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ZAPISNIK 4. REDNE SEJE OB ČINSKEGA SVETA OB ČINE IG 
z dne, 9. 3. 2011 ob 20.00 uri v dvorani Centra Ig 

 
Prisotni: župan Janez Cimperman, Andrej Ambrož, Jože Ciber, Klemen Glavan, Zdravko 
Grmek, Alenka Jeraj, Tone Krnc, Anton Maček, Anton Modic, Stanislav Ostanek, Slavko 
Pavlič, Rado Simić, Franc Toni, Jože Virant, Marija Župec. 
 
Ostali prisotni: Angelca Kuralt (NO), Irena Komatar (AXIS d.o.o.), Janez Miklič, Uroš Čuden,  
Polona Skledar, Marica Zupan, Katja Ivanuš, Marjana Župec, Maja Zupančič, Ivan Žagar 
(SVS Iška vas), Boštjan Piškur (SVS Dobravica), Jure Pajek (SVS Iška Loka), Robert Mavec 
(SVS Dobravica), Tone Strelec (SVS Ig). 
 
Dnevni red: 

1. Potrditev dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika 3. redne seje Občinskega sveta Občine Ig 
3. Obravnava in potrditev Pravilnika o sprejemu otrok v Vrtec Ig 
4. Obravnava in potrditev cene socialno varstvenih storitev in dodeljevanje enkratnih 

pomoči občanom 
5. Obravnava in potrditev Letnega programa kulture Občine Ig za leto 2011 
6. Obravnava in potrditev Letnega programa športa Občine Ig za leto 2011 
7. Mnenje lokalne skupnosti o kandidatih za ravnatelja OŠ Ig 
8. Imenovanje članov Sveta zavoda OŠ Ig 
9. Imenovanje članov Sveta zavoda Vrtca Ig 
10. Imenovanje Izdajateljskega sveta občinskega glasila Mostiščar 
11. Potrditev cenika oglasnega prostora v občinskem glasilu Mostiščar  
12. Obravnava in potrditev Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest in kolesarskih 

poti v Občini Ig 
13. Obravnava in potrditev Pravilnika o prireditvah v Občini Ig 
14. Obravnava in potrditev predlogov za podelitev priznanj Občine Ig za leto 2011 
15. Pobude in vprašanja svetnikov 

 
K točki 1 
Župan predlaga, da se točka 12 obravnava pod točko 3 in razširitev dnevnega reda z 
dodatnima točkama: 

- Ponudba za podaljšanje linije mestnega potniškega prometa št. 19 do Iga 
- Ležeča hitrostna ovira na cesti v Brestu 

 
Z 12 glasovi ZA je bil potrjen dopolnjen dnevni red , ki se ustrezno preštevil či. 
 
K točki 2 
Z 12 glasovi ZA je bil potrjen zapisnik 3. redne se je Občinskega sveta Ob čine Ig.  
 
K točki 3 
Irena Komatar iz podjetja AXIS d.o.o. pove, da je občinska uprava pristopila k novelaciji 
Odloka iz leta 2000, tako občinskih javnih cest in kolesarskih poti kot gozdnih poti. V Občini 
Ig je kategoriziranih 11 odsekov lokalnih cest v skupni dolžini 38,272 km, 154 odsekov javnih 
poti v dolžini 57,651 km in 2 odseka javnih poti za kolesarje v skupni dolžini 959 m. S 
predlogom osnutka Odloka se odpravljajo vse dotedanje pripombe, na katere opozarja 
Direkcija RS za ceste, glede vodenja evidenc o občinskih javnih cestah v veljavnem Odloku, 
ureditev ažuriranja v Banki cestnih podatkov in digitalnem sloju cest, ki se bo vpisal v Zbirni 
kataster GJI. Občina Ig bo tako odpravila pomanjkljivosti in izpolnila vse zakonsko določene 
obveznosti. 
 
Seji se pridruži Franc Toni. 
 
