ZAPISNIK
3. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE IG z dne, 13. 3. 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, Anton Modic, Franc Toni,
Zlatko Usenik, Jože Virant, Mira Žagar, Andrej Žnidaršič, Marija Župec.
Ostali prisotni: Janez Miklič, Marjana Župec, Polona Skledar, Marica Zupan, Uroš Čuden,
Darko Uršič (SVS Ig), Janez Rupert (SVS Iška vas), Brigita Petek (SVS Matena), Luka
Kepec (SVS Iška).
Dnevni red:
1. Obravnava in potrditev dnevnega reda
2. Obravnava in potrditev predloga Odloka o pokopališkem redu na območju Občine Ig /
prva obravnava
3. Obravnava in potrditev predloga Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije
za opravljanje lokalne gospodarske javne službe 24 – urne dežurne pogrebne službe
v Občini Ig / prva obravnava
4. Obravnava in potrditev predloga Odloka o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu v Občini Ig / prva obravnava
5. Obravnava in potrditev predloga sprememb Odloka o glasilu Občine Ig – popravljeno
in prečiščeno besedilo / skrajšan postopek
6. Obravnava in potrditev predloga cene pomoči na domu v Občini Ig za leto 2019
7. Obravnava in potrditev predloga Letnega programa kulture Občine Ig za leto 2019
8. Obravnava in potrditev predloga Letnega programa športa Občine Ig za leto 2019
9. Obravnava in potrditev predloga Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Ig
za leto 2019
10. Obravnava in potrditev Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra 1/2019
11. Obravnava in potrditev predloga Odloka o dopolnitvi Odloka o kategorizaciji občinskih
javnih cest in kolesarskih poti v Občini Ig / skrajšan postopek
12. Obravnava in potrditev predloga Odloka o turistični in promocijski taksi v Občini Ig /
prva obravnava
13. Obravnava in potrditev predloga za športnika, športnico in ekipo leta v Občini Ig za
leto 2018
14. Obravnava in potrditev predlogov za podelitev priznanj Občine Ig za leto 2019
15. Pobude in vprašanja
Ad 1
Dnevni red
Dnevni red je bil soglasno potrjen.
Ad 2
Predlog Odloka o pokopališkem redu na območju Občine Ig / prva obravnava
Andreja Zdravje obrazloži predlog odloka v skladu z zakonom, ki podrobneje ureja in določa
izvajanje pogrebne in pokopališke dejavnosti v občini Ig.
Alenka Jeraj predlaga, da se plačila najemnine oprosti tudi žrtev povojnih pobojev.
Občinski svet Občine Ig je sprejel Odlok o pokopališkem redu na območju Občine Ig v
prvi obravnavi. Pred sprejemom odloka v drugi obravnavi, odlok obravnava pristojni
odbor in Statutarno pravna komisija.
Glasovanje: 14 ZA
Ad 3
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Predlog Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje lokalne
gospodarske javne službe 24 – urne dežurne pogrebne službe v Občini Ig / prva
obravnava
Andreja Zdravje obrazloži predlog odloka kot koncesijskim aktom, ki podrobneje določa
predmet in pogoje za podelitev koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske
javne službe 24 urne dežurne pogrebne službe v skladu z zakonom.
Občinski svet Občine Ig je sprejel Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije
za opravljanje lokalne gospodarske javne službe 24 – urne dežurne pogrebne službe v
Občini Ig v prvi obravnavi. Pred sprejemom odloka v drugi obravnavi, odlok obravnava
pristojni odbor in Statutarno pravna komisija.
Glasovanje: 14 ZA
Ad 4
Predlog Odloka o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v
Občini Ig (Svet) / prva obravnava
Polona Skledar obrazloži razloge za sprejem odloka o ustanovitvi Sveta, ki ureja sestavo,
naloge, trajanje mandata, financiranje, poročanja in izvajanje strokovno tehnične naloge.
Mira Žagar predlaga, naj se pripravi do obravnave na Statutarno pravni komisiji, da se določi
kdo skliče konstitutivno sejo, izvolitev predsednika in namestnika ter kdo sklicuje seje.
Alenka Jeraj predlaga, da se doda kdo obravnava letno poročilo Sveta.
Občinski svet Občine Ig je sprejel Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu v Občini Ig v prvi obravnavi. Pred sprejemom odloka v drugi
obravnavi, odlok obravnava pristojni odbor in Statutarno pravna komisija.
