člen 

 
(1) Gasilske enote v občini so prostovoljne, glede na območje delovanja pa teritorialne. 

(2) Gasilske enote opravljajo svoje naloge v skladu s pravili stroke in pravili gasilske službe. 

 
7. člen  

 
Osnovna merila za organiziranje in opremljanje gasilskih enot:  

a) za naselja so:  
– število prebivalcev,  
– tip naselja glede na gostoto in način pozidave, stopnjo razvitosti ter storitvene, oskrbovalne, 
proizvodne in kmetijske dejavnosti;  
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b) za gospodarske družbe, zavode in druge organizacije so:  
– požarna ali eksplozijska nevarnost tehnološkega procesa,  
– število zaposlenih,  
– površina in razmejitev objektov,  
– oddaljenost ustrezne gasilske enote;  
c) za gozdove:  
– površina in vrsta gozdov;  
d) za vodne površine:  
– velikost in vrsta vodnih površin.  
Za organiziranje in opremljanje gasilskih enot se morajo upoštevati merila Vlade Republike 
Slovenije za organiziranje in opremljanje gasilskih enot. 

 
Organizacija gasilstva v občini se določi na podlagi meril iz prejšnjega člena in v skladu z 
načrtom varstva pred požarom občine. 
 

8. člen  
 

(1) Gasilske enote prostovoljnih gasilskih društev opravljajo javno gasilsko službo skladno z 
veljavno zakonodajo in s tem odlokom. Za opravljanje javne gasilske službe morajo gasilske enote 
z občino skleniti pogodbo o opravljanju javne gasilske službe. S pogodbo se določijo medsebojne 
pravice in obveznosti pogodbenih strank pri izvajanju javne gasilske službe. 

(2) Za opravljanje javne gasilske službe v občini se lahko določijo le gasilske enote, ki so 
članice Gasilske zveze Ig. Pogodbo o izvajanju javne gasilske službe v občini sopodpisujejo vsa 
prostovoljna gasilska društva v občini in Gasilska zveza Ig. 

(3) V pogodbi o opravljanju javne gasilske službe v skladu s tem odlokom se določi zlasti: 

– obseg in način opravljanja javne gasilske službe, 

– začetek ali obdobje opravljanja javne gasilske službe, 

– organizacijo javne gasilske službe in 

– nadzor nad izvajanjem javne gasilske službe. 

(4) Obseg in način opravljanja javne gasilske službe se določi zlasti v skladu z merili za 
organiziranje in opremljanje gasilskih enot, časi določenimi za izvoz enote na kraj nesreče, merili 
za požarno pokrivanje posameznih vrst objektov, načrtom varstva pred požarom ter načrti zaščite 
in reševanja ob naravnih in drugih nesrečah občine. 

(5) V pogodbi za opravljanje javne gasilske službe se za gasilske enote prostovoljnih gasilskih 
društev vsako proračunsko leto določijo sredstva, ki jih zagotavlja občina za opravljanje javne 
gasilske službe, zlasti za izvajanje intervencij, usposabljanje, plačevanje zdravstvenih pregledov, 
zavarovanja za primer poškodbe pri delu ali poklicne bolezni ter za druge pravice iz delovnega 
razmerja oziroma pravice, ki jih zakon določa za operativne gasilce, ter sredstva, ki jih občina 
namenja za usposabljanje gasilske mladine in druge društvene dejavnosti. Skladno s pogodbo o 
opravljanju javne gasilske službe, pogodbenice iz 2. odstavka tega člena, letno podpišejo pogodbo 
o sofinanciranju javne gasilske službe. 

(6) V opravljanje javne gasilske službe v skladu s tem odlokom se lahko, na podlagi odločitve 
župana in pogodbe o opravljanju javne gasilske službe, vključi tudi industrijska gasilska enota, če 
ne glede na to gospodarska družba, zavod ali druga organizacija, v kateri taka gasilska enota 
deluje, izpolnjuje obveznosti glede lastne gasilske službe, organizirane v skladu z merili za 
organizacijo in opremljanje gasilskih enot. 

 
9. člen  

 
Občina mora organizirati požarno stražo, ko je razglašena povečana nevarnost požarov v 
naravnem okolju in stražo v primeru naravnih in drugih nesreč. Požarna straža mora trajati, dokler 
traja povečana požarna nevarnost in nevarnost v primeru naravnih nesreč. 
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10. člen  
 
Požarno stražo in požarno varovanje objektov, drugega premoženja ter javnih prireditev opravljajo 
na območju občine tisti gasilci in gasilske enote, ki izvajajo javno gasilsko službo v skladu s tem 
odlokom, če z operativnim gasilskim načrtom občine ali z zakonom ni določeno drugače. Stroški 
izvajanja gasilskih operativnih nalog po tem členu bremenijo lastnika ali upravljavca objekta in 
premoženja oziroma organizatorja javne prireditve. 

 
11. člen  

 
Za zagotavljanje pripravljenosti ter usklajevanje delovanja operativnih gasilskih enot v občini se 
ustanovi gasilska zveza, ki jo sestavljajo prostovoljna gasilska društva na območju Občine Ig. 
Poveljnik Gasilske zveze Ig vodi poveljstvo gasilske zveze, ki vključuje poveljnike vseh gasilskih 
društev.  

 
12. člen  

 
(1) Gasilska zaščitna in reševalna oprema, gasilski domovi in orodišča ne morejo biti predmet 

izvršbe ali stečaja. 

(2) Gasilske domove in orodišča, gasilsko zaščitno in reševalno opremo ob prenehanju 
prostovoljnega gasilskega društva, ki je te nepremičnine oziroma opremo uporabljalo, prevzame 
občina. 

(3) Prostovoljno gasilsko društvo ne sme brez poprejšnjega soglasja gasilskega poveljstva 
Gasilske zveze Ig odtujiti gasilske zaščitne in reševalne opreme ter objektov, namenjenih za 
opravljanje nalog gasilstva, razen če župan ne odloči drugače. 

 
13. člen  

 
Kadar se ugotovi, da prostovoljno gasilsko društvo ne opravlja javne gasilske službe v skladu s 
tem odlokom in pod pogoji iz 9. člena tega odloka, župan o tem opozori prostovoljno gasilsko 
društvo, poveljstvo Gasilske zveze Ig in določi rok, v katerem mora prostovoljno gasilsko društvo 
odpraviti pomanjkljivosti. Če prostovoljno gasilsko društvo ne odpravi pomanjkljivosti v določenem 
roku, se mu opravljanje javne gasilske službe ustrezno omeji ali odvzame. 

