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ZAPISNIK 4. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE IG 

z dne, 11.3.2015 ob 18.00 uri v dvorani Centra Ig 
 
Prisotni: župan Janez Cimperman, Jožica Drobnič, Klemen Glavan, Alenka Jeraj, Zuhra 
Jovanovič, Martina Kovačič, Bojan Kraševec, Tone Krnc, Anton Modic, Rado Simić, Franc 
Toni, Zlatko Usenik, Jože Virant, Marija Župec. 
 
Opravičeno odsoten Slavko Pavlič. 
 
Ostali prisotni: Angelca Kuralt (NO), Mihael Tominšek, Valt Jurečič, Janez Miklič, Polona 
Skledar, Marica Zupan, Tina Škulj, Marjana Župec, Janez Rupert (SVS Iška vas), Ivan Žagar 
(SVS Iška vas), Karmen Kavčič (SVS Iška vas), Marija Zdravje (SVS Iška vas), Janko Purkat 
(SVS Strahomer), Miroslav Planinc Kovačevič (SVS Podgozd), Katja Zdravje (SVS Ig), 
Dragica Krnc (SVS Suša), Roman Grm (SVS Iška), Mojca Kučič (SVS Iška), Suzana 
Bratkovič Zavodnik (SVS Tomišelj), Franci Susman (SVS Tomišelj), Jože Ciber (SVS Golo–
Selnik), Dušan Kovačič (SVS Škrilje), Darja Perme (SVS Podkraj), Mojca Završnik (SVS 
Staje), Marija Žagar, Milan Žagar. 
 
Dnevni red: 

1. Obravnava in potrditev dnevnega reda 
2. Obravnava in potrditev zapisnika 3. redne seje in 1 dopisne seje Občinskega sveta 

Občine Ig 
3. Obravnava in potrditev Letnega programa športa 
4. Obravnava in potrditev Letnega programa kulture 
5. Imenovanje izdajateljskega sveta občinskega glasila Mostiščar 
6. Potrditev cene pomoči na domu v občini Ig za leto 2015 
7. Obravnava in potrditev Sklepa o ukinitvi javnega dobra 
8. Obravnava in potrditev sprememb in dopolnitev Odloka o programu opremljanja 

stavbnih zemljišč na območju občine Ig 
9. Obravnava vloge družine Žagar iz Iške vasi 48 
10. Obravnava in potrditev predlogov za podelitev priznanj Občine Ig za leto 2015 
11. Obravnava in potrditev predloga za nov grb Občine Ig 
12. Vprašanja in pobude 

 
K točki 1 
Župan predlaga, da se 11 točka obravnava pod točko 3 in dnevni red se ustrezno preštevilči. 
 
S 13 glasovi ZA je bil potrjen spremenjen dnevni red, ki se ustrezno preštevilči. 
 
K točki 2 
Martina Kovačič poda pripombo na zapisnik 1. dopisne seje, da se zavede, da je 
nasprotovala sami dopisni seji v postopku in obrazložitev je podala po elektronski pošti. 
 
S 13 glasovi ZA je bil potrjen zapisnik 3. redne seje in popravljen zapisnik 1. dopisne 
seje Občinskega sveta Občine Ig. 
 