Glasovanje: 14 ZA
Ad 5
Predlog sprememb Odloka o glasilu Občine Ig – popravljeno in prečiščeno besedilo
/ skrajšan postopek
Mira Žagar pove, da je Statutarno pravna komisija obravnavala odlok in ga predlaga
občinskemu svetu v obravnavo in potrditev s predlaganimi spremembami, ki so že
upoštevane v pripravljenem čistopisu odloka predloženega na današnji seji.
Mirko Merzel pove, da je Odbor za družbene dejavnosti obravnaval odlok in ga predlaga
občinskemu svetu v obravnavo in potrditev s predlaganimi spremembami pripravljenega
čistopisa odloka predloženega na današnji seji.
Občinski svet Občine Ig je sprejel Odlok o glasilu Občine Ig – popravljeno in
prečiščeno besedilo s predlaganimi spremembami pripravljenega čistopisa na seji.
Glasovanje: 14 ZA
Ad 6
Predlog cene pomoči na domu v Občini Ig za leto 2019
Polona Skledar pove, da Občina sofinancira po odloku najmanj 61%, predlog za leto 2019 je
71,95%, da cena za uporabnike ostane enaka kot lani. Centri za socialno delo (CSD) so se v
2018 reorganizirali in v sklopu tega urejajo izvajanje te storitve v smeri prenosa izven centra.
Občino so že obvestili o prenehanju izvajanja programa pomoči na domu, zato bo potrebno
razpisati koncesijo, popraviti odlok, najkasneje do konca leta 2019. CSD za občino izvaja tudi
odločanje o enkratni denarni socialni pomoči.
Mirko Merzel pove, da je Odbor za družbene dejavnosti obravnaval predlog cene, ki jo
predlaga občinskemu svetu v obravnavo in potrditev.
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Občinski svet Občine Ig je sprejel sklep o potrditvi cene pomoči na domu v Občini Ig
za leto 2019 oziroma za čas, ko jo še izvaja Center za socialno delo Ljubljana v letu
2019 in sicer v višini 24,21 eur na uro, od tega je cena za uporabnike 6,13 eur na uro,
subvencija občine pa 18,09 eur na uro.
Glasovanje: 14 ZA
Občinski svet Občine Ig je sprejel sklep o potrditvi cene izvajanja naloge odločanja o
enkratni denarni pomoči za leto 2019 v višini 1039,08 eur letno oziroma 86,59 eur
mesečno.
Glasovanje: 14 ZA
Ad 7
Predlog Letnega programa kulture Občine Ig za leto 2019
Mirko Merzel pove, da je Odbor za družbene dejavnosti obravnaval program in ga predlaga
občinskemu svetu v obravnavo in potrditev s predlagano spremembo, da se popravi napačno
navedena sredstva na plesni in lutkovni dejavnosti.
Alenka Jeraj predlaga, da bi Občina v letu 2020, ob 130 letnici rojstva Franca Kramarja,
izdala knjigo njegovih zbranih pripovedk in v letu 2021 ob 150 letnici rojstva Frana Govekarja
izdali njegov nedokončani roman Kronika na ižanskem.
Zlatko Usenik predlaga Alenki Jeraj, da pripravi osnove in finančno ovrednoti svoj predlog.
Občinski svet Občine Ig je sprejel sklep o potrditvi Letnega programa kulture v Občini
Ig za leto 2019 s predlagano spremembo.
Glasovanje: 14 ZA
Ad 8
Predlog Letnega programa športa Občine Ig za leto 2019
Mirko Merzel pove, da je Odbor za družbene dejavnosti obravnaval program in ga predlaga
občinskemu svetu v obravnavo in potrditev s predlagano spremembo, da se črta 7. člen
glede prerazporejanja sredstev.
Mirko Merzel pove, da se športna dvorana refundira skozi programe za društva, kar se pa
tiče kulture pa poda predlog, naj se sofinancira staršem tudi najemnine v šoli za glasbeno
šolo.
Polona Skledar odgovori, da bo preverila ali po zakonu občina sploh sme sofinancirati
najemnine prostorov privatnim šolam. Najemi dvoran so zajeti v obeh letnih programih
kulture in športa.
Občinski svet Občine Ig je sprejel sklep o potrditvi Letnega programa športa v Občini
Ig za leto 2019 s predlagano spremembo.
