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ZAPISNIK 32. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE IG 
z dne, 7.11.2018 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: Martina Magajna Gerželj (Pro SVET), Janez Miklič, Štefan Gorenčič, Bojana 
Birsa, Tanja Lenaršič, Katja Ivanuš, Tina Škulj, Andreja Zdravje, Uroš Čuden, Marjetka 
Pintarič Župec, Marica Zupan, Natalija Skok, Polona Skledar, Marjana Župec, Janko Purkat 
(SVS Strahomer), Franci Susman (SVS Tomišelj), Ivan Žagar (SVS Iška vas), Tone Strelec 
(SVS Ig). 
 
Dnevni red: 

1. Obravnava in potrditev dnevnega reda 
2. Obravnava in potrditev zapisnika  31. redne seje Občinskega sveta Občine Ig 
3. Obravnava in potrditev IP Interpretacija biotske raznovrstnosti in dediščine kolišč na 

Ljubljanskem barju 
4. Obravnava in potrditev Strategije razvoja turizma v občini Ig za obdobje  2018 - 2027 
5. Obravnava in potrditev vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega 

zemljišča na območju občine Ig za leto 2019 
6. Obravnava in potrditev Sklepa o ukinitvi javnega dobra 3/2018 
7. Obravnava in potrditev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del 

območij Ig 01-9/SS Ig 
8. Obravnava in potrditev  predloga Proračuna Občine Ig in Odloka o proračunu Občine 

Ig za leto 2019 
 
K točki 1 
Zlatko Usenik predlaga, da se 3. točka izloči in predlaga, da se zadevo prepusti v odločanje 
novemu občinskemu svetu. V nadaljevanju pojasni razloge. Na eni izmed sej je bilo že 
povedano, da bomo pridobili 1.000.000 eur evropskih sredstev in takrat je osebno povedal, 
da bo projekt več kot 2.000.000 eur in župan ga je zavrnil, da zavaja ljudi, danes pa že 
presega čez 1.000.000 eur. Na podlagi česa se predvideva, da bomo pridobili 2.291.000 eur. 
Moti ga, ker svetniki niso dobili na vpogled stvari, ki so obrazložene v IP; ali je narejena 
projektna dokumentacija za muzej in če je narejena tudi za kolišča; ali je bil PGD revidiran s 
strani drugih inštitucij in ali so pridobljena vsa soglasja. Občinski svet ni potrjeval ničesar 
glede PGD. Na koncu IP so opisane točke velikih tveganj (zamujanje rokov izdelave). Nismo 
proti koliščem in muzeju, ampak želimo, da se lokacija projekta prestavi iz centra Iga in 
naredi bistveno boljša varianta in v dober projekt vključi še kaj drugega. Danes na zadnji seji 
odločamo, kaj bo novi občinski svet delal. Osebno ne more potrditi projekta in bo glasoval 
proti. 
Tone Krnc meni, da en sam človek težko pregleda zadevo brez stroke. Mnenje svetniške 
skupine SDS je, da gre točka ven iz dnevnega reda. 
Alenka Jeraj predlaga, da se točka umakne iz dnevnega reda in obrazloži razloge. V prejeti 
dokumentaciji ni razvidno ali je vključena tudi kašča; kje imamo dovoljenja za izvedbo del: 
interpretacijski center (novogradnja) – povezovalna pot (dostopna pot) – koliščarska vas; ali 
imamo podpisano kakšno pogodbo z MOP za izgradnjo koliščarske vasi; zakaj manjše 
površine objekta; nikjer v dokumentu ni nobene besede o prometni ureditvi; za investicijsko 
vrednost od kje vir podatka Občini Ig–interni vir, kdo je to interni vir; ali bo občina sama 
financirala, če ne bo narejeno do leta 2022. Nasprotuje temu, da bo župan sam odločal, če 
bo dražji projekt in prebere del sklepa: »Občinski svet Občine Ig župana Občine Ig 
pooblašča, da lahko sprejema spremembe do 20% vrednosti celotnega projekta oziroma 
spremembe vsebine in terminskega plana, ki bistveno ne posegajo v projekt. V nadaljevanju 
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prebere iz tabele analiza tveganj za obravnavan celotni projekt: tveganja razvoja projekta in 
splošna tveganja, tveganja izvedbe projekta. 
Martina Magajna Gerželj obrazloži, da je interni vir ocenjena vrednost v dokumentaciji, ki je  
povzeta iz projektantskih ocen. Stroški, ki so že nastali so povzeti iz obstoječih pogodb in 
naročil. Ocenjen je nadzor in stroški dela ostalih dveh partnerjev ZRC SAZU in Krajinski park 
Ljubljansko barje (KPLB), ki sodelujeta na tem projektu in imata bogate izkušnje z evropskimi 
sredstvi. Glede pomanjkanja sredstev pove, da v kolikor Občina ne dobi ponudnika, ki je 
znotraj zagotovljenih sredstev v IP, ne more oddati javnega naročila. Glede dodatnih del se 
vedno podpisuje aneks, v kolikor gre za večje vrednosti je potrebna pred tem novelacija IP, v 
tem primeru ste tudi vsi v občinskem svetu seznanjeni s spremembami. Kar se tiče sklepa, v 
katerem župan lahko sprejema spremembe do 20% vrednosti celotnega projekta, se nanaša 
na manjše vsebinske spremembe, popravke, manjše dopolnitve IP brez finančnih posledic. 
Ministrstvo za kulturo (MK) je opozorilo Občino, v kolikor ne bo kompletna dokumentacija IP 
potrjena s strani občinskega sveta in v novembru oddana na ministrstvo, bodo sredstva 
1.590.000 eur prerazporejena na druge projekte. Zavedati se je potrebno analize tveganj, ki 
obstajajo na projektu, vendar so ob vseh tveganjih zapisani tudi ukrepi za zmanjšanje 
tveganj. Projektna dokumentacija je že vložena za pridobitev gradbenega dovoljenja, in ni 
obvezna vsebina IP. 
Slavko Pavlič opozori, da že danes ni nobenega prostega parkirnega prostora. 
 