S 13 glasovi ZA je Ob činski svet sprejel osnutek Odloka o kategorizaciji občinskih 
javnih cest in kolesarskih poti v Ob čini Ig. 
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K točki 4 
Anton Modic predsednik Odbora za družbene dejavnosti pove, da je na podlagi 
dopolnjenega Zakona o vrtcih in izkušenj iz lanskega točkovanja vlog potrebno dopolniti 
Pravilnik o sprejemu otrok v Vrtec Ig. Po novem točkovniku bo otrok dobil dodatne točke, če 
imata oba starša stalno prebivališče v Občini Ig in stalno prebivališče v občini Ig več kot dve 
leti. Pravilnik sta obravnavala Odbor za družbene dejavnosti in Statutarno pravna komisija in 
ga predlagata občinskemu svetu v obravnavo in potrditev. 
 
S 13 glasovi ZA je Ob činski svet sprejel sklep o potrditvi Pravilnika o s prejemu otrok v 
Vrtec Ig.  
 
K točki 5 
Anton Modic pove, da je Odbor za družbene dejavnosti obravnaval predlog Sklepa, ki ga 
predlaga občinskemu svetu v obravnavo in potrditev. 
 
S 13 glasovi ZA je Ob činski svet sprejel sklep o potrditvi cene za storit ev pomo č na 
domu za leto 2011 kot jo je izra čunal izvajalec Center za socialno delo in sicer v v išini 
5.269,22 eur mese čno, pri čemer Občina Ig storitev pomo č na domu financira 100%. 
 
S 13 glasovi ZA je Ob činski svet sprejel sklep o potrditvi cene za enkrat no denarno 
pomo č za leto 2011 kot jo je izra čunal izvajalec Center za socialno delo in sicer v  
višini 76,66 eur mese čno. 
 
K točki 6 
Anton Modic pove, da je Odbor za družbene dejavnosti obravnaval Letni program kulture in 
ga predlaga občinskemu svetu v obravnavo in potrditev. 
 
S 13 glasovi ZA je Ob činski svet sprejel Letni program kulture Ob čine Ig za leto 2011. 
 
K točki 7 
Anton Modic pove, da je Odbor za družbene dejavnosti obravnaval Letni program športa in 
ga predlaga občinskemu svetu v obravnavo in potrditev. 
 
S 13 glasovi ZA je Ob činski svet sprejel Letni program športa Ob čine Ig za leto 2011. 
 
Seji se pridruži Alenka Jeraj. 
 
K točki 8 
Anton Modic pove, da se Odbor za družbene dejavnosti strinja, da je najprimernejša 
kandidatka za ravnateljico OŠ Ig Biserka Vičič Malnar. Mnenje sta obravnavala Odbor za 
družbene dejavnosti in Komisija za volitve, mandatna vprašanja in imenovanja in ga 
predlagata občinskemu svetu v obravnavo in potrditev. 
Andrej Ambrož predlaga, da se pri obrazloženih mnenjih popravi oziroma izbriše zadnji 
stavek »Ne pozna pa okolja in kolektiva v katerem kandidira za mesto ravnatelja«. 
Župan poda predlog, da se izbriše zadnji stavek na glasovanje. 
 
S 3 glasovi ZA, 8 PROTI in 3 VZDRŽANIMI Ob činski svet ni sprejel, da se pri 
obrazloženih mnenjih izbriše zadnji stavek »Ne pozn a pa okolja in kolektiva v katerem 
kandidira za mesto ravnatelja«. 
 
Župan poda obrazloženo mnenje na glasovanje. 
 
Z 14 glasovi ZA je Ob činski svet sprejel sklep s katerim podaja obrazlože no mnenje o 
kandidatih za ravnatelja OŠ Ig kot sledi v prilogi tega zapisnika.  
 
K točki 9 
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Stanislav Ostanek predsednik Komisije za volitve, mandatna vprašanja in imenovanja pove, 
da je komisija obravnavala sklep in ga predlaga občinskemu svetu v obravnavo in potrditev. 
 
Z 14 glasovi ZA je Ob činski svet sprejel sklep, da se za nadomestnega člana 
predstavnika ustanovitelja v Svetu zavoda OŠ Ig ime nuje Antona Ma čka. 
 
