ZAPISNIK
2. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE IG z dne, 13. 2. 2019 ob 17.30 uri
v dvorani Centra Ig
Prisotni: župan Janez Cimperman, Suzana Bratkovič Zavodnik, Jožica Drobnič, Zdravko
Grmek, Alenka Jeraj, Anton Krnc, Marija Kučič, Mirko Merzel, Franc Toni, Zlatko Usenik,
Jože Virant, Mira Žagar, Andrej Žnidaršič, Marija Župec.
Odsoten Anton Modic.
Ostali prisotni: Janez Miklič, Marjana Župec, Polona Skledar, Natalija Skok, Marica Zupan,
Marjeta Pintarič Župec, Uroš Čuden, Srečko Lenarčič (SVS Brest), .
Dnevni red:
1. Obravnava in potrditev dnevnega reda
2. Obravnava in potrditev zapisnika konstitutivne seje Občinskega sveta Občine Ig
3. Obravnava in potrditev predloga za imenovanje članov delovnih teles Občinskega
sveta Občine Ig
4. Obravnava in potrditev predloga za imenovanje članov Nadzornega odbora Občine Ig
5. Obravnava in potrditev predloga za imenovanje članov v Svet zavoda Osnovna šola
Ig
6. Obravnava in potrditev predloga za imenovanje članov v Svet zavoda Vrtec Ig
7. Obravnava in potrditev predloga za imenovanje članov v Izdajateljski svet glasila
Mostiščar
8. Obravnava in potrditev predloga financiranja političnih strank
9. OPPN Rastuke II in Občinski prostorski načrt Občine Ig
10. Dom starejših občanov
11. Problematika najema doma v Iškem vintgarju in načrt upravljanja doline reke Iške
12. Avtobusna postaja Ig
13. Dokumentiranje sej Občinskega sveta
14. Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Ig
15. Interpretacijski center Ig
16. Pobude in vprašanja
Ad 1
Dnevni red
Dnevni red je bil soglasno potrjen.
Ad 2
Zapisnik konstitutivne seje Občinskega sveta Občine Ig
Občinski svet Občine Ig je potrdil zapisnik konstitutivne seje Občinskega sveta Občine
Ig.
Glasovanje: 13 ZA
Ad 3
Imenovanje članov delovnih teles Občinskega sveta Občine Ig
Alenka Jeraj predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Ig
(KMVVI) pove, da je predlog komisija obravnavala in ga predlaga občinskemu svetu v
obravnavo in potrditev.
Marijo Župec zanima, zakaj nima stranka SLS nobenega predsednika in ali se je pregledalo
v preteklem obdobju odsotnost članov stranke SDS na odborih.
Alenka Jeraj pove, da v preteklem mandatu predsedniki SLS v odborih niso bili dovolj aktivni.
Virant Jože pove, da je imel odbor za komunalo 15 sej v preteklem mandatu, na katerih je
bila Alenka Jeraj osemkrat odsotna.
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Zlatko Usenik pove, naša težnja je, da bi bili imenovani vsi enakomerno v vsakem odboru,
saj je odbor namenjen temu, da se večkrat sestane ter pripravi zadeve tako, da se županu
poda predloge pri pripravi proračuna.
Župan poda predlog imenovanje članov v delovna telesa občinskega sveta na glasovanje.
Občinski svet Občine Ig je sprejel sklep o imenovanju članov v delovna telesa
Občinskega sveta Občine Ig.
Glasovanje: 8 ZA, 5 VZDRŽANIH
ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI: Mirko Merzel predsednik, Alenka Jeraj, Anton
Modic, Jožica Drobnič, Zlatko Usenik, Luka Bizjak, Darja Režek, Marija Livk, Božena
Gabrijelčič.
ODBOR ZA KOMUNALO, INFRASTRUKTURO, VARSTVO OKOLJA IN UREJANJE
PROSTORA: Zlatko Usenik predsednik, Zdravko Grmek, Mira Žagar, Andrej Žnidaršič,
Marija Župec, Suzana Bratkovič Zavodnik, Anton Krnc, Simon Krajzel, Tone Strelec.
ODBOR ZA GOSPODARSTVO, TURIZEM IN GOSTINSTVO: Suzana Bratkovič Zavodnik
predsednica, Alenka Jeraj, Zdravko Grmek, Marija Župec, Anton Modic, Franc Toni,
Darja Modic, Zuhra Jovanovič, Nevenka Marija Kovač.