Župan poda predlog, da se 3. točka izloči iz dnevnega reda, na glasovanje. 
 
ZA izločitev 3. točke iz dnevnega reda je glasovalo 5 svetnikov: Zlatko Usenik, Zuhra 
Jovanovič, Slavko Pavlič, Alenka Jeraj, Tone Krnc. 
 
Da 3. točka ostane na dnevnem redu je glasovalo 8 svetnikov: Toni Franc, Jožica 
Drobnič, Anton Modic, Rado Simić, Jože Virant, Marija Župec, Klemen Glavan, Bojan 
Kraševec. 
 
Vzdržan 1 glas Martina Kovačič. 
 
Dnevni red je bil potrjen 
 
K točki 2 
Martina Kovačič poda pripombo, naj se zapisnik v 5. točki dopolni s podrobnejšim opisom 
povedanega. 
 
Z 12 glasovi ZA: Jožica Drobnič, Klemen Glavan, Alenka Jeraj, Zuhra Jovanovič, 
Martina Kovačič, Bojan Kraševec, Tone Krnc, Anton Modic, Rado Simić, Zlatko Usenik, 
Jože Virant, Marija Župec in 2 VZDRŽANIMA Franc Toni, Slavko Pavlič je Občinski svet 
Občine Ig potrdil popravljen zapisnik 31. redne seje Občinskega sveta Občine Ig. 
 
