OBČINA IG
GOVEKARJEVA CESTA 6
1292 Ig
____________________________________________________________________________
ZAPISNIK
11. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE IG z dne, 26. 2. 2020 ob 17.30 uri
v dvorani Centra Ig
Skladno z določilom 33. člena Statuta Občine Ig in 29. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine
Ig za vodenje 11. redne seje Občinskega sveta Občine Ig dne 26.2.2020 župan pooblašča
podžupana Antona Modica.
Prisotni: 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, Tanja Lenaršič, Bojana Birsa, Polona Skledar, Maja
Zupančič, Tina Škulj, Katja Ivanuš, Natalija Skok, Marjetka Pintarič Župec, Andreja Zdravje, Štefan
Gorenčič, Uroš Čuden, Bojan Kraševec (SVS Tomišelj), Janez Rupert (SVS Iška vas), Žiga
Drnovšek (SVS Ig).
Dnevni red:
1. Obravnava in potrditev dnevnega reda
2. Obravnava in potrditev zapisnika 9. redne in 10. redne seje Občinskega sveta Občine Ig
3. Pregled realizacije sklepov prejšnje seje Občinskega sveta Občine Ig
4. Obravnava in potrditev predloga Proračuna Občine Ig in Odloka o proračunu Občine Ig za
leto 2020
5. Obravnava in potrditev Sklepa o ukinitvi javnega dobra 1/2020
6. Obravnava in potrditev Letnega programa kulture v občini Ig za leto 2020
7. Obravnava in potrditev predloga za športnika, športnico in ekipo leta v Občini Ig za leto
2019
8. Obravnava in potrditev predlogov za podelitev priznanj Občine Ig za leto 2019
9. Pobude in vprašanja
Ad 1
Dnevni red
Dnevni red je soglasno potrjen.
Ad 2
Zapisnik 9. redne seje Občinskega sveta Občine Ig
Marija Kučič želi, da se v zapisniku 10. seje Ad 9 izbriše povedano glede cone 30, saj je bilo
izrečeno provokativno.
Zlatko Usenik želi, da se v zapisniku 9. seje popravi, da ni dovoljeno graditi malih komunalnih
čistilnih naprav, tam kjer ni kanalizacije. V zapisniku 10. seje na drugi strani doda beseda sredstev
namenjenih investicijam, pri Ad 8 se popravi glasovanje.
Občinski svet Občine Ig je potrdil, da se popravljena zapisnika 9. redne in 10. redne seje
Občinskega sveta Občine Ig potrjuje na naslednji seji.
Glasovanje: 14 ZA
Ad 3
Pregled realizacije sklepov prejšnje seje Občinskega sveta Občine Ig
Zlatko Usenik predlaga, da se dopiše tudi nerealizirane sprejete sklepe vseh predhodnih sej.
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Ad 4
Predlog Proračuna Občine Ig za leto 2020
Podžupan Anton Modic pove, da je bil proračun dan v javno razpravo skladno s sklepom 10. redne
seje Občinskega sveta Občine Ig z dne 22.1.2020. Javna razprava je potekala do 6.2.2020. V
času javne razprave so predlog proračuna obravnavala delovna telesa Občinskega sveta, kateri
zapisniki so sestavni del gradiva 11. redne seje.
Suzana Bratkovič Zavodnik pove, da je Odbor za gospodarstvo, turizem in gostinstvo obravnaval
predlog Proračuna za leto 2020 in ga predlaga občinskemu svetu v obravnavo in potrditev.
Mirko Merzel pove, da je Odbor za družbene dejavnosti obravnaval predlog Proračuna za leto
2020 in ga predlaga občinskemu svetu v obravnavo in potrditev, vključno s predlagano
spremembo, da se sredstva za Kulturno dvorano Ig za leto 2020 izvzamejo iz proračuna in se
zagotovi sredstva za novelacijo IP in racionalizacijo popisa za kulturno dvorano.
Anton Krnc pove, da je Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo obravnaval predlog Proračuna za leto
2020 in ga predlaga občinskemu svetu v obravnavo in potrditev.
Marija Kučič pove, da je Odbor za protipožarno varnost, zaščito in reševanje obravnaval predlog
Proračuna za leto 2020 in ga predlaga občinskemu svetu v obravnavo in potrditev. Odbor je sprejel
tudi sklep, da se v vaseh Sarsko, Gornji Ig in Rogatec kupi AED in se ga v sodelovanju s SVS
namesti na javno mesto.
Zlatko Usenik pove, da je Odbor za komunalo, infrastrukturo, varovanje okolja in urejanje prostora
obravnaval predlog proračuna Občine Ig za leto 2020 in ga ni potrdil.