K točki 10 
Stanislav Ostanek pove, da je Komisija za volitve, mandatna vprašanja in imenovanja 
obravnavala sklep, ki ga predlaga občinskemu svetu v obravnavo in potrditev. 
Župan pove, da je danes Andrej Ambrož izrazil željo ne imenovanja, ker je preobremenjen z 
drugimi funkcijami, zato občinska uprava predlaga Andrejo Zdravje. 
Alenka Jeraj vpraša kdo je podal predloge za imenovanje članov, saj svetniki nismo bili nič 
obveščeni do katerega datuma se lahko posreduje predloge. 
Župan pove, da je sklical sestanek z vodji svetniških skupin in skupaj so obravnavali 
županov predlog in strinjali so se z imenovanjem članov. 
Andrej Ambrož se zahvali za zaupanje, vendar je preobremenjen. 
Župan predlaga, da se imenuje Jožeta Cibra in poda predlog na glasovanje. 
 
Z 12 glasovi ZA in 2 VZDRŽANIMA je Ob činski svet potrdil, da se za člana imenuje 
Jožeta Cibra. 
 
Župan poda sklep na glasovanje. 
 
Z 14 glasovi ZA je Ob činski svet sprejel sklep, da se za člane predstavnika 
ustanovitelja v Svetu Vrtca Ig imenuje Rada Simi ća, Marijo Župec in Jožeta Cibra.  
 
K točki 11 
Stanislav Ostanek pove, da je Komisija za volitve, mandatna vprašanja in imenovanja 
obravnavala sklep in ga predlaga občinskemu svetu v obravnavo in potrditev. 
 
Z 14 glasovi ZA je Ob činski svet sprejel sklep, da se za člane izdajateljskega sveta 
občinskega glasila Mostiš čar imenuje Janeza Cimpermana, Stanislava Ostanka, 
Klemena Glavana, Antona Krnca in Franca Tonija. 
 
K točki 12 
Maja Zupančič urednica pove, da se s tem cenikom dodatno opredeli še cene za oglase na 
barvnih straneh v Mostiščarju. 
 
Z 14 glasovi ZA je Ob činski svet sprejel sklep o potrditvi Cenika oglasne ga prostora v 
Mostiš čarju. 
 
K točki 13 
Zdravko Grmek pove, da je Statutarno pravna komisija obravnavala Pravilnik in ga predlaga 
občinskemu svetu v obravnavo in potrditev. 
Alenka Jeraj poda pripombo, da so vsi razpisi objavljeni naenkrat, tako se društvo istočasno 
prijavi na turizem in prireditve, potem pa ne veš ali si uspel ali ne, izbran ali pa ne. V Društvu 
Fran Govekar Ig je problem Koliščarski dan, ali mora društvo samo oceniti kam sodi. 
Župan pove, da se postavlja vprašanje kakšen bi moral biti časovni zamik. 
Alenka Jeraj predlaga, takoj zdaj JR za kulturo in turizem, kasneje pa še JR za prireditve. 
Marica Zupan pove, da se na JR za turizem prijavi prireditve, ki so turističnega pomena, na 
druge razpise pa vse ostale prireditve. V novem predlogu Pravilnika sta združena dva in 
sicer Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih 
institucij ter Pravilnik o sofinanciranju prireditev v Občini Ig. 
Franc Toni pove, da je predlog Alenke Jeraj problem dejavnosti v občini že dolgo časa in 
predlaga naj Odbor odloči za Koliščarski dan ali je večjega turističnega ali kulturnega 
pomena, saj se društvo lahko prijavi na oba razpisa. Turistična društva se morajo prijaviti na 
področju turizma, kulturna društva pa na razpis kulture. 
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Z 14 glasovi ZA je Ob činski svet sprejel sklep o potrditvi Pravilnika o s ofinanciranju 
prireditev v Ob čini Ig. 
 