K točki 3  
Martina Magajna Gerželj obrazloži, da je Občinski svet decembra 2017 potrdil Dokument 
identifikacije investicijskega projekta (DIIP). V DIIP-u  je bila vrednost investicije zgolj 
ocenjena. Tekom letošnjega leta je bila izdelana projektna dokumentacija in projektantski 
predračun vrednosti gradnje, skupaj s partnerji so bili ocenjeni tudi predvideni stroški dela le 
teh. Vse te podlage, kakor tudi potrjena Projektna naloga so poleg veljavnih predpisov pogoj 
za pripravo IP. Dne 27.7.2018 je bila s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 
ter predsednikom razvojnega sveta Osrednjeslovenske razvojne regije podpisana Dopolnitev 
št.1 k dogovoru za razvoj Osrednjeslovenske razvojne regije in sicer, da se v seznam 
projektov doda tudi projekt Interpretacije biotske raznovrstnosti in dediščine kolišč na 
Ljubljanskem barju in opredeljeno, da se projekt financira deloma iz dogovora za razvoj regij, 
v višini 590.000 eur, iz kohezijskih sredstev v višini 1.000.000 eur, ki so zagotovljena na MK 
v okviru veljavnega Izvedbenega načrta operativnega programa, preostanek vrednosti pa iz 
občinskih virov. Pogoj za prijavo projekta v novembru na MK je potrjen IP. 
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Rado Simić pove, da ga je gospa s predstavitvijo prepričala in, da je potrebno projekt potrditi, 
kajti v nasprotnem primeru izgubimo finančna sredstva.  
Zlatka Usenika zanimajo stroški plač zaposlenih; vpliv inflacije; zakaj ni mogoče prestaviti 
projekt na drugo lokacijo in to za tri leta; moti ga delež financiranja Občine; kdo določi vodjo 
projekta ter stroški zunanjega vodja; na kakšni podlagi se predvideva prihodke obiskovalcev. 
Franc Toni podpira projekt, ker je dober, potrebno ga je izvesti in bo glasoval za.  
Slavko Pavlič ima zelo slabe izkušnje s KPLB, projekt je prevelik zalogaj za občino in bo 
glasoval proti. 
Martina Kovačič pove svoje mnenje, argumente in zadržke. 
Tone Krnc predlaga prekinitev seje, da se pregleda PGD dokumentacija. Meni, da proračun 
ni usklajen s temi dokumenti, saj gre za 100.000 eur razlike. 
Natalija Skok predloži PGD dokumentacijo v pregled Tonetu Krncu. 
Anton Modic meni, da Ig potrebuje protokolarni objekt. V tem projektu vidi izziv za gostince, 
pridobivanje finančnih sredstev, predvsem pa ga podpira. 
Zlatko Usenik ni seznanjen s soglasji in ne pozna PGD, zato ne more podpreti projekta. 
Ponovno vpraša na podlagi česa je finančno ovrednoten projekt kolišča. 
Alenka Jeraj pove, da je vstopnina cenejša kot jo ima društvo Fran Govekar danes v svojem 
muzeju. Črpanje sredstev je po celi državi slabo, vsakič se mudi sprejemati odločitve, da ne 
izgubimo evropskih sredstev. Ne strinja se s kolegi, da se danes potrdi vrednost za dva 
milijona, kasneje se bo pa selilo nekam druga, ne moremo kar v nekaj investirati. Naredili si 
bomo problem, ko bomo tu v centru postavili objekt, nato pa ljudi nekako spraviti tja do 
kolišč, iluzija je, da bodo ljudje hodili tja peš. Naredili si bomo veliko problemov, ker nočete 
razmišljati o drugi varianti, zato tega ne more podpreti. 
Obrazložitev so podale Natalija Skok, Marica Zupan in Martina Magajna Gerželj. 
 
Župan poda 1. sklep na glasovanje. 
 
Z 9 glasovi ZA: Jožica Drobnič, Klemen Glavan, Martina Kovačič, Bojan Kraševec, 
Anton Modic, Rado Simić, Franc Toni, Jože Virant, Marija Župec in 5 PROTI: Zuhra 
Jovanovič, Zlatko Usenik, Tone Krnc, Alenka Jeraj, Slavko Pavlič, je bil potrjen 
INVESTICIJSKI PROGRAM  za projekt INTERPRETACIJA BIOTSKE RAZNOVRSTNOSTI 
IN DEDIŠČINE KOLIŠČ NA LJUBLJANSKEM BARJU, akronim projekta Na-kolih, v 
skupni vrednosti 2.291.911,28 EUR. 
 
Župan poda 2. sklep na glasovanje.  
 
