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ZAPISNIK 31. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE IG 
z dne, 17.10.2018 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, Slavko Pavlič, Rado 
Simić, Franc Toni, Zlatko Usenik, Jože Virant, Marija Župec.   
 
Ostali prisotni: Jana Apih (Zavod Novi turizem Ljubljana), Andrej Logar (LA DESIGN d.o.o.), 
Janez Miklič, Bojana Birsa, Tanja Lenaršič, Marjana Župec, Natalija Skok, Polona Skledar, 
Marjetka Pintarič Župec, Andreja Zdravje, Uroš Čuden, Štefan Gorenčič, Tina Škulj, Marica 
Zupan, Katja Ivanuš, Jože Ciber (SVS Golo–Selnik), Roman Grm (SVS Iška), Franci Susman 
(SVS Tomišelj), Jasna Martinjak (SVS Visoko–Rogatec), Janez Rupert (SVS Iška vas), Darja 
Perme (SVS Podkraj), Jaka Vatovec, Sara Bauman, Tina Drobnič. 
 
Dnevni red:  

1. Obravnava in potrditev dnevnega reda 
2. Obravnava in potrditev zapisnika  30. redne seje Občinskega sveta Občine Ig 
3. Predstavitev Proračuna Občine Ig za leto 2019 
4. Obravnava in potrditev Strategije razvoja turizma v občini Ig za obdobje 2018–2027  
5. Pobude in vprašanja 

 
K točki 1 
Župan predlaga dodatno točko dopolnjen osnutek Odloka o občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu za del območja Ig 01–9/SS, obravnava se pod točko 5 in dnevni red se 
ustrezno preštevilči. 
 
Z 12 glasovi ZA in 1 VZDRAŽANIM Franc Toni je bil potrjen spremenjen dnevni red, ki 
se ustrezno preštevilči. 
 
K točki 2 
Z 11 glasovi ZA in 2 VZDRŽANIMA Martina Kovačič, Zlatko Usenik je Občinski svet 
Občine Ig potrdil zapisnik 30. redne seje Občinskega sveta Občine Ig. 
 
Seji se pridruži Rado Simić. 
 
K točki 3  
Bojana Birsa pove administrativne razloge, da je zaradi datuma lokalnih volitev, ki bodo 
18.11.2018, občinska uprava predlagala županu, da posreduje predlog proračuna 2019 v 
sprejem še sedanjemu Občinskemu svetu, saj bo s 1.1.2019 omogočeno nemoteno 
financiranje tekočih obveznosti občine. Tudi navodila s strani Ministrstva za finance (MF) so 
bila vsa v tej smeri. V proračun so vključena ocenjena stanja na računih na dan 31.12.2018 v 
višini 848.617 eur, predvidena neporabljena sredstva, kakor tudi predvidena namenska 
sredstva. Poleg navedenih sredstev občina za uravnoteženje proračuna 2019 predvideva 
dodatno dolgoročno zadolžitev pri poslovni banki v višini 500.000 eur za financiranje 
rekonstrukcije in gradnje prizidka k OŠ Ig, kar je že potrjeno z rebalansom 2018-2. Na 
podlagi zadnjih znanih podatkov MF z dne 10.10.2017, je upoštevana povprečnina v višini 
558 eur. Vsi proračunski prihodki znašajo 7.524.966 eur, od tega največji delež predstavljajo 
davčni prihodki v višini 4.701.351 eur ali 62,48%, pri tem je načrtovana dohodnina 4.105.961 
eur. Nedavčni prihodki znašajo 1.587.059 eur kar pomeni 21,09%, kapitalskih prihodkov ni 
načrtovanih. Transferni prihodki znašajo 1.236.556 eur in predstavljajo 16,43% vseh 
prihodkov. Načrtovani odhodki proračuna 2019 znašajo 8.355.569 eur in so v primerjavi z 
letom 2018 nižji za 19,96%. Največ je investicijskih odhodkov 3.090.261 eur, za tekoče 
transfere namenjamo 2.778.140 eur, tekočih odhodkov  je 2.427.666 eur in investicijskih 



2 

 

transferov 59.500 eur. Pri sami pripravi proračuna je bilo zavzeto stališče, da se v predlog 
proračuna za 2019 vključijo samo tekoči odhodki in tekoči transferi. Investicijski odhodki pa 
samo v nekaterih primerih in sicer: dvorana Ig, izgradnja avtobusnega postajališča Kot, 
izgradnja barjanske ceste s pločnikom in javno razsvetljavo, rekonstrukcija in prizidava OŠ 
Ig, nakup opreme OŠ Ig za šolski kombi, kanalizacija in vodovod Tomišelj-Podkraj, oprema 
režijski obrat, povezovalni vod Iška vas-Kot-Staje-Ig, interpretacija biotske raznovrstnosti 
dediščine kolišč na Ljubljanskem barju v skupni višini 1.197.858 eur (od tega 1.000.000 
sredstev EU in državnega proračuna, ostalo lastna sredstva). 
Župan poda proračun v splošno razpravo. 
Zlatko Usenik je postavil sledeča vprašanja: glede prenesenih sredstev, ali so namenjena za  
investicije v teku; neizvedeni projekt pokopališče Kurešček; zakaj vaški sveti niso bili 
povabljeni pri pripravi projekta športno igrišče Golo; glede sredstev za projekt kolišča; kako 
se bodo izvajale investicije, če so vsa sredstva razdeljena; zakaj občani plačujemo dvojno 
omrežnino. 
Franc Toni meni, da je proračun pripravljen za normalno delovanje občine do sestave 
novega občinskega sveta. 
Alenka Jeraj je spraševala sledeče: zakaj ni namenjenih sredstev na postavki podžupan; 
glede sredstev za zimsko službo; glede sistemizacije delovnih mest; ali je predvidena 
posodobitev sejne sobe v Centru Ig; zakaj je manj sredstev v proračunu 2019 namenjenih za 
gasilce in mestni potniški v primerjavi z 2018; ali se turistična taksa namensko porabi. 
Obrazložitev so podali Bojana Birsa, Katja Ivanuš in župan. 
Župan poda predlog sklepa na glasovanje. 
 