ODBOR ZA KMETIJSTVO IN GOZDARSTVO: Anton Krnc predsednik, Miro Merzel,
Marija Kučič, Jože Virant, Jožica Drobnič, Aleš Tolar, Roman Črnič, Miha Jankovič,
Štefan Strle.
ODBOR ZA PROTIPOŽARNO VARNOST, ZAŠČITO IN REŠEVANJE: Marija Kučič
predsednica, Zlatko Usenik, Mirko Merzel, Jože Virant, Anton Modic, Žiga Drnovšek,
Martin Kraševec, Tjaša Kodba, Bojan Kraševec.
STATUTARNO PRAVNA KOMISIJA: Mira Žagar predsednica, Andrej Žnidaršič, Anton
Krnc, Suzana Bratkovič Zavodnik, Franc Toni.
Ad 4
Imenovanje članov Nadzornega odbora Občine Ig
Alenka Jeraj predsednica KMVVI pove, da je predlog komisija obravnavala in ga predlaga
občinskemu svetu v obravnavo in potrditev.
Občinski svet Občine Ig je potrdil člane Nadzornega odbora Občine Ig: Anita Nikolić,
dr. Simon Starček, Petra Krajzel, Klemen Golob, dr. Anton Dvoršek.
Glasovanje: 8 ZA, 5 VZDRŽANIH
Ad 5
Imenovanje članov v Svet zavoda Osnovna šola Ig
Alenka Jeraj predsednica KMVVI pove, da je predlog komisija obravnavala in ga predlaga
občinskemu svet v obravnavo in potrditev.
Občinski svet Občine Ig je potrdil člane v Svet zavoda Osnovne šole Ig: Marija Kučič,
Jožica Drobnič, Mirko Merzel.
Glasovanje: 13 ZA
Ad 6
Imenovanje članov v Svet zavoda Vrtec Ig
Alenka Jeraj predsednica KMVVI pove, da je predlog komisija obravnavala in ga predlaga
občinskemu svet v obravnavo in potrditev.
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Občinski svet Občine Ig je potrdil člane v Svet zavoda Vrtec Ig: Mira Žagar, Andrej
Žnidaršič, Anton Krnc.
Glasovanje: 13 ZA
Ad 7
Imenovanje članov v Izdajateljski svet glasila Mostiščar
Župan pove, da se odpoveduje članstvu v izdajateljskem svetu glasila.
Alenka Jeraj predlaga, da občinska uprava preveri ali je po zakonu določeno, da je župan
član, v kolikor te zahteve ni, se v odloku popravi in izdajateljski svet nato sestavljajo samo
svetniki. Spremembe se predlagajo, ker se dosedanji izdajateljski svet, ki ga je vodil župan,
ni sestajal, ni deloval aktivno, ni bilo ažurnosti, programski načrt je star 15 let.
Župan obrazloži, da se je izdajateljski svet sestal dvakrat, po večkratnem sestajanju ni bilo
potreb, kajti uredniški odbor je delal korektno.
Zlatko Usenik predlaga, da se do naslednje seje pripravi popravljen odlok.
Župan predlaga sklep, da se točka dnevnega reda prekine in pripravi sprememba Odloka o
glasilu Občine Ig.
Občinski svet Občine Ig je sprejel sklep, da se točka dnevnega reda prekine in se
pripravi sprememba Odloka o glasilu Občine Ig.
Glasovanje: 13 ZA
Ad 8
Financiranje političnih strank
Zlatko Usenik predlaga, da se z rebalansom proračuna nameni sredstva za administrativno,
tehnično delovanje neodvisnih svetniških skupin in popravi pravilnik o sredstvih za delo
svetniških skupin.
Alenka Jeraj predlaga, da občinska uprava preveri prakso in pravilnike sosednjih občin.
Župan poda pobudo Zlatka Usenika na glasovanje.
Svetniki se strinjajo s pobudo Zlatka Usenika, da se pripravi sprememba Pravilnika o
sredstvih za delo svetniških skupin.
Glasovanje: 13 ZA
Anton Krnc poda predlog SDS, da je faktor financiranja političnih strank 0,50 eur na en
pridobljen glas volivca.
Župan poda na glasovanje sklep o financiranju političnih strank.
