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ZAPISNIK 26. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE IG 
z dne, 7.3.2018 ob 17.30 uri v dvorani Centra Ig 

 
 
Prisotni: župan Janez Cimperman, Jožica Drobnič, Klemen Glavan, Alenka Jeraj, Zuhra 
Jovanovič, Martina Kovačič, Tone Krnc, Anton Modic, Slavko Pavlič, Rado Simić, Franc Toni, 
Zlatko Usenik, Jože Virant, Marija Župec. 
Odsoten Bojan Kraševec. 
Ostali prisotni: Uroš Rustja in Mina Hiršman (arhitekta prvonagrajene natečajne rešitve), 
Jože Podržaj (generalni direktor Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij), Lucija Remec 
(vodja Službe za nepremičnine in investicije pravosodnih organov na Ministrstvu za 
pravosodje), Slavica Skobir (Ministrstvo za pravosodje), Tadeja Glavica (direktorica Zavoda 
za prestajanje kazni zapora Ig), Primož Žitnik in Tomaž Mlinarič (arhitekta prvonagrajene 
natečajne rešitve), Mojca Kalan Šabec (projektantka), Ksenija Avsec (GPI d.o.o. Novo 
mesto), Tomaž Kmet (Locus d.o.o.), Petra Krajzel (predsednica Nadzornega odbora), Janez 
Miklič, Marjana Župec, Marica Zupan, Andreja Zdravje, Polona Skledar, Natalija Skok, Franci 
Susman (SVS Tomišelj), Janko Purkat (SVS Strahomer), Janez Rupert (SVS Iška vas), 
Roman Grm (SVS Iška). 
 
Dnevni red: 

1. Obravnava in potrditev dnevnega reda 
2. Obravnava in potrditev zapisnika 25. redne seje in 6. dopisne seje Občinskega sveta 

Občine Ig 
3. Predstavitev prvonagrajene natečajne rešitve za namen reševanja prostorske 

problematike Zavoda za prestajanje kazni zapora Ig 
4. Obravnava osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskega reda Občine 

Ig OPN-4 (1. branje)  
5. Obravnava osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del 

območij MA-4/SS - Matena in MA-1/SV - Matena (1 branje)  
6. Obravnava osnutka Odloka o postopku za sofinanciranje letnega programa športa v 

Občini Ig (1. branje)  
7. Obravnava in potrditev  predloga  sprememb in dopolnitev Pravilnik o sofinanciranju 

ljubiteljske kulturne dejavnosti  
8. Obravnava in potrditev letnega programa kulture Občine Ig za leto 2018  
9. Obravnava in potrditev sklepa o ukinitvi javnega dobra  
10. Seznanitev s poročilom o opravljenem nadzoru nad pravilnostjo in gospodarnostjo 

proračunskih sredstev namenjenih Gasilski zvezi občine Ig v letu 2016  
11. Seznanitev s poročilo o delu Nadzornega odbora za leto 2017 
12. Imenovanje Občinske volilne komisije Občine Ig  
13. Obravnava in potrditev sprememb in dopolnitev Odloka o priznanjih Občine Ig 
14. Obravnava in potrditev  predlogov za podelitev priznanj Občine Ig za leto 2018 
15. Pobude in vprašanja 

 
K točki 1 
Dnevni red je bil soglasno potrjen. 
 
K točki 2 
Z 11 glasovi ZA in 1 VZDRŽANIM je Občinski svet Občine Ig potrdil zapisnik 25. redne 
seje in 6. dopisne seje Občinskega sveta Občine Ig. 
 
Seji se pridruži Slavko Pavlič. 
 
