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ZAPISNIK 11. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE IG 
z dne, 20.4.2016 ob 18.00 uri v dvorani Centra Ig 

 
Prisotni: župan Janez Cimperman, Jožica Drobnič, Alenka Jeraj, Zuhra Jovanovič, Bojan 
Kraševec, Tone Krnc, Anton Modic, Slavko Pavlič, Rado Simić, Zlatko Usenik, Jože Virant, 
Marija Župec. 
Odsotni: Klemen Glavan,  Martina Kovačič, Franc Toni. 
 
Ostali prisotni: Ksenija Cankar (uni.dipl.inž.arh.), Janez Miklič, Marjana Župec, Tanja 
Lenaršič, Bojana Birsa, Polona Skledar, Franci Susman (SVS Tomišelj), Darja Perme (SVS 
Podkraj), Grm Roman (SVS Iška), Janko Purkat (SVS Strahomer), Ivan Žagar (SVS Iška 
vas), Jože Ciber (SVS Golo-Selnik). 
 
Dnevni red: 

1. Obravnava in potrditev dnevnega reda 
2. Obravnava in potrditev zapisnika 10. redne seje Občinskega sveta Občine Ig 
3. Predstavitev in potrditev projektne naloge za izvedbo rekonstrukcije in adaptacije 

objekta Osnovne šole Ig  
4. Obravnava in potrditev predloga Zaključnega računa proračuna Občine Ig za leto 

2015 
5. Obravnava in potrditev predloga Rebalansa proračuna Občine Ig za leto 2016-1 
6. Obravnava in potrditev predloga ukinitve javnega dobra 
7. Obravnava (prvo branje) predloga Statuta Občine Ig 
8. Obravnava (prvo branje) predloga poslovnika Občinskega sveta Občine Ig 
9. Obravnava in potrditev dopolnitve Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja 

kmetijstva in podeželja v Občini Ig za programsko obdobje 2015 – 2020 
10. Mnenje o kandidatih/kandidatinjah za ravnatelja/ico Osnovne šole Ig 
11. Mnenje o kandidatki za ravnateljico Vrtca Ig 
12. Pobude in vprašanja 

 
K točki 1 
Dnevni red je bil soglasno sprejet. 
 
K točki 2 
Z 9 glasovi ZA je bil potrjen zapisnik 10. redne seje Občinskega sveta Občine Ig. 
 
Seji se pridružita Alenka Jeraj in Zuhra Jovanovič. 
 
K točki 3 
Ksenija Cankar predstavi projektno nalogo z idejnimi zasnovami glede možnosti prostorskih 
širitev na način, da se del manjkajočih prostorov uredi s prizidavo k objektu, hkrati pa se 
razišče tudi možnosti preureditve znotraj obstoječega objekta. Predvidena dozidava in 
rekonstrukcija dela obstoječega objekta OŠ Ig mora upoštevati vse merodajne faktorje in 
regulativo tovrstnih objektov, dosežena mora biti ustrezna funkcionalna shema šole, 
zagotovljena primernost, varnost in racionalnost izvedbe projekta, vezanega na specifična 
izhodišča obstoječega stanja. Namen je zagotovitev ustreznih prostorskih kapacitet šole, 
tako prostorov za pouk kot tudi potrebnih zunanjih športnih površin, upoštevajoč normativni 
prostorski program za predvideno 28 oddelčno šolo. Zunanje nepokrite športne površine se 
zagotovijo na zemljišču obstoječega montažnega vrtca.  
Tone Krnc meni, da je na zemljišču starega vrtca premalo prostora za športne površine. 
Zlatko Usenik predlaga obravnavo projekta kot samostojno točko na eni od naslednjih sej, ne 
z veliko točk dnevnega reda. Predlaga, da bi se moralo igrišče narediti za vse občane, ne pa 
samo za šolske otroke. 
Slavko Pavlič predlaga nakup zemljišča pri šoli za potrebe širitve igrišča. 
Alenka Jeraj meni, da staro igrišče ni za parkirišče in predlaga, da se za avtomobile uredi 
parkirišče izven središča Iga. Poudari, da sklep ni dobro oblikovan, saj obravnavamo le 
projektno nalogo. 
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Z 11 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig potrdil projektno nalogo za izvedbo širitve 
objekta Osnovne šole Ig – rekonstrukcija in prizidava. 
 
K točki 4 
Bojana Birsa obrazloži zaključni račun proračuna.  
 
Z 11 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel Odlok o Zaključnem računu 
proračuna Občine Ig za leto 2015. 
 
K točki 5 
Bojana Birsa pove razloge za pripravo rebalansa. S strani Ministrstva za finance v času 
priprave proračuna nismo prejeli izračuna primerne porabe, dohodnine in finančne izravnave 
za leto 2016, zato smo davčne prihodke sami ocenili. Prihodke iz naslova dohodnine smo 
ocenili previsoko, iz naslova finančne izravnave pa smo načrtovali prenizko. V prvotnem 
NRP-ju za sofinanciranje investicije dvorana Ig smo imeli premalo sredstev s strani 
državnega proračuna za leto 2016. Prav tako smo prvotno načrtovali sredstva s strani 
državnega proračuna tudi za leti 2018 in 2019, ker pa še nimamo sklepa o višini, smo bili 
pozvani, da popravimo vir financiranja v teh dveh letih. V Načrtu razpolaganja z zemljišči 
imamo v veljavnem proračunu načrtovano prodajo zemljišča, katero bo najverjetneje občina 
potrebovala za potrebe menjave pri pridobivanju zemljišča oziroma objekta v centru Iga, zato 
smo prvotno načrtovane prihodke črtali s proračuna.  
 