 
14. člen  

 
Gasilec, ki prostovoljno opravlja operativne naloge v gasilstvu (v nadaljnjem besedilu: 

prostovoljni gasilec) je oseba, ki: 

– je strokovno usposobljena za gašenje in reševanje ter ima opravljen predpisani izpit za 
prostovoljnega operativnega gasilca, 

– ima opravljen predpisan preizkus znanja, preizkus psihofizičnih sposobnosti in je 
zdravstveno sposobna za opravljanje gasilske službe, 

– ni bila pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje zoper življenje, telo in premoženje, 

– je stara od 18 do 63 let – moški oziroma 18 do 55 let – ženske. 

 
15. člen  

 
(1) Prostovoljno gasilsko društvo je dolžno v skladu s pogodbo o opravljanju javne gasilske 

službe imenovati gasilsko enoto za opravljanje preventivnega in operativnega dela v zvezi z 
varstvom pred požarom ter zaščito in reševanjem na območju ali delu območja občine, za katero 
je bila ustanovljena. 
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(2) Prostovoljna gasilska enota mora imeti predpisano število operativnih gasilcev, določeno z 
merili za organiziranje in opremljanje gasilskih enot, potrebno gasilsko zaščitno in reševalno 
opremo ter orodišče. 

(3) Evidenco o prostovoljnih gasilskih enotah in o prostovoljnih gasilcih vodijo Gasilska zveza 
Slovenije ter prostovoljna gasilska društva za svoje potrebe in mora biti usklajena z evidenco 
Uprave RS za zaščito in reševanje. 

 
16. člen  

 
Poveljnik prostovoljne gasilske enote skrbi za zakonito in strokovno – tehnično delo gasilske enote 
ter organizira delo. 

Poveljnik prostovoljne gasilske enote zlasti: 

– skrbi za njeno intervencijsko pripravljenost in jo vodi med intervencijo 

– organizira in nadzira strokovno usposabljanje, urjenje in kondicijsko pripravljenost 
pripadnikov enote 

– skrbi za brezhibnost gasilske zaščitne in reševalne opreme. 

Način izbire, naloge in pristojnosti poveljnikov prostovoljnih gasilskih enot in njihovih 
namestnikov so določene s pravili gasilske službe. 

 
17. člen  

 
(1) Prostovoljnemu gasilcu med intervencijo pripada nadomestilo plače. Nadomestilo plače mu 

pripada tudi med usposabljanjem na podlagi poziva pristojnega organa občine. 

(2) Nadomestilo plače izplača delodajalec v breme občine. 

(3) Če traja intervencija več kot štiri ure, imajo udeleženci pravico do brezplačne prehrane. 

(4) Prostovoljnega gasilca, zaradi udeležbe na intervenciji ali na usposabljanju, delodajalec ne 
sme odpustiti, razporediti na drugo delovno mesto ali ga kako drugače oškodovati. 

 
18. člen  

 
(1) Prostovoljni gasilec, ki se med intervencijo ali med strokovnim usposabljanjem poškoduje 

ali zaradi opravljanja nalog med intervencijo zboli, je zavarovan po predpisih o zdravstvenem, 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni. 

(2) Prostovoljnemu gasilcu, ki ni zaposlen ali za katerega je to ugodneje, pripada nadomestilo 
za čas zadržanosti od dela zaradi poškodbe pri delu iz prejšnjega odstavka v višini 100 % 
povprečne mesečne plače na zaposlenega delavca v državi v zadnjem mesecu pred nastankom 
poškodbe. 

(3) Čas in kraj nastanka poškodbe ugotovi vodja intervencije, na kateri se je gasilec 
poškodoval, prijavi pa se gasilski zvezi. 

(4) Če je prostovoljni gasilec med intervencijo ali med strokovnim usposabljanjem izgubil 
življenje, imajo njegovi družinski člani pravico do: 

– pokojnine v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, 

– enkratne denarne pomoči in 

– povračila stroškov prevoza in pogreba. 

(5) Če se prostovoljni gasilec med intervencijo ali med strokovnim usposabljanjem poškoduje 
brez svoje krivde tako, da je njegov organizem okvarjen najmanj za 20 %, ima pravico do enkratne 
denarne pomoči po predpisih o vojaških invalidih. 
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(6) Vlada določi višino enkratne denarne pomoči, ki ne sme biti manjša od 12 povprečnih plač 
zaposlenih v državi v zadnjih šestih mesecih, ter višino povračil. 

(7) Gasilska zveza Ig mora zavarovati operativne člane svoje gasilske enote za primer smrti, 
trajne izgube splošne delovne zmožnosti in prehodne nezmožnosti za delo, nastale v nesreči pri 
gašenju in reševanju, na vajah ali med šolanjem. 

 
19. člen  

 
(1) Občina krije izgubljeni zaslužek in nadomestilo plač, stroške za prehrano iz 17. člena tega 

odloka ter prispevke in stroške iz 18. člena tega odloka. 

 
IV. IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE  

 
20. člen 

 
Način in vsebino temeljnega in dopolnilnega usposabljanja prostovoljnih gasilcev in opravljanje 
izpitov prostovoljnih gasilcev se izvaja po programu, ki ga potrdi/pripravi Gasilska zveza Slovenije,  
potrdi pa resorni minister v sodelovanju z Gasilsko zvezo Slovenije. 

 
V. GASILSKA ZVEZA OBČINE IG 

 
21. člen 

 
(1) Prostovoljna gasilska društva v občini se povezujejo v Gasilsko zvezo Ig (v nadaljevanju: 

gasilska zveza). 

(2) Gasilska zveza opravlja določene naloge javne gasilske službe, predvsem pa 
organizacijske in strokovne naloge gasilstva v zvezi z: 

– načrtnim kadrovanjem in usposabljanjem gasilcev, 

– načrtnim in usklajenim razvojem ter opremljanjem gasilskih enot v skladu s predpisanimi 
merili, 

– načrtovanjem in usklajevanjem uporabe gasilskih enot gasilskih organizacij, 

– povezovanjem med poveljstvi gasilskih društev, Gasilske zveze Ig in Občino Ig, 

– izvajanjem nalog, ki jih na njih prenese občina, 

– drugimi organizacijskimi in razvojnimi nalogami gasilstva. 

(3) Gasilska zveza izvoli poveljnika gasilske zveze. Občina Ig imenuje poveljnika gasilske 
zveze za člana štaba civilne zaščite Občine Ig. 