K točki 3 
Uroš Rustja in Mina Hiršman sta računalniško na seji preko video projekcije podrobno 
predstavila prvonagrajeno arhitekturno natečajno rešitev za namen reševanja prostorske 
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problematike Zavoda za prestajanje kazni zapora Ig. Na ogled je bila tudi izdelana maketa, ki 
ponazarja objekte umeščene v prostor. 
Slavko Pavlič je mnenja, da grad ni primeren za zapor in predlaga, naj se grad vrne občini, 
saj ima zelo velik zgodovinski pomen za Ig.  
Tone Krnc vpraša, ali je cerkvica sv. Jurija izven ograje in ali jo bo lahko lokalna skupnost 
obnovila. Vpraša kaj se odvija glede zemljišča tam spodaj. 
Župan pove, da v skladu z zakonom morata biti obe parceli namenjeni za Dom starejših 
občanov, preneseni v last Občine, drugače ne moremo sprejeti Odloka OPN-4. Trenutno sta 
v lasti Sklada kmetijski zemljišč in gozdov RS.  
Jože Podržaj pove, da se vse aktivnosti odvijajo v smeri, da postane zavod upravljalec tistih 
parcel, kjer je odprti moški oddelek. Vladno gradivo je pripravljeno in se nahaja na 
Ministrstvu za pravosodje. 
Alenka Jeraj pove, da je grajska kapela v ruševinah zato, ker je spadala pod zaprto območje 
zaporov in se jo ni smelo obnavljati, zato predlaga, da se cerkvica sv. Jurija obnovi 
istočasno. Glede projekta meni, da je prevelik poseg za v ta prostor. 
Zlatko Usenik vpraša, zakaj občani ne morejo dostopati do gradu, zakaj se ne more doseči 
konsenz, saj vemo, da se bodo zapornice normalno gibale med nami, in ne razume, zakaj se 
občani ne morejo sprehajati gor in si ogledati grad. Predlaga, da se uredi dostop do rampe 
za zapor, naredi sprehajalno pot okoli in okoli ograje s peš potjo do cerkvice, predlaga naj se 
naredi sistem kompleksa Brdo pri Kranju. Nismo proti obnovi gradu, ampak lahko bi 
omogočili tudi občanom, da bi imeli kaj od tega. Danes smo svetniki prvič videli to zadevo.  
Klemen Glavan meni, da glede na to v kakšnem obsegu se bo dograjevalo, saj gre za velik 
projekt, bi morala občina malo več iztržiti iz te zadeve. 
Jože Podržaj pove, da je sedanje stanje zapornic približno 80, kapaciteta pa bo 140 samo za 
ženske, v odprtem oddelku jih je danes 11 in brez posebnega varovanja z izhodi ven in po 
oceni vodstva ni problematično. Zato so v grad umeščene najmanj možno varovane osebe, 
vendar v vsakem primeru so v režimu varovanja, ne oziraje se nato ali je manj ali bolj 
svobodno. Glede na to, da imate v občini dolgoletne izkušnje s tem zaporom, saj nekih večjih 
incidentov ni bilo v tem okolju, izhajamo iz tega, da okolje teče v sobivanju. Grad je 
namenjen zaporu že od leta 1948. Gre za paket, da tako Občina kot država nekaj dobita. 
Povedano je bilo, da se spodnji del razbremeni, da Občina dobi spodaj pomemben prostor, ki 
bo namenjen za pomembno institucijo. V primeru, da se komplicirajo zadeve, verjetno ne 
morete računati na to, da bo država prisluhnila drugemu delu zgodbe. Podpiramo 
predstavljeno varianto, v kolikor pa se boste odločili drugače, odpadejo vsi prenosi parcel. 
Pozablja pa se, da imamo tu oboji interes. V določenih situacija, pri določenih dogodkih na 
primer koncert pevskega zbora, bi lahko odprli zadevo za obiskovalce od zunaj, ravno zaradi 
povezave z lokalno skupnostjo. Varianta v kateri bi bil en del zapora prosto dostopen 
komurkoli ne gre, ne glede na tip oddelka, kajti iz vsebinskih problemov neko stopnjo 
varovanja rabi vsak objekt. 
Martina Kovačič predlaga, da se grad izuzame ter nameni upravno administrativnemu delu, 
zapor pa se zgradi na drugem prostoru, bolj v hribu. 
Lucija Remec pove, da razpoložljivost ostalega prostora, za umestitev objekta, je zelo malo. 
Glede parcele o prenosu je vloga Občine Ig na Ministrstvu za gospodarski razvoj in 
tehnologijo na katerem imajo v skladu z zakonom določene pogoje za presojo vloge. Status 
dokončnega upravljalca na eni od teh dveh parcel še ni urejen, upravljanje je v teku. 
Mojca Kalan Šabec pove, da je edina natečajna rešitev, ki je umestila programe v grad tako, 
da je glavni vhod v grad, in hkrati tudi veliko parkovnih površin, dostopen zunanjim 
obiskovalcem, vendar vedno nadzorovano. Ta rešitev ponuja možnosti umeščanja 
dejavnosti, ki bodo dostopne tudi javnosti, vendar v organizirani obliki (ogled arheoloških 
izkopanin, ogled parka) in pod nadzorom. Glede cerkvice je bila zahteva, da se izloči iz 
zaprtega območja zavoda in ostane javno dostopna. 
Jože Virant predlaga, da se ponovno na sestanek povabi ministra, da v širši razpravi 
predstavi svetnikom o tej zadevi, saj gre za pomembno zadevo tudi za krajane. 
Zlatko Usenik pove, da dokler ne bo podpisana pogodba o prenosu zemljišč, ne bo soglasja 
občinskega sveta. 
Po razpravi župan predlaga umik 4. točke iz dnevnega reda. 
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Svetniki so soglasni, da se 4. točka umakne iz dnevnega reda. 
 
