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ZAPISNIK 10. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE IG 
z dne, 13. 2. 2008 ob 18. uri v zbornici Osnovne šole Ig 

 
Prisotni: župan Janez Cimperman, Roman Celarc, Zdravko Grmek, Tone Krnc, Bojana 
Lenaršič, Stanislav Ostanek, Franci Strle, Melita Švigelj, Anton Tegelj, Franc Toni, Miran 
Virant. 
 
Opravičeno odsotni: Urška Intihar, Alenka Jeraj, Zlatko Usenik, Alojz Kobal. 
 
Ostali prisotni: Darinka Virant (NO), Janez Miklič, Tanja Lenaršič, Marjana Župec, Rajko 
Glavan (SVS Strahomer), Vid Bratovž (SVS Iška), Marjan Debevec (SVS Visoko–Rogatec), 
Drago Kosec (SVS Podgozd), Tone Modic (SVS Kot), Matej Mahkovec (SVS Brest), Mirko 
Čampa (SVS Gornji Ig), Aleš Tancek (SVS Vrbljene), Brane Ciber (SVS Dobravica), Tone 
Pečjak (SVS Staje), Uroš Čuden (SVS Iška Loka), Robert Glavan (SVS Škrilje). 
 
Dnevni red: 

1. Potrditev dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika 9. redne seje Občinskega sveta  
3. Obravnava in potrditev predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

proračunu Občine Ig za leto 2008/1 
4. Priznanja Občine Ig za leto 2007 
5. Obravnava in potrditev sprememb in dopolnitev Statuta Občine Ig 
6. Seznanitev s Poročilom o nadzoru postopka o odsvojitvi poslovnega deleža Občine Ig 

v Holdingu Ljubljana 
7. Obravnava Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica Ljubljana 
8. Obravnava vloge za odobritev služnosti dovoza 
9. Vprašanja in pobude svetnikov 

 
K točki 1 
Dnevni red je bil soglasno potrjen. 
 
K točki 2 
Župan poda zapisnika 9. redne seje Občinskega sveta v razpravo. 
Krnc poda pripombo k točki 14, da se popravi vprašanje kdo je lastnik po prodaji Holdinga in 
popravi, da je dana pobuda, da se nemudoma priklopi vse na vodovodnem omrežju Zapotok. 
 
Z 10 glasovi ZA je bil zapisnik 9. redne seje Občinskega sveta s popravki potrjen. 
 
K točki 3 
Župan obrazloži razloge za predložitev rebalansa 1 za leto 2008. Razlogi so izdelava dveh 
vlog za potrditev pomoči kohezijskega sklada in sicer ločeno za projekt vodooskrbe in projekt 
odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda, proračunska postavka župan, medobčinski 
inšpektorat–program varnosti, razlika med načrtovanimi sredstvi in dejansko višino jubilejne 
nagrade, odlaganje odpadkov na deponiji Barje, rekonstrukcija in gradnja cest, javna 
razsvetljava, kanalizacija Staje, vodovod Iška vas, dodatna dela v centru Ig, kohezija–
zagotovitev sredstev za dodatna prečrpališča. Po obrazložitvi sledi razprava. 
Toni se strinja, da se zastavljene projekte izpelje do konca s prerazporeditvijo sredstev, zato 
pričakuje v prihodnje podporo, ko se bo odločalo za projekte vrtec in dom starejših občanov. 
Krnca zanima za koliko se podraži gradnja center Ig od projektne vrednosti. 
Župan pove, da samo za dodatna dela v knjižnici, zdravstveni postaji in komercialnem delu. 
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Župan poda Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Ig za leto 
2008/1 na glasovanje. 
 
Z 10 glasovi ZA je Občinski svet sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
proračunu Občine Ig za leto 2008/1. 
 
K točki 4 
Župan pove, da je Komisija za obravnavo pobud za občinska priznanja za leto 2008 
obravnavala predloge in podala v potrditev Občinskemu svetu vse predloge za zlato plaketo 
ter priznanja in poda razpravo. 
Bojana Lenaršič predlaga, da se župniku Feliks Golob podeli zlato plaketo, zaradi njegovega 
dela in osebnosti. 
 