(4) Poveljnik gasilske zveze skrbi za pripravljenost, organiziranost, opremljenost in 
usposobljenost gasilskih enot, izvajanje določenih programov usposabljanja ter vodi večje in 
zahtevnejše intervencije. 

(5) Način izbire in pristojnosti poveljnika gasilske zveze, drugih gasilskih poveljnikov in njihovih 
namestnikov se izvede v skladu s pravili gasilske službe in Statutom Gasilske zveze Ig. 

 
22. člen  

 
(1) Gasilska zveza, v katero se povezujejo prostovoljna gasilska društva v občini, daje: 

– mnenja k letnim programom usposabljanja operativnih gasilcev in gasilskih enot prostovoljnih 
gasilskih društev, 

– mnenja k letnim programom opremljanja prostovoljnih gasilskih enot z gasilsko zaščitno in 
reševalno opremo. 
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(2) Gasilska zveza lahko za posamezno leto določi oblike usposabljanja, ki jih prostovoljna 
gasilska društva vključijo v svoje letne programe, če je to potrebno zaradi usklajenega razvoja, 
ustrezne pripravljenosti in drugih razlogov, utemeljenih z ocenami ogroženosti občine pred 
požarom ali drugimi nesrečami. 

(3) Sredstev iz proračuna Republike Slovenije ni mogoče uporabiti za financiranje programov 
usposabljanja ali nabavo gasilske zaščitne in reševalne opreme, če za izvedbo usposabljanja 
oziroma nabavo gasilske zaščitne in reševalne opreme ni bilo dano pozitivno mnenje gasilske 
zveze. 

(4) Pristojnosti iz prvega in drugega odstavka tega člena ima gasilska zveza Ig, ob soglasju 
poveljnikov vseh prostovoljnih gasilskih društev, združenih v zvezi, le-ta pa le ob članstvu v 
Gasilski zvezi Slovenije. 

 
VI. GASILSKE INTERVENCIJE  

 
1. Obveščanje in alarmiranje 

 
23. člen  

 
(1) V občini se zagotavlja enotno obveščanje in aktiviranje gasilskih enot v skladu z 

operativnim gasilskim načrtom občine, katerega sestavni del je tudi načrt obveščanja in aktiviranja 
gasilskih enot. Operativni gasilski načrt občine izdela Gasilska zveza Ig, potrdi pa ga župan 
oziroma oseba, ki jo on pooblasti. Načrt obveščanja in aktiviranja gasilskih enot, ki ga potrdi župan 
oziroma od njega pooblaščena oseba,  se mora predložiti Gasilski zvezi Ig in Regijskemu centru 
za obveščanje, pristojnemu za aktiviranje gasilcev v občini. 

(2) Kadar gre gasilska enota na intervencijo zaradi požara ali druge nesreče, mora vodja 
gasilske enote ali intervencije o tem obvestiti pristojni center za obveščanje. 

(3) Za obveščanje in aktiviranje v primeru gasilskih intervencij veljajo predpisi, ki urejajo 
opazovanje in obveščanje na področju zaščite in reševanja. 

(4) Aktiviranje gasilskih enot iz več občin se izvaja v skladu z načrti zaščite in reševanja 
oziroma na podlagi odločitve pristojnega regijskega ali državnega poveljnika civilne zaščite, če z 
državnim načrtom aktiviranje gasilskih enot ni predvideno. Pri tem se mora zagotoviti, da v občini, 
na katero se odločitev nanaša, ostanejo gasilske enote v takem obsegu, ki zagotavlja nujno 
intervencijsko pripravljenost v občini. 

(5) Gasilske enote uporabljajo zveze v sistemu zaščite in reševanja. 

 
24. člen  

 
(1) Delodajalec je dolžan omogočiti opravičeno odsotnost z dela v skladu s splošnimi predpisi 

o delovnih razmerjih operativnemu gasilcu, ki je bil med delom pozvan k opravljanju nalog zaščite, 
reševanja in pomoči zaradi požara ali druge nesreče v skladu z načrtom obveščanja in aktiviranja 
gasilskih enot iz prejšnjega člena in je član gasilske enote, ki opravlja javno gasilsko službo. 

(2) Poziv preko tehničnih sredstev zvez ali s sireno za javno alarmiranje preko pristojnega 
centra za obveščanje ali pisni poziv občine, se šteje kot poziv k opravljanju dolžnosti zaščite in 
reševanja, na podlagi katerega delodajalec opraviči operativnemu gasilcu odsotnost z dela. V 
primeru, da je bil poziv dan s tehničnimi sredstvi, mora poveljnik gasilske enote oziroma poveljnik 
gasilske zveze ali poveljnik civilne zaščite občine, izdati tudi pisno potrdilo o odsotnosti z dela 
operativnega gasilca najkasneje v sedmih dneh po končani intervenciji. 

Nadomestilo za čas odsotnosti z dela povrne za operativnega gasilca njegovemu delodajalcu 
občina v skladu s tem odlokom in predpisi o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami. 

(3) Določba prvega odstavka tega člena se uporablja tudi za primer odsotnosti z dela zaradi 
vaj ali usposabljanja, h katerim je bil operativni gasilec v skladu s predpisi o varstvu pred naravnimi 
in drugimi nesrečami pisno pozvan. 
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2. Medsebojna pomoč gasilcev 
 

25. člen  
 

(1) Gasilske enote si morajo ob večjih požarih ali drugih nesrečah medsebojno pomagati. 
Gasilske enote lahko pomagajo na drugih območjih le, če zagotovijo ustrezno intervencijsko 
pripravljenost na območju, za katerega so ustanovljene. 

(2) Pomoč iz prejšnjega odstavka odredi vodja intervencije, lahko pa tudi pristojni poveljnik 
civilne zaščite. 

(3) O medsebojni pomoči vodja intervencij obvesti župana Občine Ig. 

 
3. Vodenje intervencij 

 
26. člen  

 
(1) Intervencije vodi poveljnik gasilske enote ali ustrezno usposobljen član enote (vodja 

intervencije), na območju katere je požar ali druga nesreča z vsemi pravicami in dolžnostmi 
skladno z zakonom in pravili gasilske službe. 

(2) Po končani intervenciji mora vodja intervencije napisati predpisano poročilo o intervenciji. 
Izdelati in posredovati ga mora skladno s pravilnikom o obveščanju in poročanju v sistemu varstva 
pred naravnimi in drugimi nesrečami in pravili gasilske službe. Potek intervencije se mora ustrezno 
arhivirati. 