K točki 4 
Župan je umaknil 4. točko iz dnevnega reda, obravnave osnutka Odloka o spremembah in 
dopolnitvah prostorskega reda Občine Ig OPN-4 ni bilo in tudi ni bilo sprejetega sklepa o 
osnutku Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskega reda Občine Ig OPN-4. 
 
K točki 5 
Ksenija Avsec preko video projekcije obrazloži območje urejana na severni strani naselja 
Matena, kjer je predvidena širitev območja stanovanj. Zemljišče v skupni velikosti približno 
3928 m2 meji na južni strani lokalna cesta Brest – Matena – Iška Loka, na vzhodu in zahodu 
stanovanjske površine in na severu kmetijske površine. Območje urejanja z OPPN je 
namenjeno bivanju z možnostjo opravljanja spremljajočih dejavnosti. Gradnja novih stavb je 
vpeta v stanovanjske površine naselja z enovito tipologijo gradnje, ki jo predstavljajo 
samostojne stanovanjske stavbe. Zgradi se vsa infrastruktura, ki je potrebna za 
funkcioniranje območja urejanja. 
Zlatko Usenik opozori, da se mora predvideti prostor za sneg in predlaga, da se na koncu 
nove dovozne ceste uredi en del parcele kot deponija za sneg. 
Župan poda na glasovanje predlog dopolnjenega osnutka odloka s popravki, da slepo 
zaključene ceste morajo biti zaključene z obračališčem in prostorom za sneg. 
 
S 13 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig obravnaval in sprejel dopolnjen osnutek 
Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območij MA-4/SS – 
Matena in MA-1/SV – Matena – dopolnjen osnutek s popravki, da slepo zaključene 
ceste morajo biti zaključene z obračališčem in prostorom za sneg – PRVO BRANJE. 
 
K točki 6 
Alenka Jeraj pove, da je Statutarno pravna komisija obravnavala predlog odloka in ga 
predlaga občinskemu svetu v obravnavo in potrditev s predlaganimi spremembami, da se 
obrazloži in jasneje opredeli 3. odstavek 4. člena, v 8. členu se prvi odstavek dopolni kdo in 
kateri člani sestavljajo komisijo in za koliko časa ter v 15. členu se doda protikorupcijska 
klavzula. 
Anton Modic pove, da je Odbor za družbene dejavnosti obravnaval predlog odloka in ga 
predlaga občinskemu svetu v obravnavo in potrditev. 
 