Skladno z določili 26. člena Zakona o političnih strankah, Občinski svet Občine Ig
potrjuje, da je višina sredstev za financiranje političnih strank v Občini Ig 0,50 eur na
vsak dobljen glas volivca. Financiranje velja od dneva konstituiranja občinskega
sveta, to je od 5.12.2018 dalje.
Glasovanje: 13 ZA
Ad 9
OPPN Rastuke II in Občinski prostorski načrt Občine Ig
Razprava točke na predlog svetniške skupine SDS.
Župan pojasni, da je OPPN Rastuke II v fazi priprave idejne zasnove in, ko bo osnutek
pripravljen bo predložen v pregled občinskemu svetu. Prostorski red je bil sprejet leta 2012 in
je objavljen na spletni strani Občine Ig.
Mirko Merzel za parcele, ki so v lasti občine, predlaga spremembo namembnosti območja iz
individualne stanovanjske gradnje v gradnjo družbenih objektov oziroma, da se območje za
družbene dejavnosti, ki je ob stanovanjskem, zamenjata. Meni, da bi gradnja hiš
preobremenila komunalno infrastrukturo. Moti ga tudi gradnja »vila bloki« na območju Iga.
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Alenka Jeraj ne nasprotuje, da individualni lastniki znotraj območja lahko zidajo. Za občinske
parcele pa predlaga, da se jih ne pozida za stanovanjsko gradnjo ampak se jih prihrani za
nekaj bolj uporabnega. Meni, da Občina ne potrebuje 40.000 m2 za predvideno gradnjo
ampak, da to nameni za kakšen drug namen.
Natalija Skok obrazloži, da je bil leta 2012 potrjen prostorski red, v katerem je to območje, ki
se ga predlaga za zamenjavo za stanovanjsko, namenjeno spremljajočim objektom
predvidenim za hipodrom.
Župan pove, da je zemljišče v lasti občine delno na poplavnem območju, kjer ni dovoljena
gradnja objektov za družbene dejavnosti (šole, vrtce, muzeje). Pojasni še, da se za ta del
izdeluje idejna zasnova za športni park, ki bo zasnovan po potrebah šolskih otrok in tudi
zelenih površin za stanovalce Rastuk.
Zlatko Usenik predlaga, da se o projektni nalogi pogovarja, upošteva podane predloge
svetnikov, vaških svetov, predno se obravnava na seji.
Mira Žagar predlaga, da se pri pripravi izhodišč idejne zasnove povabi k sodelovanju
svetnike.
Antona Krnca moti, ker je nadaljevanje postopkov prostorskega reda občine Ig ustavljeno
zaradi nove zakonodaje.
Župan pojasni, da je sprejeta celotna nova prostorska zakonodaja in gradbeni zakon, ki
prinaša veliko novitet.
Ad 10
Dom starejših občanov
Razprava točke na predlog svetniške skupine SDS.
Anton Krnc postavi vprašanja glede lastništva parcele; glede podatkov o že izvedenih
aktivnostih za izvedbo projekta in predviden terminski načrt; kdo so potencialni partnerji za
gradnjo doma, možnost pridobitve koncesije s strani države; kako daleč so izpeljani postopki
za javno zasebno partnerstvo; ali s strani ministrstva že potekajo kakšne aktivnosti na
grajskem vrtu. Postavi tudi vprašanje enega občana ali je bil župan prisiljen v ta posel glede
lastništva parcel.
Župan odgovori, da je zemljišče v lasti Občine; glede doma starejših občanov se nič ne
dogaja; glede posla ni nihče vplival na župana.
Zlatka Usenika zanima ali se je kdaj dogovarjalo glede gradnje doma na zemljišču zraven
blokov, tam kjer so vrtovi.
Župan odgovori, da v postopku sprejetja OPN Ig se to zemljišče ni dovolilo pozidati zaradi
vedute gradu. So pa potekali pogovori na Ministrstvu za pravosodje, da bi ta prostor namenili
medgeneracijskemu projektu, za vzpostavitev sadovnjaka, postavitev čebelnjaka in pridelavo
zelenjave v smislu izobraževanja mladih.
Ad 11
Problematika najema doma v Iškem vintgarju in načrt upravljanja doline reke Iške
Razprava točke na predlog svetniške skupine SDS.
Svetniki na seji dobijo odvetnikovo poročilo o stanju zadeve Iški vintgar.
Župan pove, da z dolino reke Iške občina ne more upravljati, ker je to v pristojnosti države.