Bojana Birsa razdeli svetnikom gradivo prilogo DIIPov k proračunu 2020 in pove, da so predlogi
podani na odborih, že upoštevani v pripravljenem proračunu.
Sledi splošna razprava.
Toni Franc izpostavi kulturno dvorano Ig in opozori, da ima občina določene obveznosti za
investicije, da ne bi morebiti izgubili stotisoč evrov že odobrenih sredstev.
Mira Žagar vpraša ali se bo strategija razvoja občine Ig uvrstila v rebalans. Glede prometne
strategije predlaga, da se določi odgovorno osebo, ki bo zadevo peljala naprej in sočasno poišče
kakšna nepovratna sredstva.
Podžupan Anton Modic pove, da je zadeva glede strategije skupna z SOU 5G, s strani občine Ig
pa se določi predstavnika.
Zlatko Usenik postavi sledeča vprašanja glede ocene proračuna za 2021: novoletna obdarovanja,
gasilci – defibliratorji, OPPN obvoznica Staje, kanalizacija Tomišelj, strategija in prostorski red
občine Ig, subvencija vode, izobešanje zastav, škodni zahtevki Osnovne šole Ig, igrišče pri OŠ
Golo. V nadaljevanju postavi vprašanja za DIIP-e: dom Zapotok, ureditev avtobusnih postajališč
v občini Ig, projekt Vrtec Ig, OŠ Ig, knjižnica, investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave dograditev, investicijsko vzdrževanje občinskih cest in javnih poti, ureditev Zbirnega centra
Matena. Glede izobešanja zastav predlaga, da se kupi slovenske zastave za tiste vasi kjer vaški
svet sam izobeša zastave.
Obrazložitve je podala Bojana Birsa.
Mira Žagar pove, te DIIP-e mora občinski svet potrditi, da se jih uvrsti v Načrt razvojnih programov
(NRP). Zelo težko je potrditi, če dobiš gradivo na seji, ker dejansko s tem, ko mi to potrdimo,
odobrimo izvedbo investicije po uredbi, v taki obliki kot je predlagana tukaj in s takimi učinki.
Predlaga, da se v bodoče v naprej pripravi več informacij, da se lahko odloči o neki investiciji,
predno se potrdi NRP. Za ureditev Zbirnega centra Matena ravno tako predlaga, da se že v naprej
pripravi, malo bolj opredeli kaj je predmet izvedbe investicije, vsaj v nekaj stavkih napisati, ker iz
tega opisa ne vemo kaj se bo naredilo. V DIIP-u mora biti zajet celoten strošek, da se vidi koliko
je cela investicija, tako dokumentacija kot izvedba. Kajti, če potrdimo DIIP, s tem že potrdimo
izvedbo investicije.
Zlatko Usenik predlaga, da se v DIIP-u Ureditev Zbirnega centra Matena odvzamejo sredstva za
gradnjo v višini 65.000 eur, ostanejo naj sredstva za projektno dokumentacijo.
Podžupan Anton Modic poda na glasovanje predlog, da se obstoječi DIIP ureditev Zbirnega centra
Matena izloči iz NRP-ja in se pripravi novi DIIP.
Občinski svet Občine Ig je sprejel sklep, da se obstoječi DIIP ureditev Zbirnega centra
Matena izloči iz NRP-ja in se pripravi novi DIIP.
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Glasovanje: 14 ZA
Podžupan Anton Modic poda predlog Odloka o proračunu na glasovanje.
Občinski svet Občine Ig je sprejel sklep, da se glasuje o predlogu proračuna Občine Ig za
leto 2020 in o Predlogu Odloka o proračunu Občine Ig za leto 2020.
Glasovanje: 14 ZA
Občinski svet Občine Ig je sprejel proračun Občine Ig za leto 2020 in Odlok o proračunu
Občine Ig za leto 2020.
Glasovanje: 14 ZA
Ad 5
Sklep o ukinitvi javnega dobra 1/2020
Janez Miklič pove, da zemljišča v naravi predstavljajo del opuščene ceste na Dobravici in v Brestu.
Z lastnico zemljišča na katerem stoji protipoplavni nasip se bo z menjalno pogodbo uredilo
medsebojno lastništvo.
Zlatko Usenik predlaga, da se, v bodoče pred obravnavo na seji, pridobi soglasje vaškega sveta.
Občinski svet Občine Ig je sprejel sklep in potrdil Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1/2020.