Z 11 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel sklep, da se glasuje o predlogu 
Odloka o rebalansu proračuna Občine Ig za leto 2016–1.  
 
Z 11 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel Odlok o rebalansu proračuna 
Občine Ig za leto 2016–1.  
 
K točki 6 
Janez Miklič svetnikom predstavi geografski prikaz stanja na terenu. Predloga ukinitve 
javnega dobra, menjave zemljišč in možnosti odkupa zemljišča, vaški svet Kremenica in Iška 
Loka ni obravnaval, ker ne obstaja. 
Tone Krnc predlaga, v kolikor ni vaškega sveta, se za take zadeve kot so ceste, pridobi 
mnenje vaščanov s podpisi. 
 
Z 11 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel Sklep o ukinitvi statusa javnega 
dobra na nepremičnini s parcelno številko 1462/9 k.o. 1699 Dobravica (ID 6531040), 
parcelno št. 1462/10 k.o. 1699 Dobravica (ID 6531041) in parcelno št. 1738 k.o. 1701 
Iška Loka (ID 859376).  
 
K točki 7 
Alenka Jeraj pove, da je Ministrstvo za javno upravo opravilo pregled usklajenosti Statuta 
Občine Ig in Poslovnika Občinskega sveta Občine Ig. Ugotovitve oziroma neskladje z 
obstoječo zakonodajo so navedeni po posameznih členih statuta in poslovnika v poročilu 
Službe za lokalno samoupravo. Statutarno pravna komisija je obravnavala predlog in 
občinskemu svetu predlaga pričetek postopka sprejetja uradnega prečiščenega besedila.  
 
Z 11 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel naslednji sklep: 

 Občinski svet Občine Ig je opravil prvo branje predloga besedila Statuta Občine 
Ig in sprejema sklep, da se na naslednji redni seji občinskega sveta opravi 
drugo branje in sprejem Statut Občine Ig. 

 
K točki 8 
Alenka Jeraj pove, da je Statutarno pravna komisija obravnavala predlog in občinskemu 
svetu predlaga pričetek postopka sprejetja uradnega prečiščenega besedila. 
 
Z 11 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel naslednji sklep: 
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 Občinski svet Občine Ig je opravil prvo branje predloga besedila Poslovnika 
Občinskega sveta Občine Ig in sprejema sklep, da se na naslednji redni seji 
občinskega sveta opravi drugo branje in sprejem Poslovnika Občinskega sveta 
Občine Ig. 

 
K točki 9 
Alenka Jeraj pove, da je Statutarno pravna komisija obravnavala pravilnik in ga predlaga 
občinskemu svetu v obravnavo in potrditev. 
 
Z 11 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel dopolnitve Pravilnika o ohranjanju 
in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Ig za programsko obdobje 
2015 – 2020, v 7. členu. 
 
K točki 10 
Župan pove, da mora Svet zavoda šole na podlagi zakonodaje pred imenovanjem pridobiti 
mnenje lokalne skupnosti. 
Sledila je razprava v kateri so imeli svetniki enotno mnenje, da se morajo kandidati 
predstaviti svetu zavoda šole. 
 
Z 10 glasovi ZA in 1 VZDRŽANIM je Občinski svet Občine Ig sprejel sklep, da vsem 
kandidatom, ki izpolnjujejo pogoje poda pozitivno mnenje. Podrobnejšega 
obrazloženega mnenja občinski svet ne poda, ker še ni bilo opravljenega postopka 
predstavitve kandidatov na Svetu zavoda OŠ Ig. 
 
K točki 11 
Tone Krnc pove, da odkar je Mateja Janežič v.d. ravnateljice, po njegovem mnenju veliko 
stvari v vrtcu ni vredu. Njegovo mnenje je negativno. 
Jožica Drobnič se pridružuje mnenju Toneta Krnca in pove, da so se starostniki obrnili na 
vrtec glede dietnih kosil, vendar so bili zavrnjeni, čeprav je znano, da štirje starostniki že 
prejemajo prehrano iz vrtca. Sprašuje se, v kolikor bo kandidatka Mateja Janežič izbrana za 
ravnateljico ali bi bili starostniki deležni dietne prehrane. 
Župan pove, da Center za socialno delo ni nič obvestil Občino o tej problematiki. 
Marija Župec pove, da je na seji Sveta zavoda vrtca Ig pri odpiranju ponudb izpostavila 
vprašanje, zakaj samo ena prošnja, glede na splošno veliko brezposelnost.  
  
Z 11 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel sklep, da poda negativno mnenje k 
imenovanju kandidatke za ravnateljico Vrtca Ig Matejo Janežič. 
 
Župan svetnike seznani, da ima iniciativa za ustanovitev nove zasebne osnovne šole, ki 
deluje po programu waldorfske pedagogike, prošnjo za sodelovanje pri vzpostavitvi 
delovanja waldorfske šole v občini Ig. Svetniki so predlagali, da se predstavijo podrobnosti v 
zvezi z nastajanjem šole. 
 
K točki 12 

 Tone Krnc predlaga, da je pobuda rejcev za postavitev znakov živali na cesti. 
 Bojan Kraševec opozori, da na Igu v križišču pri KIG-u ni označevalne table za kraj 

Tomišelj. 
 Zlatko Usenik predlaga, da  se v Mostiščar napiše obrazložitev kakšne plane ima 

Občina glede vodovoda v hribih. 
 Marija Župec predlaga, da se v Mostiščar napiše opozorilo glede oranja njiv v cesto. 
 Slavko Pavlič opozori na razpokano Matenko in zgoreli avto na tej cesti. 

 
Seja je bila zaključena ob 20.20 uri. 
 
Zapisala Marjana Župec       

 Janez Cimperman   
  ŽUPAN                                   
                                      