Glasovanje:14 ZA
Ad 9
Predlog Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Ig za leto 2019
Janez Miklič pove, da Občina načrtuje manjše menjave zemljišč z metodo neposredne
pogodbe in s predhodno javno objavo namere o sklenitvi neposredne pogodbe ter odprodajo
stanovanjske stavbe s pripadajočim zemljiščem v naselju Brest (Požarjeva domačija) z
metodo javne dražbe.
Občinski svet Občine Ig je sprejel sklep o potrditvi Načrta ravnanja s stvarnim
premoženjem Občina Ig za leto 2019.
Glasovanje: 14 ZA
Ad 10
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra 1/2019
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Janez Miklič pove, ukinitev javnega dobra je predpogoj za vse nameravane kasnejše
postopke glede sklepanja menjalnih in kupoprodajnih pogodb, predvsem za uskladitev
lastništva na področju javnih poti in cest v zemljiški knjigi in katastru.
Občinski svet Občine Ig je sprejel sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
1/2019.
Glasovanje: 14 ZA
Ad 11
Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest in
kolesarskih poti v Občini Ig / skrajšan postopek
Mira Žagar pove, da je Statutarno pravna komisija obravnavala odlok in ga predlaga
občinskemu svetu v obravnavo in potrditev s predlaganimi spremembami, da se popravi
navedba zakonodaje v preambuli in črta se 2. ter 4. člen, saj ostajata nespremenjena glede
na prvotni odlok.
Zlatko Usenik pove, da je Odbor za komunalo, infrastrukturo, varovanje okolja in urejanje
prostora obravnaval odlok in ga predlaga občinskemu svetu v obravnavo in potrditev s
predlaganimi spremembami sprejetimi na Statutarno pravni komisiji.
Občinski svet Občine Ig je sprejel Odlok o dopolnitvi Odloka o kategorizaciji občinskih
javnih cest in kolesarskih poti v Občini Ig s predlaganimi spremembami.
Glasovanje: 14 ZA
Ad 12
Predlog Odloka o turistični in promocijski taksi v Občini Ig / prva obravnava
Marica Zupan obrazloži razloge za sprejem odloka z veljavno zakonodajo, oceno stanja,
cilje, načela in oceno finančnih posledic.
V splošni razpravi Mirka Merzela zanima delovanje STO. Alenka Jeraj vpraša glede
podatkov o nočitvah v zadnjih letih in prenakazilu te takse. Mira Žagar poda pripombo glede
višine globe, ki ni v skladu z zakonom in bo potrebno uskladiti. Zlatko Usenik vpraša glede
pobiranja takse na Kureščku in v domu Zapotok, ter poda predlog, da se otrokom ne
zaračuna, polnoletnim in odraslim pa se zaračuna in predlaga še, da se taksa zaokroži na
1,60 eura, ne na cente.
Obrazložitve poda Marica Zupan.
Občinski svet Občine Ig je sprejel Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Ig v
prvi obravnavi. Pred sprejemom odloka v drugi obravnavi, odlok obravnava pristojni
odbor in Statutarno pravna komisija.
Glasovanje: 14 ZA
Ad 13
Predlog za športnika, športnico in ekipo leta v Občini Ig za leto 2018
Polona Skledar pove, da na podlagi Odloka o postopku sofinanciranja LPŠ je predloge
izoblikovala Športna zveza Ig in jih predlaga občinskemu svetu v obravnavo in potrditev.
Občinski svet Občine Ig je sprejel sklep in potrdil:
➢ za športnico leta Občine Ig za leto 2018 Lara Janželj
➢ za športnika leta Občine Ig za leto 2018 Lovro Kramberger
➢ za ekipo leta Občine Ig za leto 2018 ŠD Mokerc Ig – ekipa SDB, letnik 2004
Ad 14
Predlogi za podelitev priznanj Občine Ig za leto 2019
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Alenka Jeraj pove, da je Komisija za mandatna vprašanja volitve in imenovanja predloge
obravnavala in jih predlaga občinskemu svet v obravnavo in potrditev, da prejmejo:
➢ naziv Častni občan: Janez Bolha, Stanka Rebolj
➢ Zlato plaketo: Karate-do klub Ig Shotokan za 10. letnico delovanja, Društvo žena in
deklet na podeželju Ig za 20. letnico delovanja, ŠD Mokerc Ig za 60. letnico
delovanja, Franc Janko Susman, Anton Balant
➢ Priznanje: Franc Orhini, Martinovi animatorji, Rok Janez Šteblaj, Braco Vukosavljević
Alenka Jeraj predlaga, da se v čim krajšem možnem času pripravi nov Odlok o priznanjih in
sicer, da se dopolnijo obrazložitve predvsem v členu, ki opredeljuje prejemnike Zlatih plaket.