Glasovanje: 14 ZA
Ad 6
Letni program kulture v občini Ig za leto 2020
Mirko Merzel pove, da je Odbor za družbene dejavnosti obravnaval Letni program kulture in ga
predlaga občinskemu svetu v obravnavo in potrditev, vključno s popravkom, da je v Občini Ig samo
ena likovna skupina. Odbor je sprejel sklep, da se sofinancira knjigo pripovedk Franca Kramarja
v okviru sredstev za promocijo.
Občinski svet Občine Ig je sprejel sklep o potrditvi Letnega programa kulture v Občini Ig
za leto 2020.
Glasovanje: 14 ZA
Ad 7
Predlog za športnika, športnico in ekipo leta v Občini Ig za leto 2019
Polona Skledar pove, da je Športna zveza na sestanku dne, 24.2.2020, sklenila, da se za športnika
leta potrdi Mark Škulj za dosežke v avto – moto športu in krožno hitrostnih dirkah, za ekipo leta se
potrdi ŠD Mokerc – Ig, ekipa starejši dečki A, letnik 2004 za dosežke v rokometu.
Občinski svet Občine Ig je sprejel sklep in potrdil:
➢ za športnika leta Občine Ig za leto 2019 Marka Škulja
➢ za ekipo leta Občine Ig za leto 2019 ŠD Mokerc Ig – ekipo starejših dečkov A, letnik
2004
Glasovanje: 14 ZA
Ad 8
Predlogi za podelitev priznanj Občine Ig za leto 2019
Alenka Jeraj pove, da je Komisija za mandatna vprašanja volitve in imenovanja predloge
obravnavala in jih predlaga občinskemu svet v obravnavo in potrditev:
➢ naziv Častna občanka: Jožica Kovačič
➢ prejem Zlate plakete: Nevenka Marija Kovač, Jože Krašovec, ŽPZ Žene dveh vasi.
➢ Prejem Priznanja: Jože Šivec, Janez Škulj, Iva Lesica, Jožica Anzeljc, Franc Brancelj
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Podžupan Anton Modic poda na glasovanje sklep za podelitev priznanj Občine Ig za leto 2020.
Občinski svet Občine Ig je sprejel sklep, da naziv Častna občanka Občine Ig prejme Jožica
Kovačič.
Glasovanje: 14 ZA
Občinski svet Občine Ig je sprejel sklep, da Zlato plaketo Občine Ig prejme Nevenka Marija
Kovač.
Glasovanje: 14 ZA
Občinski svet Občine Ig je sprejel sklep, da Zlato plaketo Občine Ig prejme Jože Krašovec.
Glasovanje: 14 ZA
Občinski svet Občine Ig je sprejel sklep, da Zlato plaketo Občine Ig prejme ŽPZ Žene dveh
vasi za 20 letnico delovanja.
Glasovanje: 14 ZA
Občinski svet Občine Ig je sprejel sklep, da Priznanje Občine Ig prejme Jože Šivec.
Glasovanje: 14 ZA
Občinski svet Občine Ig je sprejel sklep, da Priznanje Občine Ig prejme Janez Škulj.
Glasovanje: 14 ZA
Občinski svet Občine Ig je sprejel sklep, da Priznanje Občine Ig prejme Iva Lesica.
Glasovanje: 14 ZA
Občinski svet Občine Ig je sprejel sklep, da Priznanje Občine Ig prejme Jožica Anzeljc.
Glasovanje: 14 ZA
Občinski svet Občine Ig je sprejel sklep, da Priznanje Občine Ig prejme Franc Brancelj.
Glasovanje: 14 ZA
Ad 9
Pobude in vprašanja
Podžupan Anton Modic občinski svet seznani s pobudo Nadzornega odbora Občine Ig, da se
prične postopek za imenovanje novega / nadomestnega člana Nadzornega odbora Občine Ig.
Podžupan Anton Modic predlaga sledeči sklep: Občinski svet Občine Ig se je seznanil s pobudo
Nadzornega odbora Občine Ig za imenovanje nadomestnega člana Nadzornega odbora Občine
Ig in sprejme sklep, da vodje svetniških skupin do 11.3.2020 pisno posredujejo predloge na
Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Občinski svet Občine Ig se je seznanil s pobudo Nadzornega odbora Občine Ig za
imenovanje nadomestnega člana Nadzornega odbora Občine Ig in sprejme sklep, da vodje
svetniških skupin do 11.3.2020 pisno posredujejo predloge na Komisijo za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja.