K točki 3 
Mihael Tominšek pove, da sta bili leta 2011 dve kolišči z Iga uvrščeni na Unesco seznam 
svetovne dediščine in vse od takrat je ideja o spremembi občinske simbolike oziroma grba. 
Kolišča so dejansko postala del ižanske zgodovine, njene prepoznavnosti in prav je, da se 
kolišča uvrsti na simboliko, nov grb občine. Situacija je kar zahtevna glede na želje, 
spremeniti samo atribut ne pa tudi zastave, ohraniti barvo zastave in narediti s kar najmanj 
stroškov. Glavna težava je namreč nezdružljivost določenih barvnih kombinacij. V predlogih 
pa je upoštevano še, da grb ne bi bil preveč prazen z enim atributom - zgodovinsko dejstvo 
iz 12. stoletja, ko se pojavlja dokumentiran grb ižanskih plemičev, ki vsebuje dve heraldični 
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roži. Okoli leta 1300 je živel zemljiški gospod oziroma lastnik zemljišč, ki so jih zanj upravljali 
lokalni gospodarji, to pomeni, da je bil Ig njegov teritorij s katerim je upravljal. V tistem času 
so zemljiški gospodje trgovali med seboj z dobrinami, ki so jih ustvarili s svojim ozemljem na 
lokalni in mednarodni ravni. Zavoljo tega trgovanja so potrebovali svoje razpoznavne znake, 
pod katerimi so se predstavljali. V modi so bili pečati in tak osebni simbol je uporabljal 
imenovani zemljiški gospod v obliki deljenega polja z dvema heraldičnima rožama v vsakem 
polju. V tistih časih se je s pečatom zemljiškega gospoda enačilo tudi območje samo. Zato so 
s časoma, ko se je nek kraj razvijal v trg in nato v mesto, ti razpoznavni znaki prehajali v 
krajevne grbe. Ig se ni samostojno razvijal v trg in mesto, saj je bil preblizu Ljubljane. Ker Ig 
nikoli ni razpolagal s svojim grbom ali drugimi znanimi simboli je torej heraldična roža 
trenutno edini preverjen zgodovinsko dokumentiran simbol, prvi uradni preverljiv - dokazljiv 
simbol tega kraja s katerim razpolagamo. Za pečate se ni uporabljalo barv, heraldične 
šrafure pa še niso poznali, tako o barvah tega simbola nimamo podatkov. Iz tega sledi, da so 
lahko znotraj heraldičnih pravil poljubne barve. Običajne heraldične barve so zlata in srebrna, 
modra, rdeča in črna. Na sestanku je bil podan še en predlog z vključitvijo ižanskih puntov, ki 
pa je bil po kasnejšem premisleku izločen. Osnutek simbolike z atributom – kolišča in 
heraldična roža je računalniško predstavljena na seji preko video projekcije. 
Alenka Jeraj predlaga, da se koliščarsko naselje spremeni in ločeno postavi vsako hišo na 
svojo ploščad.  
Zuhra Jovanovič meni, da je kolišče na prvi pogled kot kitajsko naselje, verjetno zaradi 
barve, zato predlaga, da se  omili črte pri tramovih in omili ravne kote pri vratcih. 
Mihael Tominšek obrazloži, da so barve izmišljene in niso heraldično pravilo. Heraldika ne 
slika ampak je simbolika, heraldika je veda, ki na simbolen način sporoča prepoznavnost na 
daljavo.  
Valt Jurečič pove, da je moral biti včasih grb prepoznaven na 150 korakov. Sedaj veljavni grb 
ima samo ekološko sporočilnost, osnutek kolišč pa nosi predantično in srednjeveško 
povednost Iga in ima prazgodovinsko in zgodovinsko sporočilnost. Heraldično praviloma 
lahko hiške razdelimo na tri enote in barva se lahko izbira med modro, črno ali rumeno. 
Franc Toni pove, da je predlagal umestitev ižanskega punta v grb zato, ker je bil to zadnji 
kmečki upor v marčni revoluciji s pričetkom v Parizu in končanjem 21. marca 1848 na Igu.  
Tone Krnc poda predlog, da se hiške razmakne in z bolj strmimi strehami. 
Anton Modic predlaga, da gospod Jurečič in Tominšek dodelata predlagan osnutek na 
podlagi podanih pripomb in s postopkom naj se nadaljuje. 
Zlatko Usenik meni, da bi morala Občina povrniti stroške društvom za zamenjavo zastave ter 
še predlaga, da oblikovalci pripravijo nekaj variant s kolišči in rožo, popravljen predlog 
posredujejo svetnikom in s postopkom o spremembi grba se nadaljuje. 
 
S 13 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel sklep, da občinska uprava nadaljuje 
s postopkom izdelave nove občinske simbolike z atributom kolišča in heraldična roža. 
 