4. Dolžnosti lastnikov oziroma uporabnikov 
 

27. člen  
 

(1) Lastniki oziroma uporabniki zemljišč, stavb in drugih objektov morajo ob požaru ali drugi 
nesreči gasilcem in drugim sodelujočim v intervenciji dovoliti: 

– prehod preko zemljišč, stavb in drugih objektov ter njihovo uporabo za gasilska in reševalna 
dela, 

– uporabo njihovih zalog vode za gašenje in reševanje. 

(2) Lastniki oziroma uporabniki morajo dopustiti izvajanje ukrepov iz prejšnjega odstavka, ki jih 
odredi vodja intervencije, imajo pa pravico do povrnitve nastale škode. 

(3) Povračilo škode, povzročene lastnikom oziroma uporabnikom v času intervencije, bremeni 
občino. 

5. Stroški intervencije 
 

28. člen  
 

(1) Stroške intervencije, ki izhajajo iz nalog gasilstva v skladu s tem odlokom, krije občina. 

(2) Ne glede na določilo prvega odstavka tega člena stroške intervencije krije: 

– povzročitelj, ki je požar ali nesrečo povzročil namenoma ali iz velike malomarnosti, 

– kdor opusti predpisane varnostne ukrepe pri prevozu, skladiščenju ali drugih opravilih z 
nevarnimi snovmi, 

– kdor ne organizira požarne straže v skladu s predpisi, 

– kdor namerno in brez razloga alarmira gasilsko enoto. 

(3) Stroške intervencij v skladu s prejšnjim odstavkom izterja občina na podlagi sklepa župana. 

(4) Stroške intervencije gasilskih enot, nastale med intervencijo izven območja občine za 
katero so ustanovljene, krije občina iz katere je gasilska enota. 
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(5) Stroški intervencije gasilskih enot, nastali med intervencijo izven območja občine za katero 
so ustanovljene, se krijejo iz proračuna Republike Slovenije, če je bila intervencija izvršena na 
podlagi državnega načrta zaščite in reševanja oziroma na podlagi odločitve pristojnega regijskega 
ali državnega poveljnika civilne zaščite. 

 
VII. UPRAVLJANJE IN VODENJE VARSTVA PRED POŽAROM V OBČINI IG  

 
29. člen 

 
Občinski svet ima naslednje pristojnosti in naloge: 

– sprejme program in načrt varstva pred požarom, ki ne sme biti v nasprotju z nacionalnim 
programom in načrtom varstva pred požarom, ki ga sprejme vlada, 

– z odlokom določi dejavnosti varstva pred požarom, ki se opravljajo kot javna služba, 

– glede na geografske, vremenske, urbanistične ali druge razmere lahko (z odlokom) predpiše 
posebne ukrepe varstva pred požarom za naselje ali naravno okolje ter razglasi povečano požarno 
ogroženost na svojem območju, 

– v proračunu zagotovi sredstva za financiranje požarne varnosti. 

 
30. člen  

 
Župan ima naslednje pristojnosti in naloge: 

      – sprejme program in načrt varstva pred požarom, ki ne sme biti v nasprotju z nacionalnim  
         programom in načrtom  varstva pred požarom, ki ga sprejme vlada, 

– glede na geografske, vremenske, urbanistične ali druge razmere lahko (z odlokom) 
predpiše  
        posebne ukrepe varstva pred požarom za naselje ali naravno okolje ter razglasi povečano  
        požarno ogroženost na svojem območju,  
 
      – obvešča javnost o dejavnostih in drugih zadevah varstva pred požarom, 

– organizira neobvezne oblike usposabljanja za varstvo pred požarom, 

– pristojnemu ministrstvu poroča o dogodkih, povezanih s požari in eksplozijami, 

– odredi organiziranje požarne straže ob razglasu povečane nevarnosti požarov v naravnem  
         okolju, 

– razglasi povečano požarno nevarnost na območju občine, 

– v času povečane požarne ogroženosti in ob velikih požarih v naselju oziroma naravnem 
okolju  
        daje opozorila, napotila ali prepovedi prebivalstvu, 

– imenuje odbor, ki načrtuje uporabo sredstev požarne takse za sofinanciranje nalog varstva  
        pred požarom. Odbor sestavljajo predstavniki gasilcev, zavarovalništva in pristojnega 
organa  
       občine. 

 

Občina, župan občine lahko v skladu z določili Uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju 
glede na geografske, vremenske in druge razmere razglasi stopnjo požarne ogroženosti v 
naravnem okolju na svojem območju, o čemer obvesti Upravo RS za zaščito in reševanje ter 
predpiše ali uveljavi posebne ukrepe za varstvo pred požarom 

 
VIII. FINANCIRANJE  
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31. člen 
 

(1) Dejavnosti gasilskih enot se financirajo iz: 

– proračuna občine, 

– sredstev zavarovalnic in podjetij, 

– dohodkov iz lastnih dejavnosti, 

– prispevkov, daril in volil fizičnih in pravnih oseb, 

– proračuna Republike Slovenije. 

(2) V skladu s tem odlokom se financirajo iz virov iz prejšnjega odstavka tudi dejavnosti 
gasilskih društev in zveze, ki so pomembne za razvoj gasilstva. 

 
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE  

 
33. člen 

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

Št. 8451 – 0002 /2019 

Ig, dne,     2019 

 
Župan 

Občine Ig 
Janez  Cimperman 

 
 
TOČKA 5 – priloga 4 
 

Številka:    007-0002/2019                                                                      
Datum: 24.6.2019 
 
OBČINSKEMU SVETU OBČINE IG 
 
ZADEVA: Odlok o javnem redu in miru v Občini 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), Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno 
prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16 in 15/17 – odl. US), 
Zakon o varstvu javnega reda in miru (Uradni list RS, št. 70/06, ZRJM-1),  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 
 