S 13 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel Odlok o postopku sofinanciranja 
letnega programa športa v Občini Ig s predlaganimi spremembami (v prvi obravnavi). 
 
K točki 7 
Alenka Jeraj pove, da je Statutarno pravna komisija obravnavala pravilnik in ga predlaga 
občinskemu svetu v obravnavo in potrditev s predlagano spremembo, da se v 10. členu črta 
drugi stavek. 
Anton Modic pove, da je Odbor za družbene dejavnosti obravnaval pravilnik in ga predlaga 
občinskemu svetu v obravnavo in potrditev. 
 
S 13 glasovi je Občinski svet Občine Ig potrdil Pravilnik o sofinanciranju ljubiteljske 
kulturne dejavnosti v Občini Ig s predlagano spremembo. 
 
K točki 8 
Anton Modic pove, da je Odbor za družbene dejavnosti obravnaval letni program in ga 
predlaga občinskemu svetu v obravnavo in potrditev. 
 
S 13 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig potrdil Letni program kulture Občine Ig za 
leto 2018. 
 
K točki 9 
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Miklič Janez pove, da se načrtuje menjava manjših zemljišč v naselju Škrilje – zaselek 
Ledine za medsebojno ureditev lastništva na delu javne infrastrukture – ceste, kar je 
predpogoj za komunalno dokončanje izgradnje ceste. Prav tako se načrtuje menjava manjših 
zemljišč v naselju Ig za medsebojno ureditev lastništva. 
 
S 13 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel Sklep o ukinitvi statusa javnega 
dobra na nepremičninah s parcelno številko 2278/11 k.o. 1708 Golo (ID 6673118), 
2278/12 k.o. 1708 Golo (ID 6673119), 2278/13 k.o. 1708 Golo (ID 6673116), 2281/2 k.o. 
1708 Golo (ID 1871736), 2789/2 k.o. 1700 Ig (ID 6510522) in 2789/3 k.o. 1700 Ig (ID 
6510524). 
 
K točki 10 
Petra Krajzel na kratko povzame ključne ugotovitve poročila o izvedenem nadzoru. Občina Ig 
in Gasilska zveza Ig (GZ Ig) je v letu 2016 na nadzorovanem področju v pretežnem delu 
poslovala s predpisi ter izvajala nadzor nad področjem zaščite in reševanja na območju svoje 
pristojnosti ter nad delovanjem GZ Ig ter posameznih prostovoljnih gasilskih društev, 
prejemnic javnih sredstev občine Ig. Priporočila v zvezi s predmetnim nadzorom so, da naj 
Občina Ig: V najkrajšem možnem času sprejme vse potrebne načrte zaščite in reševanja, ki 
se izdelujejo na ravni občine v skladu z Oceno ogroženosti pred naravnimi in drugimi 
nesrečami za ljubljansko regijo; V najkrajšem možnem času sprejme predpis, ki bi 
predstavljal ustrezno podlago za sklepanje pogodb z GZ Ig; Vzpostavi ustreznejše 
mehanizme nadzora nad porabo javnih sredstev na področju zaščite in reševanja; V Pogodbi 
o (so)financiranju javne gasilske službe se naj opredelijo sredstva za vsako prostovoljno 
gasilsko društvo, ki ga je občina Ig določila za opravljanje gasilske javne službe v občini; V 
prihodnje dosledneje in bolj  pravočasno sprejema letni načrt varstva pred požarom in drugih 
aktov. 
 