Z 11 glasovi ZA in 3 VZDRŽANIMI Martina Kovačič, Zlatko Usenik, Alenka Jeraj je 
Občinski svet Občine Ig sprejel sklep, da se o Predlogu proračuna Občine Ig za leto 
2019 in o Predlogu Odloka o proračunu Občine Ig za leto 2019 opravi javna razprava. 
Predlog bo v javni razpravi skladno s sklepom Občinskega sveta Občine Ig do 
vključno 1.11.2018. Glede na drugo točko 92. člena Poslovnika Občinskega sveta 
Občine Ig, se predlog objavi na spletnih straneh občine, zainteresirani pa lahko 
dostopijo do predloga tudi v prostorih Občine Ig, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig, v času 
uradnih ur. 
 
Marija Župec zapusti sejo. 
 
K točki 4 
Marica Zupan pove razloge za pripravo osnutka strategije. V razpravah in delavnicah so se 
oblikovali cilji, ki bodo lahko v naslednjih letih podlaga za pripravo programov pospeševanja 
turizma v občini. Cilj predlagane strategije je v veliki meri ključna prioriteta novo nastajajoči 
projekt "Interpretacija biotske raznovrstnosti in dediščine kolišč na Ljubljanskem barju", s 
katerim upamo, da bo pospešil razvoj turizma in da bo postal eden od nosilnih gospodarskih 
panog Občine Ig. 
Jana Apih je podrobno predstavila analizo stanja razvoja turizma na območju občine danes 
ter identificirala osrednje potenciale za jasno pozicioniranje občine Ig kot turistične 
destinacije na zemljevidu slovenskega turizma in širše. V strategiji je pripravljen nabor za 
uspešno vzpostavitev in delovanje organizacije za destinacijski management, usklajen razvoj 
turistične ponudbe in ciljno usmerjeno promocijo. 
Alenka Jeraj pove, da niso nikjer posebej omenjeni Koščeva učna pot in Barjanska okna. V 
zvezi z Iškim Vintgarjem pripomni, da ima občina sprejet Odlok o prometni ureditvi, ki pa v 
strategiji ni omenjen. V strategiji manjkajo podatki o nastanitvah v Domu Zapotok in Domu na  
Kureščku. Predlagala je tudi, da se dopolni možnost plovbe po Iščici. 
Jana Apih pove, da se bodo pripombe upoštevale in strategija bo predložena na naslednji 
seji občinskega sveta. 
Franc Toni pripomni, da je slabost naše občine v tem, da je večji del v Naturi 2000 in 
Krajinskem parku Ljubljansko barje. 
Zuhra Jovanovič poudari, da je potrebno povezati vsebine z društvi in ponudniki turističnih 
storitev.  
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Zlatko Usenik zapusti sejo. 
 
Martina Kovačič predlaga, da se skoncentriramo na kolišča, tako se s projektom povezuje 
lokalna skupnost za skupno dobro. Zanimale so jo dikcije »Nišni turizem« in »Turizem z 
učinkom«. 
Jana Apih obrazloži pomen obeh pojmov. 
 
Z 12 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel, da se potrdi osnutek sklepa o 
sprejemu Strategije razvoja turizma v občini Ig 2018–2027 s predlaganimi 
spremembami.  
 
Alenka Jeraj in Slavko Pavlič zapustita sejo. 
 
K točki 5 
Andrej Logar preko video projekcije obrazloži del območja urejana, ki predstavlja severo 
vzhodni vogal celotnega območja IG 01-9, v izmeri 6.499m2. Na severni strani  poteka 
Govekarjeva cesta v kateri poteka tudi vsa javna infrastruktura. Na vzhodni strani meji na 
obstoječo pozidavo individualnih stanovanjskih hiš znotraj območja IG 01-8, na zahodni in 
južni strani pa se razprostira preostali del območja OPPN-ja. Območje se namenja predvsem 
stanovanjski gradnji eno in dvo družinskih prostostoječih hiš z možnostjo spremljajoče mirne 
dejavnosti v pritličnem delu objekta.   
Bojan Kraševec meni, da je pri posamezni hiši premalo parkirnih prostorov. 
Martina Kovačič pove, celotno območje je bilo predvideno za ureditev z OPN in vpraša zakaj 
znotraj celotnega tega območja je le en delček predviden z OPPN, ali so tukaj dovoljene 
drugačne gradnje, zanima jo kdo investira oziroma financira v pripravo OPPN in opozori na 
tipkarsko napako glede strehe. 
Natalija Skok pove, da so leta 2012 postala zemljišča zazidljiva in nova zazidljiva zemljišča 
se morajo urejati z OPPN. Občina formalno pelje postopek OPPN, lastniki pa investirajo. 
Jože Virant opozori na obračališče in prostor za sneg za zimsko vzdrževanje.  
 
Z 10 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig obravnaval in sprejel dopolnjen osnutek 
Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja IG 01–9/SS – 
PRVO BRANJE. 
 
K točki 6 
 Martina Kovačič je informirana glede sodnih postopkov v Iškem Vintgarju. 

 
Seja je bila zaključena ob 20.25 uri. 
 
Zapisala Marjana Župec       

 
 Janez Cimperman   

  ŽUPAN    
 


