
1 

 

ZAPISNIK 10. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE IG 
z dne, 9.3.2016 ob 20.00 uri v dvorani Centra Ig 

 
Prisotni: župan Janez Cimperman, Jožica Drobnič, Klemen Glavan, Alenka Jeraj, Martina 
Kovačič, Tone Krnc, Anton Modic, Slavko Pavlič, Rado Simić, Franc Toni, Zlatko Usenik, 
Jože Virant, Marija Župec. 
Odsotna Zuhra Jovanovič in Bojan Kraševec. 
 
Ostali prisotni: Janez Miklič, Marjana Župec, Polona Skledar, Marica Zupan, Ivan Žagar 
(SVS Iška vas), Franci Susman (SVS Tomišelj), Miro Planinc Kovačevič (SVS Podgozd), 
Niko Javorščak. 
 
Dnevni red: 

1. Obravnava in potrditev dnevnega reda 
2. Obravnava in potrditev zapisnika 9. redne seje Občinskega sveta Občine Ig 
3. Obravnava in potrditev predloga Letnega programa športa Občine Ig za leto 2016 
4. Obravnava in potrditev predloga Letnega programa kulture Občine Ig za leto 2016 
5. Obravnava in potrditev predloga Sklepa o ukinitvi javnega dobra 
6. Obravnava in potrditev predlogov za podelitev priznanj Občine Ig za leto 2016 
7. Predstavitev razvojnega projekta Natura 2000 za finančno perspektivo 2014 – 2020 – 

Ljubljansko barje 
8. Pobude in vprašanja 

 
K točki 1 
Dnevni red je bil soglasno sprejet. 
 
K točki 2 
Zlatko Usenik opozori, da se v 5. točki dopiše: zato, da zapolnimo prazna mesta in v 7. točki 
se beseda poviša popravi na podaljša.  
 
Z 11 glasovi ZA je bil potrjen popravljen zapisnik 9. redne seje Občinskega sveta 
Občine Ig. 
 
Alenka Jeraj se pridruži seji. 
 
K točki 3 
Anton Modic pove, da je Odbor za družbene dejavnosti obravnaval Letni program športa in 
ga predlaga v obravnavo in potrditev občinskemu svetu. Razprave ni bilo. 
 
Z 12 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel Letni program športa Občine Ig za 
leto 2016. 
 
K točki 4 
Anton Modic pove, da je Letni program kulture odbor obravnaval in ga predlaga občinskemu 
svetu v obravnavo in potrditev. Razprave ni bilo. 
 
Z 12 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel Letni program kulture Občine Ig za 
leto 2016. 
 
K točki 5 
Janez Miklič pove, da bi bilo za potrebe ureditve lastniških razmerij, potrebno pristopiti k 
ukinitvi statusa javnega dobra. Gre le za formalno ureditev premoženjsko pravnih zadev v 
zvezi prenosov zemljišč.  
Zlatko Usenik in Tone Krnc sta mnenja, da mora zadevo predhodno obravnavati vaški svet.  
Po razpravi župan predlaga umik točke z dnevnega reda. 
 
Z 12 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel, da se točka umakne z dnevnega 
reda. 
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K točki 6 
Anton Modic pove, da je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja obravnavala 
predloge in občinskemu svetu predlaga v obravnavo in potrditev sledeči sklep: naziv častni 
občan Tone Oblak, zlato plaketo KD Krim, priznanja: Alenka Jeraj, Franc Platnar, prof. dr. 
Anton Brancelj. Dodatni sklepi o katerih se Komisija ni opredelila so: častni občan Janez 
Piškur, zlate plakete LD Ig, LD Mokrc, LD Tomišelj, zato jih predlaga v obravnavo in potrditev 
občinskemu svetu. 
Alenka Jeraj opozori, da je v javnem razpisu določeno, da bo komisija obravnavala le tiste 
predloge, ki bodo podani v razpisnem roku, saj prepozno vloženih predlogov ne bo možno 
obravnavati. Predlaga, da v bodoče, predno komisija obravnava predloge, občinska uprava 
pripravi predlog za tista društva katera praznujejo okroglo obletnico delovanja. 
Martina Kovačič pove, da je komisija odločala o petih predlogih, kateri so prispeli do roka, 
ostalih predlogov niso obravnavali in meni, da je potrebno upoštevati Odlok o priznanjih. 
Zlatko Usenik predlaga, da občinska uprava preveri ali je bilo podeljeno priznanje 
Turističnemu društvu Krim za dvajset letnico delovanja. 
Župan poda na glasovanje sklepe za podelitev priznanj Občine Ig za leto 2016. 
 