Razlogi za sprejem: Občina Ig še nima akta, ki bi urejal varstvo javnega reda in miru ter določal 
tista ravnanja, ki pomenijo kršitev javnega reda in miru na javnem kraju ali zasebnemu prostoru 
ter sankcije za taka ravnanja. Temeljni cilj sprejetja odloka je zagotovitev pravice ljudi do varnosti 
in dostojanstva z varovanjem pred dejanji, ki ovirajo izvrševanje pravic in dolžnosti ljudi, državnih 
organov, lokalne samoupravne skupnosti in nosilcev javnih pooblastil. 
Ocena finančnih in drugih posledic: 
Zakon o prekrških določa, da se prekrški lahko določijo tudi z odlokom samoupravne lokalne 
skupnosti in sicer tako, da se določijo prekrški in predpišejo zanje globe samo v določenem znesku 
ter samo za kršitve predpisov, ki jih lokalne skupnosti same izdajajo v okviru svojih pristojnosti, ter 
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če jih zakon ali uredba še ne sankcionira. Isti zakon določa, da se z odlokom samoupravne lokalne 
skupnosti lahko predpiše samo globa v določenem znesku: 

- za posameznika od 40 do 1.250 eurov; 
- za samostojnega podjetnika od 100 do 30.000 eurov; 
- za pravno osebo od 100 do 75.000 eurov, če pa se pravna oseba po zakonu, ki ureja 

gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, pa od 250 do 125.000 
eurov; 

- za odgovorno osebo pravne osebe ali odgovorno osebo samostojnega podjetnika 
posameznika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost in za odgovorno 
osebo v samoupravni lokalni skupnosti pa od 40 do 2.500 eurov.  

Globe, plačane za prekrške so prihodek države oziroma lokalne skupnosti, če so plačane za 
prekrške, ki jih je pravnomočno izrekel prekrškovni organ te samoupravne skupnosti, ki je za 
odločanje o prekrških pooblaščen z zakonom, s katerim so določeni ti prekrški. Globe, plačane za 
prekrške, ki so predpisani z odloki samoupravnih skupnosti, so prihodek tiste samoupravne 
skupnosti, katere predpis je kršen. 
Za nadzor nad izvajanjem odloka je pristojen Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin 
Grosuplje, Ig in Škofljica. 
 
Obrazložitev: 
Končni cilj odloka je določitev ukrepov za varovanje javnega reda in miru ter ukrepov za varovanje 
ljudi, premoženja in okolja. Določa tudi ravnanja, ki jih morajo opravljati posamezniki glede 
varovanja javnega reda in miru, varovanja ljudi in njihovega premoženja ter vzdrževanja čistega 
okolja in zunanje podobe občine. 
Odlok nima neposrednih negativnih finančnih posledic, v primeru ugotovljenih kršitev pa bodo 
globe prihodek proračuna Občine Ig. 
 
Predlog odloka je na prvem branju dne 12.6.2019 obravnaval občinski svet, ki je sprejel sklep, da 
odlok v nadaljnji proceduri obravnavajo naslednji odbori in komisije: 

- Odbor za gospodarstvo, turizem in gostinstvo 
- Odbor za komunalo, infrastrukturo, varstvo okolja in urejanja prostora 
- Statutarno pravna komisija 

 
Občinskemu svetu občine Ig predlagamo, da se predlog odloka po obravnavi na pristojnih 
odborih obravnava na drugem branju odloka in se sprejme naslednji sklep 
 
Sprejme se Odlok o javnem redu in miru v Občini Ig. 
 
                                                                                                       Janez Cimperman 
                                                                                                                ŽUPAN  
Priloga: 
-  Obrazložitev 
-  Odlok o javnem redu in miru v Občini Ig  
 
                                                                                                                                                              
Predlog – druga obravnava 
 
Na podlagi 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, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 3. 
člena Zakona o varstvu javnega reda in miru (Uradni list RS 70/06), 3. in 17. člena Zakona o 
prekrških (Uradni list RS 29/11 UPB, 21/13, 111/13, 74/14 - odl. US, 92/14 -  odl. US, 32/16, 15/17 
- odl. US) ter 15. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS 39/2016) je Občinski svet Občine Ig na 
…… redni seji, dne …. sprejel 

 
ODLOK O JAVNEM REDU IN MIRU V OBČINI IG 

 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4692
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-3437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-2763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0457
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1356
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Ta odlok določa ukrepe v Občini Ig za varovanje javnega reda in miru ter ukrepe za varovanje 
ljudi, premoženja, okolja, zdravja, čistoče in zunanje podobe kraja. Ta odlok določa tudi pravila 
ravnanja, ki jih morajo opravljati posamezniki oziroma se jih morajo vzdržati zaradi varovanja 
javnega reda in miru, ljudi in premoženja ter vzdrževanja čistega okolja, zdravja, zunanje podobe 
kraja ter obveznosti lastnikov in vodnikov živali. 
 
Odlok določa tudi nadzor in kršitve javnega reda in miru na javnem kraju ter sankcije zoper takšna 
ravnanja. 

2. člen 
 
V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in 
moški spol. 

3. člen  
 
V odloku uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen: 

- javni red in mir je stanje, v katerem je zagotovljeno neovirano izvrševanje pravic in 
dolžnosti po ustavi in zakonih, 

- javne površine so nepremičnine, ki so v lasti občine ali imajo status javnega dobra ter so 
brezpogojno ali pod določenimi pogoji dostopne vsakomur, 

- zasebne površine so nepremičnine v zasebni lasti ali posesti in do katerih je dostop 
dovoljen le na podlagi zakona, dovoljenja lastnika, posestnika ali druge upravičene osebe, 

- skrbnik živali je vsaka fizična ali pravna oseba, ki je ali lastnik živali, ali mu je žival zaupana 
v varstvo ali oskrbo oziroma ima žival na kakršenkoli drug način v posesti. 

 
4. člen  

 
Za prekrške iz tega odloka so neposredno odgovorne osebe, ki jih storijo. 
Za prekrške iz tega odloka so lahko odgovorne tudi pravne osebe, samostojni podjetniki in 
posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost ter odgovorne osebe teh subjektov. 
Za prekrške, ki jih storijo mladoletne osebe, se uporabljajo določila zakona, ki ureja prekrške. 
 
II. VAROVANJE JAVNEGA REDA IN MIRU 
 

5. člen 
 
Prepovedana so vsa ravnanja, s katerimi se na nedovoljen način moti javni red in mir ter vznemirja 
občane in druge prebivalce pri delu, počitku in razvedrilu. 
 