K točki 14 
Stanislav Ostanek pove, da je Komisija za volitve, mandatna vprašanja in imenovanja 
obravnavala pobude za občinska priznanja in daje predlog sklepa vključno s predlogi in 
pripombami občinskemu svetu v potrditev. Prvotni predlog za podelitev priznanja Gasilski 
zvezi Ig in Janezu Hočevarju se spremeni v zlato plaketo. Predlog za dodelitev priznanj 
Kmetijski zadrugi Ig se zavrne. Predlog ŠD RK Mokerc Ig za Ekipo mlajših dečkov ŠD RK 
Mokerc Ig in predlog Uprave društva ŠD Mokerc Ig za Elvirja Kalbiča se prenese kot prijavo 
na razpis za športnika leta in ekipo leta 2010. 
Alenka Jeraj vprašaj zakaj se Kmetijski zadrugi Ig predlog za priznanje zavrne. 
Franc Toni pove, da je za ta predlog glasoval proti, ker je občina osem let prosila KZ Ig za 
odkup zemljišča za cesto, ki jo je Občina zelo drago plačala, uporabljajo pa jo vsi kupci 
novega trgovskega centra. Posledično je bilo potrebno dvakrat podaljšati gradbeno 
dovoljenje za kulturno dvorano v novem gasilskem domu Ig. 
Stanislav Ostanek vpraša, kako ste prišli na idejo, da predlagate KZ Ig za priznanje. 
Tone Krnc pove, da je prišla ideja zato, ker se je odprl velik trgovski center za vse občane. 
Za odkup ceste pa nismo vedeli, da so tako velike številke. 
Župan pove, da tisti, ki ste že drugi mandat veste, da smo imeli številke v proračunu in 
predlog sklepa poda na glasovanje. 
  
Z 14 glasovi ZA je Ob činski svet sprejel Sklep o podelitvi zlatih plaket in priznanj 
Občine Ig za leto 2011 slede čim prejemnikom: 

• zlato plaketo Ob čine Ig za leto 2011 prejme: GASILSKA ZVEZA IG 
• zlato plaketo Ob čine Ig za leto 2011 prejme: JANEZ HO ČEVAR 
• priznanje Ob čine Ig za leto 2011 prejme: MARIJA VIRANT 
• priznanje Ob čine Ig za leto 2011 prejme: VINKO KERŠMANC 
• priznanje Ob čine Ig za leto 2011 prejme: ANTON REBOV 
• priznanje Ob čine Ig za leto 2011 prejme: KMETIJA SUSMAN 

 
K točki 15 
Župan pove, da je župan MOL Zoran Jankovič v telefonskem pogovoru predlagal, da bi 
mestni avtobus vozil do Iga.  Predlagal sem naj pripravijo ponudbo, katero jo imate v gradivu, 
ki opredeljuje potrebna sredstva za sofinanciranje podaljšanja linije 19 s strani Občine Ig v 
višini 209.426 evrov. Na sestanku z JP LPP smo uskladili ponudbo letnega pokrivanja 
stroškov naše občine v višini 92.000 evrov, avtobus bi vozil na 20 minut, ob vikendih na dve 
uri za ceno 1,10 evra. Podjetje BUS bo uskladil vozni red od naselij znotraj občine Ig do linije 
19, na katero bodo lahko občani prestopali. 
Tone Krnc poda pozitivno mnenje na podaljšanje mestnega potniškega prometa. 
Franc Toni meni, da bi bila potrebna anketa, koliko ljudi se vozi z avtobusom. 
Stanislav Ostanek poda pozitivno mnenje in z vožnjami se bo pokazalo koliko ljudi se vozi. 
Zdravko Grmek meni, da je vzpostavitev povezave dober korak le cena je morda visoka.  
Alenka Jeraj vpraša ali se razmišlja glede parkiranja avtomobilov, in ali bo posebna karta. 
Župan odgovori urbana – kombinirana. 
Slavko Pavlič predlaga, da bi pri »mokarju« vozil manjši avtobus do nakupovalnega centra. 
Andrej Ambrož predlaga naj pri KPD zgradi MOL, saj ga mora v vsakem primeru zgraditi.  
Župan poda sklep, da se podaljša linija mestnega potniškega prometa številka 19 do Iga in 
Občina Ig zagotovi v svojem proračunu 92.000 evrov. 
 
S 13 glasovi ZA in 1 VZDRŽANIM je Ob činski svet sprejel sklep, da se strinja s 
podaljšanjem linije mestnega potniškega prometa šte vilka 19 do Iga in z višino letnega 
stroška sofinanciranja ob čine v višini 92.000 evrov.  
 