Z12 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel sklep, da naziv častni občan Občine 
Ig prejme Tone Oblak. 
 
Z 9 glasovi ZA in 3 VZDRŽANIMI je Občinski svet Občine Ig sprejel sklep, da naziv 
častni občan Občine Ig prejme Janez Piškur. 
 
Z 12 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel sklep, da zlato plaketo Občine Ig za 
leto 2016 prejmejo: 

 Konjerejsko društvo Krim za 30 letnico delovanja 
 Turistično društvo Krim za 20 letnico delovanja 
 Lovska družina Ig za 70 letnico delovanja 
 Lovska družina Mokrc za 70 letnico delovanja 
 Lovska družina Tomišelj za 70 letnico delovanja 

 
Z 11 glasovi ZA in 1 VZDRŽANIM je Občinski svet Občine Ig sprejel sklep, da priznanje 
Občine Ig prejme Alenka Jeraj. 
 
Z 12 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel sklep, da priznanje Občine Ig prejme 
Franc Platnar. 
 
Z 12 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel sklep, da priznanje Občine Ig prejme 
prof. dr. Anton Brancelj. 
 
K točki 7 
Župan uvodoma pojasni zapisnik Ministrstva za kulturo, da so Občino Ig povabili k 
sodelovanju v zvezi s pripravo projekta za interpretacijo dediščine kolišč na Ljubljanskem 
barju, ki se pripravlja v okviru prednostnih projektov Operativnega programa za izvajanje 
Evropske kohezijske politike 2015 – 2020. Občina Ig ima v pripravi projekt turistično 
informacijskega centra v središču Iga, kjer bo dana osnovna informacija glede kulturne 
dediščine na tem območju. Župan pove, da potekajo dogovori o odkupu mladinskega doma 
in potem zamenjave objekta za staro kaplanijo, ki bi jo lahko namenili za interpretacijski 
center kolišč. Glede aktivnosti odkupa je potrebno imenovati komisijo. 
Zlatko Usenik predlaga sklenitev tripartitne pogodbe in sicer, da Občina polovico plača 
župniji za kaplanijo ter župnija plača polovico KIG, ostalo pa Občina poravna v treh letih KIG. 
Martina Kovačič predlaga, da se pravno preveri tripartitno pogodbo in ali je dovolj plomba ali 
vpis lastništva v zemljiški knjigi, da se lahko javimo na javni razpis.  
Alenka Jeraj predlaga, da k sodelovanju pri projektu povabi Antona Veluščka  
 
Z 12 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel sklep, da se v komisijo glede 
aktivnosti odkupa mladinskega doma imenuje Zlatko Usenik, Slavko Pavlič, Jože 
Virant, Franc Toni, Anton Modic. 
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K točki 8 

 Slavka Pavliča zanima povečanje računov od Petrola. Župan obrazloži, da gre za 
povečanje omrežnine na podlagi Evropske direktive. 

 Zlatko Usenik pove, da se bodo v Zapotoku - Visoko menjale table, ki označujejo kraj. 
 Rado Simić opozori na udrto cestišče pri njegovi hiši.  
 Tone Krnc predlaga, da se uredi prehod za pešce pri Petrolu na Igu, saj v ovinku ni 

varnega prehoda zaradi nepreglednosti cestišča, predvsem za invalide. 
 
Seja je bila zaključena ob 21.45 uri. 
 
Zapisala Marjana Župec       

 Janez Cimperman   
  ŽUPAN                                   
                                      


