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ZAPISNIK 20. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE IG 

z dne, 24.5.2017 ob 17.30 uri v dvorani Centra Ig 
 
Prisotni: župan Janez Cimperman, Jožica Drobnič, Klemen Glavan, Alenka Jeraj, Zuhra 
Jovanovič, Martina Kovačič, Bojan Kraševec, Tone Krnc, Anton Modic, Rado Simić, Franc 
Toni, Jože Virant, Marija Župec. 
 
Odsotna Slavko Pavlič, Zlatko Usenik. 
 
Ostali prisotni: Ksenija Cankar univ. dipl. inž. arh. (Česnik Projekt d.o.o.), Petra Krajzel 
(predsednica Nadzornega odbora), Janez Miklič, Uroš Čuden, Polona Skledar, Andreja 
Zdravje, Katja Ivanuš, Tina Škulj, Štefan Gorenčič, Natalija Skok, Marica Zupan, Tanja 
Lenaršič, Bojana Birsa, Marjana Župec, Roman Grm (SVS Iška), Niko Javoršček (SVS 
Strahomer), Janez Rupert (SVS Iška vas), Darja Perme (SVS Podkraj). 
 
Dnevni red: 

1. Obravnava  in potrditev dnevnega reda 
2. Obravnava in potrditev zapisnika 19. redne seje Občinskega sveta Občine Ig 
3. Obravnava in potrditev predloga dopolnitve Načrta s stvarnim premoženjem Občine 

Ig za leto 2017  
4. Obravnava in potrditev predloga Rebalansa proračuna Občine Ig za leto 1- 2017  
5. Obravnava in potrditev predloga Projektne naloge za izvedbo širitve objekta Osnovne 

šole Ig / rekonstrukcija in prizidava  
6. Obravnava in potrditev predloga Dokumenta identifikacije investicijskega projekta 

Osnove šole Ig /rekonstrukcija in prizidava   
7. Obravnava in potrditev Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o podrobnih 

merilih in pogojih za območje urejanja Ig 08-2/PP z dostopno cesto  
8. Seznanitev s Poročilom o opravljenem nadzoru gospodarnosti upravljanja s 

premoženjem v Občini Ig v letu 2015 in 2016  
9. Obravnava in potrditev predloga za imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet 

Zavoda Vrtca Ig  
10. Pobude in vprašanja 

 
K točki 1 
Župan predlaga, da se 5 točka obravnava pod točko 4 in dnevni red se ustrezno preštevilči. 
 
Z 9 glasovi ZA je bil potrjen spremenjen dnevni red, ki se ustrezno preštevilči. 
 
K točki 2 
Z 8 glasovi ZA in 1 VZDRŽANIM je bil potrjen zapisnik 19. redne seje Občinskega sveta 
Občine Ig. 
 
Seji se pridruži Rado Simić.  
 
K točki 3  
Janez Miklič obrazloži, da zemljišča, ki se nahajajo neposredno ob OŠ Ig, se zamenja z 
parcelo v Iški vasi, kajti Občina ti dve zemljišči potrebuje za izgradnjo prizidka k šoli. Prav 
tako se načrtuje zamenjava zemljišč na katerem je nova vodna vrtina v Zapotoku. V NRP je 
uvrščena parcela, ki se nahaja v zaselku Draga, in se bo prodala na javni dražbi. 
 
Z 10 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig potrdil predlog Dopolnjenega načrta 
ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Ig za leto 2017.  
 
Seji se pridružita Zuhra Jovanovič in Franc Toni.  
 