6. člen  
 
Z namenom varovanja javnega reda in miru je prepovedano: 

- vstopati brez dovoljenja v prostore, zgradbe ali na javne površine, kjer je vstop prepovedan 
in je prepoved vidno označena,  

- vznemirjati ljudi z uporabo pirotehničnih sredstev v času in na način, ki nista dovoljena,  
- na javnih krajih vznemirjati motiti ali nadlegovati občane z zbiranjem podatkov proti njihovi 

volji, proti volji občanov izvajati propagandno dejavnost ter proti njihovi volji nadlegovati 
občane s prodajo predmetov ali storitev, razen ko je to izrecno dovoljeno ali določeno, 

- onesnaževati, naslanjati se na nagrobne spomenike, grobove, grobnice ali spominska 
obeležja v parkih ali drugih javnih površinah, postavljati nanje predmete, ki kazijo videz, 
hoditi po grobovih ali grobnicah, 

- prestaviti, odstraniti, prevračati uničiti, poškodovati, popisati ali kako drugače onesnažiti 
napisne table, žive meje, zidove, škarpe, poštne nabiralnike, zaščitne ograje, klopi, ograje, 
posode za odpadke, cvetlične posode, stojala za kolesa, igrala na otroških igriščih ali druge 
naprave in predmete za splošno rabo in drugo urbano opremo na javnih mestih, 

- zalivati vrtove, prati avtomobile in na drug način uporabljati vodo iz vodovodnega omrežja 
v času, ko je trošenje vode v te namene omejeno, 
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- uriniranje ali opravljanje velike potrebe na ulicah, cestah, pločnikih, parkiriščih, igriščih, 
rekreacijskih poteh ali drugih javnih površinah, namenjenih sprostitvi ter rekreaciji občanov 
ali igri otrok, 

- voditi domače živali na območja otroških igrišč, pokopališč, cvetlične grede v parkih in 
druge z rastlinjem zasajene javne površine 

 
III. VAROVANJE LJUDI IN PREMOŽENJA 

7. člen  
 
1. Z namenom varovanja ljudi in premoženja je prepovedano: 

- odstranjevati, poškodovati ali uničevati stvari oziroma predmete, ki so namenjeni splošni 
rabi, 

- imeti nepokrit oziroma nezavarovan vodnjak, jamo, jašek ali drugo odprtino, kjer obstaja 
nevarnost za življenje in zdravje ljudi, 

- z metanjem ali brcanjem kamenja ali drugih predmetov ogrožati ali vznemirjati ljudi, 
- na ograje in zidove ob javnih površinah postavljati nevarne predmete, ki lahko povzročijo 

ogrožanje zdravja mimoidočih (npr. razbito steklo, prepovedane strupene snovi ipd,), 
- nepravilno uporabljati igrala ali naprave na igriščih, kar ima lahko za posledico poškodbe 

ali uničenje igral ali naprav oziroma ogrožanje drugih ljudi, 
- dovoliti domačim živalim, da povzročajo škodo na javnih površinah. 

 
2. Z namenom varovanja ljudi in premoženja morajo lastniki ali upravniki stanovanjskih, poslovnih 
ali  
   drugih prostorov: 

- odstraniti predmete in objekte, ki ogrožajo varnost ljudi na javnih površinah, 
- odstraniti drevesa oziroma suhe veje dreves, plodove in listje, pri katerih obstaja 

nevarnost, da padejo na javne površine in s tem ogrožajo varnost mimoidočih. 
 
IV. VARSTVO OKOLJA IN ZUNANJE PODOBE KRAJA 
 

8. člen 
 

1. z namenom varovanja okolja, čistoče, zunanje podobe kraja je prepovedano: 
- netiti ali prenašati ogenj na način, ki ogroža varnost ljudi in premoženja ali povzroča 

zadimljanje okolice ter odmetavati prižgane cigarete ali druge ogorke na kraju, kjer se lahko 
zaneti požar ali drugače onesnaževati okolico, zlasti pa je prepovedano kurjenje gum, 
odpadnih krp, plastike, odpadnega olja in drugih škodljivih snovi, 

- kampiranje (postavljanje šotorov, počitniških prikolic, avtodomov in bivalnih kontejnerjev), 
kurjenje in izvajanje piknikov v naravi ni dovoljeno, razen na zato določenih mestih,   

- odlagati kakršenkoli material na javno površino, na kanalizacijsko ali vodovodno omrežje 
ali drug objekt za javno rabo, 

- odlagati in skladiščiti na javnih zelenicah, javnih objektih oziroma na ali v nepremičninah, 
ki so last občine, najrazličnejše materiale in predmete brez predhodnega soglasja občine 
oziroma ustrezne najemne pogodbe, 

- postavljati montažne in druge objekte na javnih površinah brez ustreznega soglasja, 
- postavljati – graditi objekte (garaže, lope, nadstreške na javnih in zasebnih površinah brez 

ustreznih upravnih dovoljenj, v primerih ko ni predpisano upravno dovoljenje pa brez 
soglasja lastnika zemljišča, kar velja tudi za že obstoječe objekte, 

- prazniti vsebino obstoječih kemičnih in ostalih vrst stranišč avtodomov in avtomobilskih 
prikolic na javne površine ali v naravno okolje, 

- metati v kanalizacijske naprave in omrežje predmete, ki lahko povzročijo njihovo 
zamašitev, 

- prati in popravljati vozila na javnih površinah, 
- zlivati odpadna olja in organske odplake v kanalizacijo (cestne jarke in stranišča), 
- iztepati, izlivati ali metati iz večstanovanjskih objektov in objektov, ki mejijo na javno 

površino karkoli, kar povzroča nesnago in ogroža zdravje ljudi, 
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- trgati in uničevati cvetje na zelenicah, cvetličnih koritih in gredah, uničevati ali poškodovati 
drevje in okrasne rastline v parkih, javnih nasadih in drugih javnih površinah, 

- hoditi po zelenih površinah in drugih javnih površinah, ko je to izrecno prepovedano, 
- v naseljih škropljenje rastlin z motornimi škropilnicami in ročnimi škropilnicami tako, da 

škropivo odnaša na sosedovo zemljišče ali javne površine, 
- saditi ali gojiti rastline v koridorju komunalnih vodov ali v bližini javne površine ali zgradbe 

da rastline škodujejo komunalnim vodom ali povzročajo škodo na javni površini ali zgradbi, 
- pri čiščenju snega metati sneg na vozišča, pločnike ali kolesarske steze, 
- iz vodotokov zajemati vodo za domačo uporabo ( zalivanje vrtov ali pranje avtomobilov) 

ter v vodotoke vnašati tujerodne živalske in rastlinske vrste ter ostale škodljive stvari, 
- puščati zapuščeno vozilo (motorno ali priklopno vozilo) na javni cesti ali na nekategorizirani 

cesti, ki se uporablja za javni cestni promet, ali na drugi javni površini, ki ni namenjena 
prometu vozil in nima registrskih tablic ali ni registrirano več kot 30 dni, 