Z 10 glasovi ZA je Občinski svet sprejel sklep, da se spremeni predlog za priznanje v 
zlato plaketo, ki jo prejme Feliks Golob župnik Župnije Tomišelj. 
 
Celarc posreduje pripombo Vida Bratovž, da se predlog za prejemnika priznanja Roman Grm 
umakne, ker navedena dejstva v obrazložitvi niso popolnoma korektna in se ga predlaga za 
naslednje leto. Citira: »Roman Grm je tudi član TD Iška vas, v okviru katerega je leta 1995 
vodil zmagovalno ekipo na Igrah brez meja v Torinu.«  
Bratovž (SVS Iška) pove, da Roman Grm ni bil vodja ampak kapetan ekipe in pove še, da si 
ne dovoli kot vodja te ekipe, da si nekdo prilasti ta naslov. Predlaga, da se nagradi cela ekipa, 
ki je bila na Igrah brez meja, ne pa posameznik.  
Krnc pove, da je Grm predlagan za občinsko priznanje, ki pa ne temelji samo na Igrah brez 
meja, to je samo en del vsega tega kar je ta človek naredil in ni pošteno, da se izpostavi samo 
ena stvar, ki je navedena v obrazložitvi.  
Ostanek pove, da je napaka v besedi vodil in meni, da vsakdo, ki dobi priznanje je nekaj kar je 
določen človek doprinesel občini Ig. Če je oseba naredila pozitivna pomembna dejanja naj 
dobi priznanje, če pa oseba ni naredila dovolj za občino potem naj ne dobi priznanja.  
Bratovž (SVS Iška) predlaga, da se v obrazložitvi beseda vodil popravi v kapetan. 
Tegelj poda pripombo, da je Društvo Fran Govekar Ig predlagalo podelitev dveh priznanj iz 
svojega društva. 
Bojana Lenaršič nasprotuje, da bi bila izbrana dva iz istega društva, zato predlaga, da ima 
prednost imenovanja Ženski pevski zbor Ig, ker ima deseto obletnico delovanja.  
Župan da na glasovanje predlog sklepa o dodelitvi priznanj Občine Ig za leto 2008. 
 
Z 10 glasovi ZA je Občinski svet sprejel sklep, da zlato plaketo Občine Ig za leto 2008 
prejme KIG d.d. za 60–letnico delovanja podjetja. 
 
Z 10 glasovi ZA je Občinski svet sprejel sklep, da zlato plaketo Občine Ig za leto 2008 
prejme PGD Matena za 100–letnico delovanja gasilskega društva. 
 
Z 10 glasovi ZA je Občinski svet sprejel sklep, da zlato plaketo Občine Ig za leto 2008 
prejme PGD Iška Loka za 100–letnico delovanja gasilskega društva. 
  
Z 10 glasovi ZA je Občinski svet sprejel sklep, da zlato plaketo Občine Ig za leto 2008 
prejme Lovska družina Tomišelj za 60–letnico delovanja. 
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Z 10 glasovi ZA je Občinski svet sprejel sklep, da zlato plaketo Občine Ig za leto 2008 
prejme Lovska družina Mokrc za 60–letnico delovanja. 
 
Z 10 glasovi ZA je Občinski svet sprejel sklep, da zlato plaketo Občine Ig za leto 2008 
prejme Janja Fric Cimerman – učiteljica svetovalka za več kot tri desetletja dela in 
ustvarjanja na Osnovni šoli Ig. 
 
Z 10 glasovi ZA je Občinski svet sprejel sklep, da zlato plaketo Občine Ig za leto 2008 
prejme Jože Škulj za odlično vodenje Združenja rejcev konj slovenske hladnokrvne 
pasme. 
 
Z 10 glasovi ZA je Občinski svet sprejel sklep, da zlato plaketo Občine Ig za leto 2008 
prejme Feliks Golob – župnik Župnije Tomišelj za zavzeto delo pri obnovi cerkva in 
okolice v Tomišlju. 
 
Z 8 glasovi ZA in 2 VZDRŽANIMA je Ob činski svet sprejel sklep, da priznanje Občine 
Ig za leto 2008 prejme Roman Grm kot športnik in nekdanji občinski svetnik, 
predsednik Odbora za šport za prispevek pri razvoju športa in turizma v občini. 
 