K točki 11 
Petra Krajzel pove, da se je Nadzorni odbor v letu 2017 sestal na sedmih seja, sprejel 
dokončno poročilo o organizaciji in izvajanju socialno varstvene storitve pomoč družini na 
domu za leto 2014 in 2015 in dokončno poročilo o gospodarnosti upravljanja s premoženjem, 
ki je v lasti in upravljanju občine Ig za leto 2014 in 2015, sprejel 3 predloge poročil, od tega 
dva kot dokončni akt v letu 2017 in trije nadzori, ki so še v teku: nadzor javnih naročil Občine 
izvedenih v letu 2016; nadzor nad poslovanjem Režijskega obrata v letu 2016; nadzor 
namenske in smotrne porabe sredstev vaških odborov v občini Ig za 2014, 2015 in 2016. 
Zlatko Usenik opozori, da se pri nadzoru Režijskega obrata upošteva, da v letu 2018 poteče 
pogodba z izvajalcem za vzdrževanje cest, saj ga ta pogodba zelo moti. Z zimsko službo so 
veliki problemi, poslušamo same pritožbe, ker je delo zelo slabo opravljeno. Predlaga, da se 
na novo razdeli na dva dela v razpisu na zimsko in letno vzdrževanje cest in sklene pogodba 
z dvema izvajalcema.   
Tone Krnc opozori na zelo slabo izvajanje zimske službe in ravno tako je katastrofa 
vzdrževanja s poljskimi potmi. Imamo Režijski obrat in zaposleni na komunali ne opravi 
nadzora.   
Alenka Jeraj predlaga sprejem sklepa, da se razdeli razpis na dva dela in sicer ločeno 
zimska služba in posebej za vzdrževanje poljskih poti ter ostalo. Zimska služba se razdeli še 
po sektorjih na več izvajalcev in določi se nadzornika, ki je zaposlen na občini. 
 
K točki 12 
Anton Modic pove, da je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja obravnavala 
vse prispele predloge političnih strank in neodvisnih list za občinsko volilno komisijo ter 
sprejela sklep, ki ga predlaga občinskemu svetu v potrditev.  
 
S 13 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel naslednji Sklep o imenovanju 
Občinske volilne komisije Občine Ig: 
V Občinsko volilno komisijo Občine Ig za obdobje 2018 – 2022 se imenuje: 

• za predsednika: Kovačič Igor, Barjanska ulica 16, 1292 Ig 
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• za namestnico predsednika: Femec Katja, Golo 81 C, 1292 Ig 

• za člana: Strle Franci, Iška 11, 1292 Ig 

• za namestnika člana: Čuden Uroš, Iška Loka 18, 1292 Ig 

• za člana: Toni Gregor, Kalinova ulica 22, 1292 Ig 

• za namestnico člana: Virant Anamarija, Golo 2, 1292 Ig 

• za članico: Krnc Katja, Sarsko 1A, 1292 Ig 

• za namestnico članice: Škulj Marija, Iška vas 54, 1292 Ig 
 
K točki 13 
Alenka Jeraj pove, da je Statutarno pravna komisija obravnavala spremembe in dopolnitve 
odloka in ga predlaga občinskemu svetu v obravnavo in potrditev. 
Anton Modic pove, da je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja obravnavala 
spremembe in dopolnitve odloka in ga predlaga občinskemu svetu v obravnavo in potrditev. 
Zlatko Usenik predlaga, da se loči od kje do kje je priznanje in kdaj nato zlata plaketa. Za 
vsako 10 okroglo obletnico pa naj se podeli zlata plaketa. 
Martina Kovačič predlaga, da se ponovno pregleda in dopolni odlok s predlaganimi 
spremembami. 
 
S 13 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel Sklep, da se dopolni 9. člen Odloka 
o priznanjih Občine Ig kot sledi: 
Pri potrjevanju predlogov za podelitev priznanj se komisija lahko odloči, da se glede 
na posebne okoliščine, visoke obletnice društev in drugih organizacij v občini, podeli 
več Zlatih plaket kot je opredeljeno v Odloku.  
Komisija ima pravico, da po svoji utemeljeni presoji predloge za priznanja ustrezno 
prekvalificira in za posameznega prejemnika določi drugo vrsto priznanja. 
 