K točki 4 
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Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval predlog projektne naloge in predlaga 5. varianto 
v potrditev. 
Ksenija Cankar pove, da se s projektno nalogo in preučitvijo variant možnih izvedb pridobi 
podatke za uspešno izvedbo investicije. Namen je zagotovitev ustreznih prostorskih 
kapacitet matične OŠ Ig, tako prostorov za pouk kot zunanjih športnih površin, upoštevajoč 
normativni prostorski program za predvideno 28 oddelčno šolo. Z idejnimi variantami, 
zasnovami se ugotovi možnosti prostorskih širitev na način, da se del manjkajočih prostorov 
uredi s prizidavo k objektu, hkrati pa se razišče tudi možnosti preureditev znotraj obstoječega 
objekta. Predvidena dozidava in rekonstrukcija mora upoštevati vse merodajne faktorje in 
regulativo tovrstnih objektov, dosežena mora biti ustrezna funkcionalna shema šole, 
zagotovljena primernost, varnost in racionalnost izvedbe projekta, vezana na specifična 
izhodišča obstoječega stanja. V nadaljevanju obrazloži grafične prikaze razporeditve 
posameznih etaž. 
Alenko Jeraj predlaga, da občinska uprava pripravi podatke o rojenih otrocih v 2015 in 2016.  
 
Z 12 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel sklep, da se potrdi Projektna naloga 
za izvedbo širitve objekta Osnovne šole Ig – rekonstrukcija in prizidava in potrdi 5 
varianto. 
 
K točki 5 
Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval DIIP in ga predlaga v potrditev. 
 
Z 12 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel sklep, da se potrdi DIIP – Dokument 
identifikacije investicijskega projekta rekonstrukcija in prizidava Osnovni šoli Ig. 
 
K točki 6 
Bojana Birsa pojasni, da mora Občina upoštevati vse predpise, ki določajo pripravo 
proračuna. Z rebalansom proračuna načrtuje dodatne odhodke v višini 574.454,37 eur, kar 
predstavlja 8,48 % vseh odhodkov za leto 2017, gre predvsem za investicijske odhodke in 
investicijske transfere. Občina je imela 31.12.2016 na računu 226.191,55 eur namenskih 
sredstev iz naslova plačanih komunalnih prispevkov in 325.661,85 eur iz naslova presežka 
prihodkov nad odhodki leta 2016, katera lahko porabi za poplačilo dolga v letu 2017. 
Popravljeni viri financiranja za odplačilo dolga in sredstva po ZFIsP v višini 325.661,85 eur 
so namenjeni za nove investicije. Občina sledi dolgoročnemu načrtu in vlaga na področju 
oskrbe s pitno vodo: sistem Golo-Zapotok vrtina 4 in 5, obnova omrežja Zapotok in Škrilje- 
Ledine, povezovalni vod Iška vas-Kot-Staje-Ig, gradnja vodovoda Tomišelj, odvajanje 
odpadnih vod. Na vrsti so tudi protiprašne zaščite makadamskih cest, katere so v lasti občine 
in njim pripadajoča javna razsvetljava. Pripravlja se investicijska dokumentacija za ureditev 
krožišča pri KPD-ju, nadaljuje se investicija v Barjansko ulico. Pridobljeno je v last zemljišče, 
katero je potrebno za pripravo dokumentacije za širitev pokopališča Kurešček; sanirana bo 
streha na MV Golo; obnova fasade v medgeneracijskem centru. Nadaljuje se gradnja nove 
kulturne dvorane na Igu; v letu 2017 pridobiti projektno in investicijsko dokumentacijo za 
gradnjo igrišča pri PŠ Golo; vzdrževanje igral, katera so postavljena na otroških igriščih po 
vaseh. V teku je že priprava idejnih zasnov za obnovo kuhinje in širitev matične OŠ Ig. 
Pripravlja se ID Interpretacija biotske raznovrstnosti dediščine kolišč na Ljubljanskem barju.  
 
Z 12 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel sklep, da se glasuje o predlogu 
Odloka o rebalansu proračuna Občine Ig za leto 2017–1.  
 
Z 12 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel Odlok o rebalansu proračuna 
Občine Ig za leto 2017–1.  
 
K točki 7 
Statutarno pravna komisija in Odbor za komunalo, infrastrukturo, varovanje okolja in urejanja 
prostora sta obravnavala Odlok in ga predlagata občinskemu svetu v potrditev. 
Z 11 glasovi ZA in  1 VZDRŽANIM je Občinski svet Občine Ig sprejel sklep: 
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1. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o podrobnih merilih in 
pogojih za območje urejanja IG 08-2/PP z dostopno cesto se obravnava skladno 
s petim odstavkom 81. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ig, ki določa, 
da se prva in druga obravnava odloka združita. 