Lahko pa se postavi opozorilne znake oziroma table in sprejme odlok o varovanju z
naravnimi vrednotami.
Alenka Jeraj predlaga, da se glede upravljanja naredi strateški načrt, ne pa samo postavi
table.
Ad 12
Avtobusna postaja Ig
Razprava točke na predlog svetniške skupine Liste Zlatka Usenika za napredek občine Ig.
Mira Žagar pove, da je problem v prometni ureditvi tega središča v času jutranjih in
popoldanskih konic. Zanima jo ali je bila narejena prometna študija s strani občine; ali je
občina predlaga kakšen ukrep v celostni prometni strategiji LUR. Predlaga tudi, aktivno
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sodelovanje občine v razvojni strategiji regije, ki je naravnana k trajnostnemu razvoju
prometa. Finančna perspektiva strategije do leta 2027 bo osnova za črpanje evropskih
sredstev, v kolikor bo določena zadeva umeščena v strategijo, zato naj se občina aktivno
vključi v javne razprave.
Župan odgovori, da KIG d.d. izdeluje idejno zasnovo ureditve avtobusnega postajališča
(nadstrešnice). Pove še, da je obvestil pristojne na LPP, da so avtobusi v času čakanja,
parkirani znotraj postajališča. Pojasni, da je seznanjen s problematiko prometa v času konic.
V nadaljevanju pove, da je bila izdelana prometna študija upravičenosti obvoznice ter
recenzija. DRSI je zainteresirano za samo izgradnjo obvoznice Ig – Staje. Obvoznica je
vključena v prostorski red občine Ig.
Ad 13
Dokumentiranje sej Občinskega sveta
Razprava točke na predlog svetniške skupine Liste Zlatka Usenika za napredek občine Ig.
Zlatko Usenik predlaga, zvočno in slikovno snemanje sej občinskega sveta.
Janez Miklič obrazloži, seje se lahko snemajo, če je natančno opredeljeno v poslovniku,
skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov in zagotovljena morajo biti finančna sredstva
v proračunu.
Zlatko Usenik predlaga, da občinska uprava do naslednje seje pripravi predlog sprememb
poslovnika.
Ad 14
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Ig
Razprava točke na predlog svetniške skupine Liste Zlatka Usenika za napredek občine Ig.
Svetniki na seji dobijo obrazložitev Polone Skledar.
Zlatko Usenik predlaga, da se pripravi pravilnik oziroma odlok, ki bo določal pravno podlago
za financiranje in delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.
Ad 15
Interpretacijski center Ig
Razprava točke na predlog svetniške skupine Liste Zlatka Usenika za napredek občine Ig.
Mira Žagar predlaga, glede na to, ker je sestava občinskega sveta nova, da se podrobno
predstavi projekt: gradbena dokumentacija za kolišča in povezovalno pot, PZI za
interpretacijski center, vloga za sofinanciranje, terminski plan, dovoljenja za kolišča, viri
financiranja so spremenjeni, projekt prijavljen za finančna sredstva kot ena celota ali po
sklopih, tržno analizo kakšen je obisk danes in kakšen bo potem in koliko so drugi muzeji
primerljivi s tem.
Župan pove, da bo sklicana seja občinskega sveta s točko dnevnega reda predstavitev
Interpretacijskega centra.
Zlatko Usenik predlaga sklic naslednje seje za 6.3.2019.
Župan pove, da bodo predstavitev predstavile zunanje institucije, partnerja KPLB in SAZU,
strokovne službe, zato se ne more določiti datuma seje.
Zlatko Usenik pove, da v kolikor ne bo sklicana seja do 6.3.2019, se danes sprejme sklep, da
se ustavijo vse aktivnosti glede kolišč.
Župan prekine sejo.
Ad 16
Pobude in vprašanja
Igor Holy poda predloge: da se glasilo Mostiščar vpiše v razvid medijev; pri informacijskem
pooblaščencu pridobi reprezentativno mnenje glede osebnih podatkov; na spletni strani
občine naj se objavijo pdf dokumenti OPN ne pa v obliki neke povezave; v kolikor parcela
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nima javne dostopne poti se ne sme dovoliti nobene širitve zazidljivega območja. Zahvali se
županu, ker je v zadnjih 15 letih naredil veliko dobrega za občino.
Seja se zaključi ob 20.15 uri.
Zapisala Marjana Župec

Janez Cimperman
ŽUPAN
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