S 3 glasovi ZA, 4 PROTI in 3 VZDRŽANIMI Občinski svet ni sprejel sklepa, da 
priznanje Občine Ig za leto 2008 prejme Alenka Jeraj za delo na področju ljubiteljske 
kulture in turizma na Ižanskem. 
 
Z 10 glasovi ZA je Občinski svet sprejel sklep, da priznanje Občine Ig za leto 2008 
prejme Ženski pevski zbor Ig za 10–letnico delovanja. 
 
K točki 5 
Župan predlaga, da se v prvem odstavku druge vrstice beseda in nadomesti z novo besedo ali. 
 
Z 10 glasovi ZA je Občinski svet sprejel spremembe in dopolnitve Statuta Občine Ig. 
 
K točki 6 
Darinka Virant kratko obrazloži pristop k nadzoru, pojasni način opravljanja nadzora in 
predstavi ugotovitve. Na Poročilo ni bilo pripomb. 
 
K točki 7 
Župan seznani svetnike, da je Mestna občina Ljubljana začela postopek združevanja vseh 
knjižnic, katerih ustanoviteljica je MOL. Temeljni namen predloga je racionalizacija 
poslovanja in upravljanja knjižnične mreže na območju MOL. Občina je bila pozvana, da 
poda mnenje. Možnost je, da še naprej sodelujemo z Mestno knjižnico Ljubljana pod 
pogojem, da se za občino stroškovni del ne spreminja.  
 
K točki 8 
Župan pove, da je vlogo obravnaval svet vaške skupnosti Tomišelj, ki se strinja, da stezica–
pot ostane takšna kot je in služi enakemu namenu kot do sedaj, torej pešcem in kolesarjem. 
Rogovič je na zapisnik podal mnenje, da je neobjektiven, ker, ne piše koliko občanov za, 
koliko proti. Zato župan predlaga, da vlogo ponovno obravnava vaški svet Tomišelj, ki mora 
v zapisniku natančno opredeliti izid glasovanja in priložiti listo prisotnosti.  
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Z 10 glasovi ZA je Občinski svet sprejel sklep, da se vloga za odobritev služnosti dovoza 
ponovno poda v obravnavo na svet vaške skupnosti Tomišelj, ki mora v zapisniku 
natančno opredeliti izid glasovanja in priložiti listo prisotnosti. 
 
K točki 9 

• Tegelj, predsednik odbora za turizem pove, da je problem organiziranja prireditev, če 
niso predhodno najavljene na občini zato, da se časovno uskladijo in ljudje se jih lahko 
udeležijo. Vpraša zakaj je bilo žegnanje konj na Sarskem ob isti uri kot v Vrbljenu. 
Krnc pove, da prireditev na Sarskem ni bila organizirana, so skupina terenskih  
jahačev, ki jahajo skupaj s prijatelji iz štajerske in lansko leto so konje blagoslovili na 
Pijavi Gorici, letos na Sarskem. 

• Grmek vpraša kaj je z vračanjem prispevkov za telefone občanom. 
Župan pove, da je Občina poslala dopis na Državno pravobranilstvo in odgovor je, da 
zaradi pomanjkanja kadra ne morejo tako hitro delati. 

• Glavan (SVS Strahomer) predlaga naj občina pripravi dopis–obvestilo za občane, da 
lahko v JP Snaga dobijo ustrezen kontejner za smeti in vpraša kakšna je možnost za 
ekološki otok v Strahomerju. 
Kosec (SVS Podgozd) opozori, da Podgozd nima ekološkega otoka. 
Župan pove, da bo v Mostiščarju objavljeno obvestilo za občane, glede ekoloških 
otokov ni problema dobiti kontejnerje, le prostor je potrebno urediti. 

• Krnc vpraša kdaj bo končan plan zazidljivosti in ali so res šle ven parcele, ki so bile 
zazidljive. 
Župan pove, da je menda res prišlo do napake vendar še ni preverjeno. 

 
Seja je bila zaključena ob 19.40 uri. 
 
Zapisala: 
Marjana Župec 
         Janez Cimperman  
                  ŽUPAN 
            
  
 