2. Občinski svet sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o podrobnih 
merilih in pogojih za območje urejanja IG 08-2/PP z dostopno cesto. 

 
K točki 8 
Petra Krajzel pove, da s pravnega vidika ni nepravilnosti. V nadaljevanju se Občini Ig 
priporoča, da sprejme pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov v najem, v katerem bo 
podrobneje opredelila možne modifikacije pogodbenih razmerij. S pogodbo o ureditvi 
medsebojnih razmerij naj se uredi najemniško razmerje Društva upokojencev Ig z 
Medgeneracijskim centrom. Ob izpolnjenih pogojih naj dosledno izvaja določila o 
ravalorizaciji najemnin za najem stanovanjskih in poslovnih prostorov, s katerimi upravlja. 
 
K točki 9 
Komisija za volitve, imenovanja in mandatna vprašanja je obravnavala imenovane predloge 
in jih predlaga občinskemu svetu v potrditev. 
 
Z 12 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel sklep, da se za člane Sveta zavoda 
Vrtca Ig za 4–letno mandatno obdobje imenuje Klemna Glavana, Toneta Krnca in 
Bojana Kraševca. 
 
K točki 10 

 Tone Krnc opozori na ukradeno ogledalo na križišču za Sarsko. 
 Alenka Jeraj predlaga, da se odide čez 14 dni na ogled razstave moja Ljubljanica na 

Vrhniko, sama lahko predstavi urejenost tistih muzejev, ki so na Unescovem 
seznamu, saj imajo blizu ob muzeju tudi hiške na prostem, kar pa v našem primeru 
sploh ni mogoče in na koncu bomo svetniki potrdili županovo verzijo. Zakaj se 
nočemo poslušati. En objekt je namenjen vrtcu, stari vrtec ima obnovljeno streho, čez 
čas se bo pa vse podiralo. Sedaj se bo tukaj v centru Iga naredil kar en objekt, čez 10 
let pa ugotovilo, da je premajhen in ga namenili za bogvekaj. Velušček ni ekspert za 
zidanje bajt, on bo postavljal razstavo. Neumno je zapraviti 1 mio eur ali pol mio za 
objekt zato, da bomo čez deset let potrebovali nova dva mio, da bomo naredili nekje 
drugje primernejši objekt. 
Župan pove, da zadevo samo koordinira, to je verzija strokovnjakov arheologov, 
krajinarjev, arhitektov. Glede na dejstvo, da je odobreno 1 mio eur je potrebno 
počrpati nepovratna sredstva, drugače izgubimo denar. Ne govoriti na pamet, ker v 
projektu so navedene ocenjene vrednosti: za objekt z zunanjo ureditvijo 270 tisoč eur, 
kolišča z povezovalno potjo in zunanjo ureditvijo 365 tisoč eur, oprema 175 tisoč eur 
in še ostali stroški, kar skupaj z DDV investicija znese 1.452 mio eur. 

 Janez Rupert (SVS Iška vas) opozori na udrto cesto sredi Iške vasi. 
 Marija Župec predlaga, da se pri bencinski postaji na Igu zamenja ogledalo. 
 Alenka Jeraj vpraša ali je v Iškem Vintgarju nov podnajemnik in ali se pobira 

parkirnina. 
Župan odgovori, da občina ni obveščena o podnajemniku, saj je zadeva še na 
sodišču. Parkirnina se ne zaračunava, pretekla leta seje denar porabil za vzdrževanje 
kontejnerjev, WC-jev, študentsko delo in ostale stroške, dobička pa ni bilo.   
Tone Krnc predlaga, ker obveznosti najemnika niso poravnane glede najemnine, 
elektrike, vode, lahko Občina kot lastnik le to odklopi. Različni ljudje se zbirajo in tam 
se lahko dogodi marsikaj, posledice pa nosi župan. 

 
Seja je bila zaključena ob 19.15 uri. 
 
Zapisala Marjana Župec   

  Janez Cimperman   
  ŽUPAN                    