Glasovanje: 14 ZA
Podžupan Anton Modic občinski svet seznani o operativnem sestanku s civilno zaščito Ig, z
zdravniki iz ambulant na Igu in občinsko upravo, glede korona virusa. Za občane so obvestila na
spletni strani Občine Ig, na facebooku, na spletnih straneh gasilskih društev, na vratih Centra Ig
so izobešena obvestila naj se ne hodi v ambulanto ampak se pokliče po telefonu. Splošna
obvestila so podana v javnih obvestilih. V kolikor bi prišlo do okužbe zdravniki nimajo zaščitne
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opreme. Začasno bi prostor za izolacijo organizirali v prostorih banke. V nadaljevanju se čaka na
navodila države.
Marija Kučič in Zlatko Usenik pripomnita, da se v ambulanti doktor Ostanka ne oglašajo na telefon.
Alenka Jeraj predlaga, da se skliče za dne 18.3.2020 seja Občinskega sveta. Dnevni red bi imel
dve točki: 1. poslovna cona – povabi se direktorja Komunalnih gradenj, 2. prostorski plan za celo
občino Ig – Natalija Skok bi predstavila koliko imamo še območij predvidenih za pozidavo, analizo
obstoječega stanja, seznam občinskih zemljišč.
Mira Žagar predlaga, da se vzporedno s strategijo občine vodi postopek spremembe prostorskega
plana.
Podžupan Anton Modic poda na glasovanje predlog za sklic seje.
Občinski svet Občine Ig je sprejel sklep, da se skliče 12. redna seja Občinskega sveta
Občine Ig v sredo, 18.3.2020 ob 17.30 uri na kateri se obravnava: 1. poslovna cona, 2.
prostorski red Občine Ig.
Glasovanje: 14 ZA
Anton Krnc izpostavi pobudo podano na seji Sveta Vrtca Ig, da se v Tomišlju vzpostavi nazaj
oddelek vrtca Ig. Vpraša kaj je do sedaj občina naredila v smeri razpisa za zaposlovanje kadrov
pri SOU 5G.
Janez Miklič pove, da Občina Ig nima še nobenih informacij kakšni so rezultati. Občina Ig je samo
objavila razpis na svoji spletni strani. V ponedeljek bo redni delovni sestanek z SOU 5G, kjer bomo
dobili informacije v kateri fazi je razpis.
Anton Krnc ni zadovoljen z odgovorom. Meni, da bi moral direktor ali podžupan nemudoma
pristopiti k zadevi, potrebno je poklicati in vprašati. Delovna skupina občinskega sveta tudi še ni
bila ustanovljena. Zahteva notranjo prerazporeditev za delovno mesto civilne zaščite in okolje –
prostor. Predlaga, da se s prerazporeditvijo delavca uredi, da delavec Občine Ig zaseda razpisano
prosto delovno mesto 5G, za kar je objavljen razpis in delo opravlja pri nas, še za njih.
Marija Kučič pove, da se ne more zaposlenemu ukazati, da se mora javiti na razpis za
zaposlovanje. Predlaga, da se o delovnih sestankih pisno vodi zapisnik.
Podžupan Anton Modic poda obrazložitev glede razpisa in pove, da zadevo vodi direktor sedežne
občine. Ob tem izpostavi ime delavke na delovnem mestu strokovne sodelavke za civilno zaščito
v Občini Ig in nikogar ne moreš prisiliti, da se prijavi na razpis.
Mira Žagar pove, da občina na spletni strani sprejema predloge za oddajo poslovnih prostorov v
Centru Ig za opravljanje bančne dejavnosti v najem in vpraša kje je bilo objavljeno.
Marjetka Pintarič Župec pove, da je bilo vsem registriranim bankam poslano obvestilo po
elektronski pošti.
Mira Žagar pove, da je iz medijev izvedela o nedovoljenemu odlaganju neustreznega materiala
na območju Mokrca, zato vpraša ali je inšpekcija odreagirala.
Uroš Čuden pove, da naj bi že meseca novembra zadevo obravnavale pristojne inšpekcijske
službe (okolje, kmetijstvo) ter lastniku zemljišča naložile, da vzpostavi zemljišče v prvotno stanje
(kmetijsko zemljišče). V petek, 21.2.2020 je lastnik zemljišča pričel s sanacijo pod nadzorom
kmetijskega inšpektorja.
Alenka Jeraj predlaga, da se za jutri 27.2.2020 delovni sestanek v Iški prestavi. Občinski svet
odloči, da termin sestanka ostane nespremenjen.
SVS Iška vas opozori na neugleden propadajoči nadstrešek pri gostišču Iški Vintgar, opozori tudi,
da v boksih proti medvedu ni kontejnerjev, vendar so polni smeti, pove še, da je podrto drevje in
neprehodna planinska pot proti Vrbci.
Seja se zaključi ob 19.40 uri.
Zapisala Marjana Župec

Anton Modic
Podžupan
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