K točki 4 
Anton Modic pove, da je Odbor za družbene dejavnosti obravnaval Letni program športa in 
ga predlaga v obravnavo in potrditev občinskemu svetu. 
Zlatko Usenik predlaga, da se v letni program uvrsti pod športno infrastrukturo še igrišče v 
Brestu, v srednjeročni ali dolgoročni plan igrišče občine Ig za osnovno šolo in izgradnjo 
igrišča na Golem. 
Martina Kovačič predlaga obnovo malega otroškega igrišča na Igu zraven šole. 
Alenka Jeraj predlaga, da se pogleda otroško igrišče ob vrtcu na Vrhniki, ki je lepo 
oblikovano kot kolišče. 
 
S 13 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel Letni program športa Občine Ig za 
leto 2015 dopolnjen s pripombami. 
 
K točki 5 
Anton Modic pove, da je Letni program kulture odbor obravnaval in ga predlaga občinskemu 
svetu v obravnavo in potrditev. 
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Alenka Jeraj predlaga, da se uredijo zapleti v zvezi s koriščenjem dvorane v Iški vasi, težave 
nastanejo na dan prireditve, ko je niti odpovedati ne moreš. Društvo Fran Govekar Ig je bilo 
dogovorjeno s predsednico GD Iška vas za najem dvorane, potem se je pa zapletlo s 
predsednikom Kulturnega društva Iška vas. 
Anton Modic obrazloži, da se bo kot predsednik Odbora za družbene dejavnosti pogovarjal s 
Kulturno umetniškim društvom Iška vas, ki je odbor seznanil s problematiko. 
Tone Krnc predlaga, da občinska uprava pripravi enotni pravilnik s cenikom za najem in 
uporabo vseh dvoran v občini Ig, ki so v gasilskih domovih. 
Župan obrazloži, da kjer Občina Ig za dvorane nima stavbne pravice, ne more postavljati 
nobenih pravil. 
Zuhra Jovanović in Alenka Jeraj predlagata, naj se na spletni strani objavi razpoložljive 
dvorane, kontaktne osebe in cenik najema. 
 
S 13 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel Letni program kulture Občine Ig za 
leto 2015. 
 
K točki 6 
Svetniki niso razpravljali. 
 
S 13 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel sklep, da se za člane izdajateljskega 
sveta občinskega glasila Mostiščar imenuje Janeza Cimpermana, Antona Krnca, 
Franca Tonija, Klemena Glavana in Zuhro Jovanovič za obdobje mandata aktualnega 
občinskega sveta občine Ig.  
 
K točki 7 
Svetniki niso razpravljali. 
 
S 13 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig potrdil ceno pomoči na domu v Občini Ig za 
leto 2015. 
 
K točki 8 
Svetniki niso razpravljali. 
 
S 13 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel sklep o ukinitvi statusa javnega 
dobra 1/2015 na zemljiščih parc. št. 2272/23 in 2288/4 obe k.o. 1708 Golo ter na 
zemljišču parc. št. 2797/12 k.o. 1700 Ig. 
 
K točki 9 
Zlatko Usenik predlaga, da se v 10. členu 4. odstavek popravi, da se plačilo komunalnega 
prispevka v celoti oprosti.  
 
S 13 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel Odlok o spremembah Odloka o 
programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju občine Ig. 
 