Z 8 glasovi ZA: Jožica Drobnič, Klemen Glavan, Bojan Kraševec, Anton Modic, Rado 
Simić, Franc Toni, Jože Virant, Marija Župec in 5 PROTI: Zuhra Jovanovič, Zlatko 
Usenik, Tone Krnc, Alenka Jeraj, Slavko Pavlič in 1 VZDRŽANA Martina Kovačič, je bil 
potrjen drugi sklep: Občinski svet Občine Ig župana Občine Ig pooblašča, da lahko 
sprejema spremembe do 20% vrednosti celotnega projekta oziroma spremembe 
vsebine in terminskega plana, ki bistveno ne posegajo v projekt. Vse ob pogoju, da se 
ne spremenijo ključne postavke iz investicijskega programa v takem obsegu, da bi se 
spremenili pričakovani stroški ali koristi investicije v njeni ekonomski dobi, zlasti pa, 
če bodo odmiki investicijskih stroškov večji od 20 odstotkov ocenjene vrednosti 
projekta, se investicijski program spremeni in dopolni (novelira) 1. odstavek 6. člena 
Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na 
področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16). 
 
K točki 4 
Franc Toni pove, da je Odbor za gospodarstvo, turizem in gostinstvo predlog strategije 
obravnaval in ga predlaga občinskemu svetu v obravnavo in potrditev. 
Marica Zupan pove, da so v popravku dokumenta upoštevane pripombe oziroma pobude 
podane na predhodni seji občinskega sveta in ravno tako dodatno še predlog Alenke Jeraj. 
Alenka Jeraj se ne strinja z Marico Zupan, saj v strategiji ni Zapotoške učne poti, ni 
popravljena izhodiščna vrednost ležišč, izdelava strategije ni bila končana po pogodbenih 
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rokih do marca 2018 in zato bi morala občina manj plačati. Opozori, da v proračunu ni 
zagotovljenih finančnih sredstev za samo dejansko izvajanje strategije, da ne bo to samo 
mrtev papir, če ne predvidiš naslednjih korakov od tega potem ni nič. 
Marica Zupan poda obrazložitev. 
Župan poda sklep na glasovanje. 
 
Z 14 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel sklep o sprejemu Strategije razvoja 
turizma v občini Ig 2018–2027.  
 
K točki 5 
Župan pove, da je bila zadnja sprememba točke bila objavljena v Mostiščar št. 1/2017. V letu 
2018 vrednosti točke nismo spreminjali. Predlagana vrednost točke za izračun NUSZ za leto 
2019 za zazidano in nezazidano stavbno zemljišče bi tako znašala 0,002789 eur. 
 
S 13 glasovi ZA: Jožica Drobnič, Klemen Glavan, Zuhra Jovanovič, Martina Kovačič, 
Bojan Kraševec, Tone Krnc, Anton Modic, Slavko Pavlič, Rado Simić, Franc Toni, 
Zlatko Usenik, Jože Virant, Marija Župec in 1 VZDRŽANIM Alenka Jeraj je Občinski 
svet Občine Ig sprejel Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča na območju občine Ig za leto 2019. Vrednost točke velja za 
zazidana in nezazidana stavbna zemljišča. 
 
K točki 6 
Janez Miklič pove, da se načrtuje širitev pokopališča na Kureščku. 
 
Z 14 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel Sklep o ukinitvi statusa javnega 
dobra na nepremičnini s parcelno številko 2272/38 k.o. 1708 Golo (ID 6903718).  
 
K točki 7 
Alenka Jeraj pove, da je Statutarno pravna komisija obravnavala Odlok in ga predlaga 
občinskemu svetu v obravnavo in potrditev. 
 
S 13 glasovi ZA: Jožica Drobnič, Klemen Glavan, Alenka Jeraj, Zuhra Jovanovič, Bojan 
Kraševec, Tone Krnc, Anton Modic, Slavko Pavlič, Rado Simić, Franc Toni, Zlatko 
Usenik, Jože Virant, Marija Župec in 1 VZDRŽANIM Martina Kovačič je Občinski svet 
Občine Ig sprejel Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja 
IG 01–9/SS. 
 
Alenka Jeraj zapusti sejo. 
 