V odlok naj se jasno zapiše, da se Zlate plakete podeljujejo društvom za okrogle obletnice.
Župan poda dodatno obrazložitev, da se v letošnjem letu Planinskemu društvu Krim ob 10
letnici poda Zlato plaketo.
V splošni razpravi je Marija Župec kritična do napisane obrazložitve predlagatelja za
prejemnika Franca Orhinija. Zlatko Usenik meni, da je težko pripraviti kriterije, na podlagi
katerih se določi katero priznanje podeliti in predlaga naj ne bo predolg program na svečani
podelitvi. Franc Toni se ne strinja s predlagatelji glede predloga za Martinove animatorje,
zato bo glasoval proti. Antona Modica moti in ni prav da se svetnik predlaga in prejme
priznanje. Anton Krnc meni, da ni nič sporno, če je društvo predlagano za priznanje in ga
prevzame svetnik, ki je predsednik društva ali pa deluje v njem. Alenka Jeraj obrazloži zakaj
so predlagali Martinove Animatorje in pove, da lahko kot predlagatelji popravijo napisano
obrazložitev.
Župan poda na glasovanje sklep za podelitev priznanj Občine Ig za leto 2019 z dodatnim
predlogom za Planinsko društvo Krim.
Občinski svet Občine Ig je sprejel sklep, da naziv Častni občan Občine Ig prejme
Janez Bolha.
Glasovanje: 10 ZA, 1 PROTI, 3 VZDRŽANI
Občinski svet Občine Ig je sprejel sklep, da naziv Častna občanka Občine Ig prejme
Stanka Rebolj.
Glasovanje: 12 ZA, 1 PROTI, 1 VZDRŽAN
Občinski svet Občine Ig je sprejel sklep, da Zlato plaketo Občine Ig prejme Karate-do
klub Ig Shotokan za 10 letnico delovanja.
Glasovanje: 14 ZA
Občinski svet Občine Ig je sprejel sklep, da Zlato plaketo Občine Ig prejme Društvo
žena in deklet na podeželju Ig za 20 letnico delovanja.
Glasovanje: 14 ZA
Občinski svet Občine Ig je sprejel sklep, da Zlato plaketo Občine Ig prejme ŠD Mokerc
Ig za 60 letnico delovanja.
Glasovanje: 14 ZA
Občinski svet Občine Ig je sprejel sklep, da Zlato plaketo Občine Ig prejme Planinsko
društvo Krim za 10 letnico delovanja.
Občinski svet Občine Ig je sprejel sklep, da Zlato plaketo Občine Ig prejme Franc
Janko Susman.
Glasovanje: 14 ZA
Občinski svet Občine Ig je sprejel sklep, da Zlato plaketo Občine Ig prejme Anton
Balant.
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Glasovanje: 14 ZA
Občinski svet Občine Ig je sprejel sklep, da Priznanje Občine Ig prejme Franc Orhini.
Glasovanje: 13 ZA, 1 VZDRŽAN
Občinski svet Občine Ig je sprejel sklep, da Priznanje Občine Ig prejmejo Martinovi
animatorji.
Glasovanje: 7 ZA, 2 PROTI, 5 VZDRŽANIH
Občinski svet Občine Ig je sprejel sklep, da Priznanje Občine Ig prejme Rok Janez
Šteblaj.
Glasovanje: 14 ZA
Občinski svet Občine Ig je sprejel sklep, da Priznanje Občine Ig prejme Braco
Vukosavljević.
Glasovanje: 14 ZA
Ad 15
Pobude in vprašanja
Franc Toni izpostavi nevaren problem neustavljanja avtomobilov pred prehodom za pešce.
Zlatko Usenik izpostavi problem prometnega režima pri izvozu iz avtoceste na Rudniku in
predlaga, da Občina poda pobudo na ustrezne ustanove. Predlaga tudi, da se parkirišča v
centru Ig uredi s parkomati ali modro cono.
Seja se zaključi ob 19.25 uri.
Zapisala Marjana Župec

Janez Cimperman
ŽUPAN
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