K točki 10 
Janez Rupert predsednik SVS Iška vas razdeli dopis z obrazložitvami nekaterih dejstev 
navedenih v dopisu, ki so ga svetniki 2.2.2015 prejeli od družine Žagar. Avtobusno 
obračališče se je zgradilo pred 40 leti, nasproti hiše družine Žagar, katerim pa danes avtobus 
povzroča hrup že od 4.20 ure. V nadaljevanju pojasni, da lokalni avtobus stoji 25 do 28 m od 
hiše in ob 4.40 uri samo vžge in odpelje, luči avtobusa svetijo na cesto, sicer ne bi opravil 
tehničnega pregleda. Osebno je večkrat preveril avtobus, ki pripelje na postajo ob 20.45 uri 
ugasne motor in vžge trenutek pred odhodom ob 20.50 uri skoraj neslišno, največji hrup je bil 
sredi vasi na postaji, ko zavira, potem pa pospeši. Drugo jutro je avtobus pripeljal, ustavil, da 
sta lahko potnici vstopili in speljal z minimalnim plinom. Pogovarjal se je s tremi vozniki, ki so 
pokazali kartonček z voznim redom na katerem je opozorilo o ugašanju motorja, katerega 
strogo upoštevajo. Odločno demantira govorice: o hrupu avtomobilov, ko pripeljejo otroke na 
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postajo, o peščici potnikov, saj  samo pri gasilskem domu vstopa več kot deset potnikov. 
Tudi šolarji podružnične šole Iška vas se vozijo z avtobusom k telovadbi v šolo na Ig enkrat 
tedensko, starejši, ki ne vozijo avtomobila, dopoldne potujejo k zdravniku in po ostalih 
opravkih, zanemarljivo ni niti število turistov in pohodnikov. Ali bi jim radi onemogočili tudi to? 
Iška vas in Iška nista spalno naselje, sta tradicionalni kmečki vasi. Kmetje s traktorji 
povzročajo hrup, tudi kamioni, ki vozijo les iz Krima. Glede obračanja in razkladanja 
kamionov se je pogovoril s sosedi, ki so zagotovili, da že leto dni nihče več podnevi ne 
razklada na obračališču. Zbiranje mladine v čakalnici je normalno in vsekakor bolje kot, da se 
zbira po gostinskih lokalih. Po vseh pritiskih, ki se dogajajo zadnje čase, so na obračališče 
postali pozorni tudi ostali člani SVS Iška vas in Iška ter ugotovili, da stanje ni tako črno kot se 
prikazuje. Vsi mi vključno z družino Žagar se zavedajmo, da bomo tudi mi mogoče nekoč na 
tem, da zaradi starosti ali bolezni ne bomo več vozili avtomobila in takrat nam bo zelo 
dobrodošla avtobusna postaja čim bližje našemu domu. Če živimo v skupnosti kot je vas, 
moramo prav gotovo biti strpni drug do drugega in na račun večine včasih tudi potrpeti. Tako 
tisti, ki živijo ob obračališču ali ob cesti po kateri vozi avtobus, še najbolj pa tisti, ki živijo ob 
avtobusnih postajah, kjer je zagotovo največ hrupa, saj vozniki ob vkrcavanju potnikov ne 
izključujejo motorja. Vaški svet Iška vas in Iška na družino Žagar ne izvajata nikakršnega 
pritiska, kot navajajo v dopisu in še, da naj se avtobus preusmeri v Drago. Na zboru krajanov 
Iška vas, Iška, Gornji Ig dne 20.2.2015 je bil sprejet sklep, da avtobus na progi št. 19 I 
Ljubljana – Iška vas – Ljubljana vozi še naprej po nespremenjeni progi in ustaljenem voznem 
redu. 
Milan Žagar pojasni, da ni res, da so predlagali naj avtobus vozi v Drago saj, ko je začel 
voziti mestni avtobus v Iško vas, so prosili župana, da bi se končna postaja prestavila. Glede 
razjasnitve dejstev si še enkrat preberite članek v Mostiščarju. Postaja je bila narejena za en 
avtobus, kasneje so vozili trije - šolski, Tomišelj, Iška vas. Na podlagi pritožbe, županu in 
vaškemu svetu, se je takrat postaja prestavila za 50 m stran. Ko ste vi kontrolirali voznike so 
ugasnili motor, vendar ponoči večkrat tudi po 15 minut temu ni tako. Pred letom dni ste 
svetniki podali različna mnenja glede prestavitve končne postaje v Iški vasi. Družina Žagar 
nikoli ni bila za to, da se avtobus ukine ampak, da se postaja prestavi. Župana in Janeza 
Rupert smo seznanili s predlogom, s skico, da se priključitev avtobusne postaje potegne 
naprej še za 50 m, kjer bi bila lepo urejena hiška, kolesarnica za kolesa, mogoče kakšna klop 
za šolarje poleti, pa še avtobus bi bil bolj odmaknjen stran. Zakaj ne bi uredili prostor tako, da 
bomo ob 5. uri zjutraj lahko mirno spali. 
Župan pove, da prestavitev obračališča naprej proti Iški ni možna, ker zglobni avtobus ne 
more voziti po ozki cesti, in v pripravi so projekti za protipoplavno varnost, in pa zemljišča so 
last agrarne skupnosti. Trenutno je možno le to, da avtobusna linija ostane ali pa, da se 
ukine in  avtobus vozi samo do konca Iga. Župan svetnike seznani, s trenutno razpoložljivimi 
podatki, da je vlada ukinila subvencioniranje mestnega potniškega prometa, kar pomeni 
Občini Ig podražitev za 60.000 evrov na mesec. 
Bojan Kraševec predlaga, da se število voženj v Iško vas zmanjša in preusmeri v Tomišelj, 
kjer lahko parkira v Podkraju. 
Anton Modic pove mnenje volivcev, da mora avtobus še naprej voziti v Iško vas. 
Alenka Jeraj predlaga, da se pogleda različne možne lokacije za prestavitev postaje in pa 
lahko se uredi vožnje z manjšim avtobusi. 
Tone Krnc predlaga, če bodo cene prevozov še dražje, naj se povabi domače prevoznike na 
javni razpis, v kolikor zakon to dovoljuje, pa se bo videlo ali bo prevoz cenejši.  
Marija Zdravje in Roman Grm predlagata, naj se naredi neko zaščito, kot protihrupno ograjo 
ali pa živo mejo. 
Jože Virant predlaga, da se popravi bankine ter obnovi cesta, ki je v slabem stanju in 
nevarna. 
Župan obrazloži, če je izvedljivo glede na protipoplavne ukrepe, bo občinska uprava proučila 
možnost, da se avtobusna postaja prestavi malo bolj stran. 
 