K točki 16 
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Župan pove, da je Občina postavila, pri trgovini Sonček v Brestu, ležečo hitrostno oviro. S 
strani vaščanov smo dobili peticijo s podpisi, da se hitrostna ovira odstrani. Občinska uprava 
je pridobila mnenje SVS Matena naj ostane ovira in SVS Brest naj odloči občinski svet ter naj 
bo daljša dvignjena asfaltna ovira. 
Jože Ciber predlaga, da se ležeča ovira naredi podobno kot v vasi Knej in Rašca, saj se 
lahko prepelje s 50 km/h in tudi s plugom lahko dela. 
Župan poda predlog sklepa, da se ležeča hitrostna ovira odstrani na glasovanje. 
 
Z 14 glasovi PROTI Ob činski svet ni sprejel sklepa, da se leže ča hitrostna ovira 
odstrani. 
 
Župan poda predlog sklepa, da ležeča hitrostna ovira ostane na glasovanje. 
 
Z 14 glasovi ZA je Ob činski svet sprejel sklep, da leže ča hitrostna ovira ostane do 
trenutka, ko se naredi asfaltirano leže čo oviro po standardih. 
 
Župan svetnike seznani glede 3A razvojna OS - Ljubljana - Petrinja o sestanku s sosednjimi 
župani, z ministrom za okolje in prostor in ministrom za promet. Župani smo zahtevali in 
postavili ultimat, da se trasa obvozne poti na relaciji mimo Škofljice umesti v prostor zahodno 
od Škofljice mimo Lavrice in istočasno pristopi k izdelavi priključka Škofljica – Šmarje Sap ter 
s tem razbremeni stari del ceste Kočevje – Škofljica proti Lavrici in še, da se takoj pristopi k 
sanaciji  – rekonstrukciji ceste Ig – Ljubljana. Za postopke umeščanja je bil sprejet sklep, da 
mora biti državni prostorski načrt sprejet do septembra 2012.  
Župan pove, da je bil na sestanku na Direkciji za ceste z direktorjem gospodom Ficko, kjer je 
bilo obljubljeno, da se bo pričelo z deli za rekonstrukcijo »Ižanke« v dolžini 3,9 km, predviden 
strošek je 1 milijon evrov, vzporedno se bo uredil most oziroma propust proti Iški Loki.  
Sprožil sem tudi problem tistih pločnikov na Igu, ki manjkajo na trasi migracije jutranjih vozil 
iz smeri Kočevja – Ljubljana. Razprava je tekla tudi za obvozno cesto Staje – Ig in projektu 
za krožišče pri poslovni coni. 
 
K točki 17 

� Jože Ciber opozori na prehod otrok med križiščem za Golec in avtobusno postajo na 
Golem in predlaga, da je pripravljen brezplačno dati svojo parcelo pod cesto za 
izdelavo izogibališča s pločnikom in pripravljen se je odpovedati sejnini za celo leto, 
da se zagotovi sredstva. 
Župan pove naj se oglasi na Občini glede parcele, kritičnih točk je v občini veliko. 

� Franc Toni pove, da so bila na Odboru za turizem izpostavljena vprašanja kaj se 
planira za Iški Vintgar in kako zadeva poteka s planinskim domom Krim. 
Župan pove, da je Iški Vintgar last Občine Ig in Odboru se predlaga za projekt  
natečaj, za Krim nas je Ministrstvo za obrambo tožilo na prvi stopnji, Občina je 
napisala pismo ministrici za okolje in prostor in pritožila na drugi stopnji. Pove tudi, da 
je Občina dobila Zapotok. 

� Tone Krnc vpraša kako je s podražitvijo vode. 
Župan pove, da na podlagi analize in bilance stanja se mora narediti struktura cen. 

� Andrej Ambrož predlaga naj bo termin objave razpisa za uporabo športne dvorane 
prej izpeljan, ker uporabniki dvorane dobijo urnike šele avgusta in razpis za društva 
naj bi bil letos objavljen že decembra.  
Župan pove, da je bil proračun potrjen decembra. 

 
Župan občinski svet povabi na slavnostno prireditev s podelitvijo priznanj v petek, 18.3.2011. 
 
Seja je bila zaključena ob 22.30 uri. 
 
Zapisala Marjana Župec   

 
Janez Cimperman                                                           

                                        ŽUPAN 