K točki 14 
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 Jože Škulj, zlato plaketo: KIG, PGD Iška Loka, PGD Matena, Ženski pevski zbor 
Perunike, priznanja: Modic Darja, Mlakar Darja, Rupert Ivan, Ansambel Ponos. Komisija se 
ni opredelila o predlogu za priznanje Slavku Tekavčiču, zato predlaga obravnavo in potrditev 
občinskemu svetu. 
Župan utemelji predlog za priznanje Slavku Tekavčiču. 
Martina Kovačič je mnenja, v kolikor se sprejme sklep še za eno priznanje, se ponovno krši 
odlok o priznanjih.  
Tone Krnc se pridružuje mnenju Martine Kovačič. 
Župan poda na glasovanje popravljen sklep za podelitev priznanj Občine Ig za leto 2018. 
 
Z 9 glasovi ZA in 4 VZDRŽANIMI je Občinski svet Občine Ig sprejel sklep, da naziv 
častni občan Občine Ig prejme Jože Škulj. 
 
S 13 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel sklep, da zlato plaketo Občine Ig za 
leto 2018 prejmejo: 
➢ KIG za 70 letnico delovanja 
➢ PGD Iška Loka za 110 letnico delovanja 
➢ PGD Matena za 110 letnico delovanja 
 
Z 12 glasovi ZA in 1 VZDRŽANIM je Občinski svet Občine Ig sprejel sklep, da zlato 
plaketo Občine Ig za leto 2018 prejme Ženski pevski zbor Perunike za 20 letnico 
delovanja. 
 
S 13 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel sklep, da priznanje Občine Ig za leto 
2018 prejmejo:  

➢ Modic Darja 
➢ Mlakar Darja 
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➢ Rupert Ivan 
➢ Ansambel Ponos 

Z  11 glasovi ZA in 2 VZDRŽANIMA je Občinski svet Občine Ig sprejel sklep, da 
priznanje Občine Ig za leto 2018 prejme Slavko Tekavčič. 
 
K točki 15 

➢ Zlatko Usenik s pobudo izpostavi zahtevo staršev na svetu šole za organiziranje 
avtobusnega prevoza otrok do PŠ Golo. Vpraša kaj je z novo vrtino, kdaj bodo izdane 
odločbe. Predlaga, da se nemudoma »poflikajo« ceste, ko bo sneg skopnel. 

➢ Slavko Pavlič predlaga nasipanje udrtih bankin »matenke« z močnejšim granulatom. 
Pove tudi, da napeljavo interneta v Brestu, po informacijah Telekoma, naj bi ovirala 
Občina. Vpraša kdaj bo plin v Brestu in predlaga naj Občina na Energetiko naslovi 
pobudo. Predlaga še, da je potrebno nujno strokovno obrezati lipo pri cerkvi v Brestu. 

➢ Tone Krnc izpostavi problematiko komasacije pri Iški Loki in predlaga naj se župan 
sestane z direktorico Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS. Opozori, da odvoza 
smeti iz Sarskega v prejšnjem tednu ni bilo zaradi snega. 

➢ Martina Kovačič vpraša ali so občinski upravi posredovani zapisniki sej iz sveta 
staršev šole. Kajti starši so opozorili na nevarno šolsko pot v naselju Tomišelj in 
Podkraj. Obrazloži tudi, da je glede varnosti pešcev za ureditev cestnega odseka 
Petrol – ovinek, pobuda že obravnavana na Direkciji za ceste.  

➢ Alenka Jeraj pove, da so bila na svetu Zavoda šole izpostavljena vprašanja glede 
novega prizidka in zakaj je tako velika cena vode, kajti starši želijo več informacij, 
potrebno jih je obvestiti. Predlaga, da se objavi v Mostiščarju še za drugi del ali se za 
šolo predvideva izvedba energetske sanacije šole, saj so preveliki stroški za 
ogrevanje.  

 
Seja je bila zaključena ob  21.55 uri. 
 
Zapisala Marjana Župec       

 
 Janez Cimperman   
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