- pritrjevati na drevje in grmovje obvestila in reklame, plakate, 
- speljati ali dopuščati izlivanje odpadnih snovi ali meteornih voda na javno površino, 

 
2. z namenom varovanja okolja, vzdrževanja čistoče in zunanje podobe kraja so lastniki, 

najemniki ali uporabniki ter upravljavci stanovanjskih, poslovnih ali drugih zgradb ter 
lastniki nezazidanih stavbnih zemljišč dolžni: 

- vzdrževati red in čistočo pred poslovnimi objekti, stanovanjskimi in drugimi zgradbami in v 
okolici le-teh na način, da zunanji izgled ne moti okolice ter ne kvari oziroma ogroža zdravja 
ljudi, 

- na pripadajočem zemljišču stavb in na nezazidanih stavbnih zemljiščih poskrbeti, da so ta 
očiščena, vzdrževana in urejena, ter da ne zmanjšujejo preglednosti tako, da so v sezoni 
rasti pokošena, in sicer najmanj dvakrat letno, 

- poskrbeti za obrezovanje grmovnic, dreves in živih mej tako, da ne segajo čez mejo 
parcele na javno površino ali na drug način ogrožajo varnost občanov, 

- odstranjevati ledene sveče s streh in žlebov na objektih, ki mejijo na javne površine, 
- redno vzdrževati okolje zaradi zatiranja agresivnih plevelov ter zatiranja rastlinskih bolezni, 

škodljivcev in parazitov, 
 
Po čiščenju in urejanju zelenic in ostalih površin je lastnik oziroma uporabnik dolžan odpadni 
material odstraniti v najkrajšem času v skladu s predpisi o ravnanju z odpadki. 
 
V. OBVEZNOSTI SKRBNIKOV ŽIVALI 
 

9. člen 
 
Živali ni dovoljeno voditi na otroška in športna igrišča, na zelene in druge površine v bližini šol, 
vrtcev in drugih vzgojno varstvenih ustanov, zdravstvenih ustanov in drugih javnih prostorov, ki 
jim niso namenjene, razen v primeru ko je to izrecno dovoljeno, pri čemer način uporabe živali in 
površine določi lastnik ali upravljavec nepremičnine. Ta prepoved ne velja za živali, ki jih pri svojem 
delu uporabljajo pooblaščene osebe oziroma živali, ki se uporabljajo kot vodiči ali pomočniki 
oziroma službeni psi. 
 
Skrbniki morajo na ulicah, trgih, parkih, rekreacijskih in vseh drugih javnih površinah, kjer so živali 
dovoljene, ves čas imeti živali na povodcih. Agresivne oziroma popadljive živali morajo nositi tudi 
nagobčnik. 
Skrbniki živali so dolžni za živalmi, ki jih imajo v svoji posesti, počistiti iztrebke. V ta namen so 
dolžni s seboj imeti čistilni pribor. 
Vsak skrbnik je v naselju dolžan uporabljati in upoštevati smetnjake, ki so namenjeni za živalske 
iztrebke in prostore, ki so temu namenjeni. 
V primeru, da na določenem prostoru ni smetnjakov za živalske iztrebke, mora skrbnik živali 
iztrebke počistiti tako, da jih zavije v ustrezno vrečko in odloži v smetnjak za komunalne odpadke. 
 
Prepovedano je odlagati hrano ter hraniti prostoživeče ali zapuščene živali, razen v primerih, ko 
zakonodaja to izrecno dopušča oziroma nalaga. 
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VI. NADZOR 
10. člen 

 
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka izvaja Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin 
Grosuplje - Ig - Škofljica. 
 
VII. KAZENSKA DOLOČBA 

11. člen 
 
Z globo 80 EUR se kaznuje fizična oseba, ki ravna v nasprotju s 6., 7., 8., 9.  členom tega odloka. 
 
Z globo 500 EUR se kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki 
samostojno opravlja dejavnost in z globo 250 EUR odgovorna oseba pravne osebe, samostojnega 
podjetnika posameznika in posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s 
6., 7., 8., 9. členom tega odloka. 
 
VIII. KONČNA DOLOČBA 

12. člen 
 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS. 
 
Številka:  
Datum:  

 

 Janez Cimperman 
ŽUPAN 

 
 
TOČKA 6 – priloga 5 
 
Številka: 356-0001/2019 
Datum: 26.6.2019 
 
Občinski svet 
 
ZADEVA: Odlok o prometnem režimu na območju Iškega vintgarja 
 
Poročevalec:  Uroš Čuden, dipl.upr.org,  

Svetovalec II za komunalo, infrastrukturo in varovanje okolja 
 
Predlagatelj:  Janez Cimperman, župan Občine Ig 
 
Pravna podlaga: 

- Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno 
besedilo, 45/08, 57/08 –ZLDUVCP, 69/08 – 
ZCestV, 42/09, 109/09, 109/10 – ZCes-1 in 24/15 – ZCestn) 

- Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) 
 
Finančne posledice:  

- Ureditev parkirišč in pobiranje parkirnine, skladno s predpisi - ODHODKI 
- Parkirnina - PRIHODKI  

 
Obrazložitev: Občinska uprava predlaga v sprejem odlok, ki bo urejal prometni režim na območju 
soteske Iški vintgar. V poletnih mesecih je vožnja intervencijskih vozil praktično nemogoča. Občina 
predlaga, da je vožnja do samega objekta Iška 28 prepovedana za vsa motorna vozila, razen za 
organizirane skupine z avtobusi ter kolesi. Parkiranja za vsa osebna vozila bi bilo omogočeno na 
urejenem parkirišču, označenem z ustrezno prometno signalizacijo.  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-1349
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-1988
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2414
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3013
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-2038
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-4926
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-5732
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0991
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Občinski svet je na predstavitvi osnutka odloka, odlok sprejel ter ga potrdil za nadaljnjo obravnavo 
na pristojnih odborih, ki zasedajo v četrtek 27.6.2019. Na pristojnih organih lahko pride do kakšnih 
sprememb v sami vsebini odloka.   
 
Predlog sklepa:  
Odbor za komunalo, infrastrukturo, varovanje okolja in urejanje prostora sprejme predlog 
Odloka o prometnem režimu na območju Iškega vintgarja 
 
 
Pripravil:         
Uroš Čuden, dipl.upr.org.          Janez Cimperman     
SVETOVALEC II        ŽUPAN 
 
 
Priloga: 
- Predlog Odloka o prometnem režimu na območju Iškega vintgarja 

 
Na podlagi 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS – UPB2, Uradni list RS, št. 94/07) in 15. 

člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 39/2016) je Občinski svet Občine Ig na …. seji, dne 

………… sprejel 

Odlok o prometnem režimu na območju Iškega vintgarja 

1. člen 

S tem odlokom se ureja promet in parkiranje na območju Iškega vintgarja. 

2. člen 

(1) Na območju iz 1. člena tega odloka veljajo naslednje prepovedi in omejitve in je 

prepovedano: 

- voziti z vozili na motorni pogon po nekategoriziranih cestah in poteh (poljske, gozdne poti, 

pešpoti); 

- voziti vozilo izven kategoriziranih in nekategoriziranih poteh; 

- parkirati izven parkirišč in drugih za to določenih mestih, zlasti ne na javnih zelenih 

površinah, kmetijskih zemljiščih, gozdnih površinah ter ob kategoriziranih, 

nekategoriziranih, gozdnih poteh; 

(2) Prepovedi iz prejšnjega odstavka tega člena ne veljajo za stanovalce in lastnike 

nepremičnin na območju Iškega Vintgarja, in v kolikor gre za vožnjo ali parkiranje za potrebe 

opravljanja kmetijske in gozdarske dejavnosti. Prav tako prepovedi ne veljajo v primeru odstrela 

divje živali za prevoz iz lovišča. 

3. člen 

 

(1) Na območju iz 1. člena tega odloka so za parkiranje vozil namenjena parkirišča, ki so 

označena s ustrezno prometno signalizacijo. 

4. člen 

(1) Uporabniki parkirišč morajo na območju parkiranja plačati parkirnino. 

(2) Parkirnina se plačuje na uro porabe. Način plačila mora biti označen s predpisano 

prometno signalizacijo. 
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(3) Voznik mora označiti čas prihoda z ustreznim parkirnim listkom, ki ga kupi na prodajnem 

mestu oziroma parkomatu in ga namestiti na vidno mesto v notranjosti motornega vozila 

prednjega vetrobranskega stekla. Parkirni listek mora biti pravilno označen, v nasprotnem 

primeru se šteje kot neveljaven. 

(4) Voznik mora po preteku določenega časa vozilo odstraniti iz za to predvidenega mesta 

parkiranja. 

(5) Parkirnina se plačuje vsak dan od 8.00 ure do 20. ure v času od 1. maja do 30 septembra 

tekočega leta. 

5. člen 

Višino parkirnine iz 4. člena tega odloka določi župan s sklepom najkasneje do 1.aprila za tekoče 

leto. 

6. člen 

Režim prometa in parkiranja po tem odloku ureja Občinska uprava Občine Ig. 

7. člen 

(1) Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja pristojni organ redarstva Občine Ig. 

(2) Pri opravljanju navedenih nalog v odloku, občinski redarji izrekajo globe in opomine ter 

izvajajo pooblastila in ukrepe, ki so preneseni nanje s tem in drugimi odloki Občine Ig ter 

ukrepe, določene z drugimi zakoni. 

(3) Občinski redarji vodijo postopek kot prekrškovni organ v fazi vodenja in odločanja v 

postopku. 

8. člen 

(1) Z globo 800,00 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik 

posameznik, ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:  

- organizira vožnje z vozili na motorni pogon v nasprotju s 1. in 2. točko prvega 

odstavka, 2. člena tega odloka;  

(2) Z globo 400 EUR se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba 

samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno 

opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.  

(3) Z globo 400 EUR se kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena. 

9. člen 

Z globo 40 EUR se kaznuje za prekršek fizična oseba, ki: 

- vozi vozilo na motorni pogon v nasprotju s 1. točko, prvega odstavka 2. člena tega odloka;  

- vozi vozilo v nasprotju z 2. točko, prvega odstavka 2. člena tega odloka;  

- parkira vozilo na motorni pogon v nasprotju s 3. točko, prvega odstavka 2. člena tega 

odloka;  

- pri parkiranju ravna v nasprotju s prvim, drugim, tretjim, četrtim ali petim odstavkom, 4. 

člena tega odloka; 
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10. člen 

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

Številka: 

Ig, xx.xx.xxxx        Janez Cimperman 

 
 
TOČKA 7 – priloga 6 
 

Številka: 602-0009/2019 
Datum: 20. 6. 2019 
 

Občinskemu svetu 
 
ZADEVA: OBRAVNAVA PREDLOGA EKONOMSKE CENE ZA PROGRAME V 
VRTCU IG 
 
Z Dogovorom o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Ur. l. RS št. 80/18) so 
narasli stroški dela tudi v Vrtcu Ig. Glede na število napredovanj je bilo pričakovati, da bo 
dvig ekonomske cene večji. Vendar je v obdobju zadnjih 5 let za šolsko leto 2019/2020 
predvideno najnižje  število zaposlenih v Vrtcu Ig, hkrati pa se predvideva enako oz. višje 
število vpisanih otrok (razvidno iz tabele »razmerje zaposlenih in vpisanih otrok«).  
Cene v Vrtcu Ig so se nazadnje spremenile od 1. 12. 2017. Nove cene naj bi veljale od 1. 
9. 2019. 
 
Cene programov v Vrtcu Ig 
 

Starostna skupina Obstoječa cena po 
programih v Vrtcu Ig 

Predlog cene po 
programih v Vrtcu Ig 

Povečanje v % 
 

I. Starostna 
skupina 

475,13 eur 482,19 eur +1,48 % 

II. Starostna 
skupina 

387,28 eur 389,68 eur +0,99 % 

Kombinirani oddelek 410,10 eur 393,81 eur -3,98 % 

Strošek prehrane 
mesečno na otroka 

46,20 eur 46,20 eur 0,00 % 

 
Finančne posledice: predvidene z rebalansom proračuna za leto 2019 
   
Priloga: predlog cene 
 
Predlog sklepa: 
Občinski svet Občine Ig potrjuje cene programov  v Vrtcu Ig. 
Cene veljajo od 1. 9. 2019 dalje: 
-I. starostna skupine: 482,19 eur 
-II. starostna skupine: 389,68 eur 
-Kombinirani oddelek: 393,81 eur 
-Strošek prehrane mesečno na otroka: 46,20 eur.  
 
Pripravila:        Janez Cimperman l. r. 
Polona Skledar        župan 