S 13 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel sklep, da občinska uprava prouči 
možnost za prestavitev avtobusnega obračališča v Iški vasi. 
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K točki 11 
Anton Modic pove, da je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja obravnavala 
predloge in občinskemu svetu predlaga v obravnavo in potrditev sledeči sklep: naziv častni 
občan Javier Caseres Espejo, zlato plaketo CUDV Dolfke Boštjančič Draga in Janko Purkat, 
priznanja Julijana Peršič, Moški pevski zbor Ig, Šahovski klub Ig, Društvo Zapotok, Žagar 
Janez, predlog za priznanje Janezu Rupertu in PGD Vrbljene Strahomer se zavrne. Kot 
predsednik komisije pa predlaga občinskemu svetu, da potrdi tudi predlog o podelitvi za 
priznanje Janezu Rupertu. Svetnike še seznani o seji Odbora za družbene dejavnosti, da se 
naziv športnik leta 2014 podeli Lovru Krambergerju, ekipa leta 2014 se podeli rokometni ekipi 
ŠD Mokerc Ig starejši dečki letnik 2000 in mlajši. 
Tone Krnc predlaga, da se popravi Pravilnik in sicer za priznanja, ki jih društva prejmejo ob 
obletnici, bi morali izvzeti iz te kvote štirih priznanj. 
Župan utemelji predlog za častnega občana z razlogi, da je Javier Caseres Espejo pobudnik 
pobratenja med dvema krajema v Španiji in občino Ig, ustanovitelj društva slovensko 
andaluzijskega prijateljstva in velik ljubitelj Slovenije in Slovencev, in tudi glede na to, da 
občina letos praznuje 20–let delovanja. 
 
Župan poda na glasovanje popravljen sklep za podelitev priznanj Občine Ig za leto 2015. 
 
S 13 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel sklep o podelitvi naziva častni 
občan, zlatih plaket in priznanj Občine Ig za leto 2015 sledečim prejemnikom: 

 častni občan Občine Ig prejme Javier Caseres Espejo 
 zlato plaketo Občine Ig za leto 2015 prejme CUDV Dolfke Boštjančič, Draga – 30 

let  
 zlato plaketo Občine Ig za leto 2015 prejme Janko Purkat 
 priznanje Občine Ig za leto 2015 prejme Julijana Peršič 
 priznanje Občine Ig za leto 2015 prejme Moški pevski zbor Ig – 30 let 
 priznanje Občine Ig za leto 2015 prejme Šahovski klub Ig – 10 let 
 priznanje Občine Ig za leto 2015 prejme Društvo Zapotok – 10 let 
 priznanje Občine Ig za leto 2015 prejme Janez Žagar 
 priznanje Občine Ig za leto 2015 prejme Janez Rupert 

 
Program dela nadzornega odbora Občine Ig za leto 2015 je bil posredovan v vednost 
občinskemu svetu. 
 