K točki 8 
Župan pove, da je bil proračun dan v javno razpravo skladno s sklepom 31. redne seje 
Občinskega sveta Občine Ig z dne 17.10.2018. Javna razprava je potekala do 1.11.2018. V 
času javne razprave so predlog proračuna obravnavala delovna telesa Občinskega sveta, 
kateri zapisniki so sestavni del gradiva 32. redne seje. V času javne razprave ni ni bil podan 
noben amandma k predlogu proračuna, bil pa je podan predlog SVS Podgozd za asfaltiranje 
ceste v Podgozdu. 
Bojana Birsa pove, da ob pripravi investicijskega programa (IP) za projekt Interpretacija 
biotske raznovrstnosti in dediščine kolišč na Ljubljanskem barju (IBR DK LB), je občinska 
uprava skupaj s partnerjema pri projektu KPLB in ZRC SAZU uskladila terminski načrt 
projekta. Občina mora v mesecu novembru 2019 oddati vlogo za pridobitev nepovratnih 
sredstev za investicijo IBR DK LB. Ker smo tekom leta 2018 za izvedbo projekta pridobili 
dodatna nepovratna  sredstva v višini 590.000  eur in je obvezna priloga vlogi potrjen IP, smo 
v zadnjem tednu le tega pripravili in tako dobili novo ocenjeno vrednost investicije in s tem 
tudi nove višine financiranja v letih do 2021, glede na veljavni DIIP, na osnovi katerega je bil 
pripravljen predlog proračuna občine za leto 2019. Zaradi nove dinamike investiranja in 
uskladitve virov financiranja investicije se zato precej spremenijo potrebni finančni viri 
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občinskega proračuna po posameznih letih financiranja. V letu 2019 zato ni več predvideno 
financiranje investicije v višini 197.858,73 eur, ampak se višina lastnih sredstev zniža na 
približno 100.000 eur, kar pomeni, da nam ostanejo sredstva v višini 97.858,73 eur, katera 
lahko razporedimo v proračunu 2019 za investicije oziroma investicijske transfere Gasilski 
zvezi Ig. Poleg tega pa smo v proračun uvrstili tudi v lanskem letu že potrjeno investicijsko 
vzdrževanje občinskih cest v NRP, v skupnem obsegu del v letu 2019 v višini 84.500 eur. 
Investicija se krije s povratnimi sredstvi MGRT za leto 2019. 
Martino Kovačič zanima, zakaj se ne uvrsti predlog SVS Podgozd v proračun. 
Župan odgovori, ko se bo uredilo ZK stanje, se bo uvrstilo zadevo v rebalans. 
Tone Krnc poudari, da je na področju kmetijstva, za normalno delovanje, premalo denarja v 
proračunu. 
Zlatko Usenik predlaga, da se zagotovi denar v proračunu, če ste že potrdili IP projekt, denar 
naj se prerazporedi, z rebalansom se pa popravi proračun. 
Bojana Birsa odgovori, da se proračun lahko uskladi, mora občinski svet sprejeti sklep, da 
gre denar iz rezerve. 
Župan predlaga sklep, da se iz rezervacij prerazporedi 16.264,98 eur. 
Župan poda dopolnjen predlog odloka s pripombo Zlatka Usenika na glasovanje. 
 
Z 10 glasovi ZA: Jožica Drobnič, Klemen Glavan, Zuhra Jovanovič, Bojan Kraševec, 
Anton Modic, Slavko Pavlič, Rado Simić, Franc Toni, Jože Virant, Marija Župec in 3 
VZDRŽANIMI: Martina Kovačič, Zlatko Usenik, Tone Krnc, je Občinski svet Občine Ig 
sprejel sklep, da se glasuje o predlogu proračuna Občine Ig za leto 2019 in o Predlogu 
Odloka o proračunu Občine Ig za leto 2019.  
 
Z 10 glasovi ZA: Jožica Drobnič, Klemen Glavan, Zuhra Jovanovič, Bojan Kraševec, 
Anton Modic, Slavko Pavlič, Rado Simić, Franc Toni, Jože Virant, Marija Župec in 3 
VZDRŽANIMI: Martina Kovačič, Zlatko Usenik, Tone Krnc, je Občinski svet Občine Ig 
sprejel proračun Občine Ig za leto 2019 in  Odlok o proračunu Občine Ig za leto 2019.   
 
Seja je bila zaključena ob 20.00 uri. 
 
Zapisala Marjana Župec       

 
 Janez Cimperman   

  ŽUPAN    