K točki 12 

 Jože Ciber (SVS Golo–Selnik) predlaga, naj se občina prijavi na javni razpis Triglav 
glede otroških igral. Glede avtobusnega postajališča predlaga postavitev protihrupne 
ograje in pogovore naj vodijo ljudje, ki niso direktno vpleteni v zadevo. 

 Rado Simić predlaga, da za šolski sklad nameni Občina 2.000 evrov in svetniki po 20 
evrov od sejnine, predvsem za tiste otroke katerim starši ne morejo plačati šole v 
naravi ali malice.  
Tone Krnc meni, če bi vsak od staršev vplačal, bi imeli denar v učbeniškem skladu. 
Franc Toni predlaga, da se lahko denar dobi z zbiranjem starega odpadnega papirja. 
Zuhra Jovanovič predlaga, da društva na svojih prireditvah namesto vstopnine 
zberejo prispevke namenjene za šolski sklad. 
Alenka Jeraj predlaga, da šola organizira dobrodelni koncert. 

 Tone Krnc predlaga, da se ob cesti na Sarsko očisti bankine in »muldo« zaradi 
podrtega drevesa. 

 Mojca Kučič (SVS Iška) opozori, da so v GD Iška vas zamenjani ključi od sobe z 
reflektorji, kajti naslednji teden ne bo mogoče izvesti materinskega dneva in vpraša 
čigava je oprema. 
Župan odgovori, vse kar je Občina kupila je v lasti Občine, v kolikor ni prenesla v 
upravljanje KUD Iška vas. Objekt pa ni v lasti Občine Ig. 

 Klemena Glavana zanimajo projekti glede sanacije Iške – protipoplavni nasipi, 
sanacija hipodroma Vrbljene in kaj se dogaja glede Iškega Vintgarja. 
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Župan odgovori, sanacija Iške poteka z urejanjem nabrežin, čiščenjem vej, hipodrom 
obnavlja PGD Vrbljene-Strahomer in KD Krim, iz zadeve Iški Vintgar se je kot župan 
izločil. 

 Martina Kovačič pove, da je na elektronski naslov dobila sporočilo občana, glede na 
Občino poslanih večkratnih pobud za spremembo namembnosti zemljišča, na katere 
pa nikoli ni dobil odgovora.  
Župan odgovori, da pobude na občino prihajajo dnevno, se evidentirajo in na njih ne 
odgovarjamo. Vsaki stranki, ki pokliče ali se zglasi osebno, pojasnimo, da se 
postopek sprememb prostorskih aktov prične, ko Občinski svet sprejme potrebni 
sklep o pričetku. 

 Janez Rupert (SVS Iška vas) opozori na salonitke na cesti proti oddajniku v Iški vasi. 
 Zuhra Jovanovič poda pobudo, ko se bo pričelo s projekti za igrišče na Golem, da se 

vključi zraven vaški svet in svetnike, povabi na pogovor, kakšne so želje in potrebe. 
 Bojan Kraševec predlaga, da se na Igu postavi označevalno tablo smer Tomišelj in še 

eno usmerjevalno tablo proti pokopališču Tomišelj. 
 Marija Župec predlaga talno označitev prehoda za pešce pri bencinski črpalki na Igu, 

kjer je avtobusna postaja in tudi pločnika ni ob desni strani. 
 Alenka Jeraj opozori, da na Ižanski cesti ni table za prepoved vožnje s težkimi 

kamioni, ki presegajo 7,5 ton. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 21.10 uri. 
 
Zapisala Marjana Župec       Janez Cimperman   
          ŽUPAN                                   
                                      


