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ZAPISNIK 10. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE IG
z dne, 7. 3. 2011 ob 18.00 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), Milena Povšič (NO), Janez Miklič, Uroš Čuden, Marica 
Zupan, Marjana Župec, Jože Glavan (SVS Ig), Martin Strelec (SVS Vrbljene), Lea Sever 
(SVS Golo–Selnik), Ivan Žagar (SVS Iška vas), Bojan Kraševec (SVS Tomišelj), Jožica 
Amadea Demšar (SVS Visoko–Rogatec), Darja Perme (SVS Podkraj).

Dnevni red:
1. Potrditev dnevnega reda
2. Obravnava in potrditev zapisnika 9. redne seje in zapisnika 1. izredne seje

Občinskega sveta 
3. Obravnava in potrditev predloga Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Ig
4. Obravnava in potrditev predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Ig
5. Seznanitev s Poročilom o nadzoru zaključnega računa za leto 2010
6. Seznanitev s Poročilom o nadzoru financiranja dodatnega programa Osnovne šole Ig 

za leto 2010
7. Seznanitev s Programom dela Nadzornega odbora Občine Ig za leto 2012
8. Obravnava in potrditev predloga Odloka o načinu upravljanja športne dvorane Ig
9. Obravnava in potrditev predloga Pravilnika o uporabi športne dvorane Ig
10. Obravnava in potrditev cenikov za športno dvorano Ig
11. Obravnava in potrditev cenikov za koriščenje občinskih prostorov za društva in druge 

najemnike in soglasja k ceniku za najem prostorov v GD Iška vas
12. Obravnava in potrditev predloga Pravilnika za koriščenje prostorov v dvorani Golo
13. Obravnava in potrditev Meril za izbor programov športa, ki se sofinancirajo iz 

proračunskih sredstev Občine Ig
14. Obravnava in potrditev predloga Pravilnika o sofinanciranju ljubiteljske kulturne 

dejavnosti v Občini Ig
15. Obravnava in potrditev Letnega programa športa Občine Ig
16. Obravnava in potrditev Letnega programa kulture Občine Ig
17. Obravnava in potrditev predloga Pravilnika o merilih za določanje podaljšanega 

obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska 
dejavnost na območju občine Ig

18. Obravnava in potrditev predlogov za podelitev priznanj Občine Ig za leto 2012
19. Obravnava in potrditev predloga organizacije prireditve ob dnevu slovesne prisege 

prve generacije slovenskih nabornikov v ICZR na Igu
20. Razno

K točki 1
Dnevni red je bil soglasno sprejet.

K točki 2
Z 12 glasovi ZA sta bila potrjena zapisnik 9. redne seje in zapisnik 1. izredne seje 
Občinskega sveta Občine Ig.

Seji se pridruži Franc Toni

K točki 3
Zdravko Grmek predsednik Statutarno pravne komisije pove, da je Odlok komisija
obravnavala in ga predlaga občinskemu svetu v obravnavo in potrditev.
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Jože Virant predsednik Odbora za komunalo, infrastrukturo, varovanje okolja in urejanje 
prostora pove, da je Odlok odbor obravnaval in ga predlaga občinskemu svetu v obravnavo 
in potrditev.

S 13 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel Odlok o gospodarskih javnih 
službah v Občini Ig.

K točki 4
Zdravko Grmek pove, da je komisija Odlok obravnavala in ga predlaga občinskemu svetu v 
obravnavo in potrditev.
Jože Virant pove, da je Odbor obravnaval Odlok in ga predlaga občinskemu svetu v 
obravnavo in potrditev. 

S 13 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju 
občine Ig.

K točki 5
Angelca Kuralt predsednica Nadzornega odbora obrazloži pristop k nadzoru in pojasni način 
opravljanja nadzora Zaključnega računa za leto 2010. Podrobno je predstavila povzete 
ugotovitve in priporočila.

K točki 6
Angelca Kuralt na kratko pojasni opravljeni nadzor, kjer nepravilnosti niso bile ugotovljene.

K točki 7
Angelca Kuralt pove, da NO lahko začne postopek nadzora le, če je določen v letnem 
Programu dela NO. V primeru ko želi izvesti nadzor, ki ni vključen v letni program, mora le 
tega najprej dopolniti in obrazložiti ter posredovati županu in občinskemu svetu.

K točki 8
Zdravko Grmek pove, da je komisija Odlok obravnavala in ga predlaga občinskemu svetu v 
obravnavo in potrditev.
Anton Modic predsednik Odbora za družbene dejavnosti pove, da je odbor obravnaval Odlok
in ga predlaga občinskemu svetu v potrditev.

S 13 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel Odlok o načinu upravljanja Športne 
dvorane Ig.

Seji se pridruži Alenka Jeraj.

K točki 9
Zdravko Grmek pove, da je komisija Pravilnik obravnavala in ga predlaga občinskemu svetu 
v obravnavo in potrditev.
Anton Modic pove, da je Pravilnik obravnaval Odbor, ki ga predlaga občinskemu svetu
vključno s predlaganimi spremembami v potrditev.

Z 14 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel sklep o potrditvi Pravilnika o 
uporabi Športne dvorane Ig.

K točki 10
Anton Modic pove, da je cenike obravnaval Odbor in jih predlaga občinskemu svetu vključno 
s predlaganimi spremembami v potrditev.

Z 14 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel sklep o potrditvi cenika za Športno
dvorano Ig:
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 Cenik za uporabnike Športne dvorane Ig, ki so vključeni v Letni program športa 
Občine Ig

 Cenik za uporabnike Športne dvorane Ig, ki niso vključeni v Letni program 
športa Občine Ig

 Cenik za koncerte in prireditve s komercialnim namenom (vstopnice)
 Cenik za prireditve, ki jih organizirajo društva, institucije v nekomercialne 

namene
 Cenik za prireditve za občino in šolo za nekomercialen namen (proslave, šolske 

in občinske prireditve)

K točki 11
Anton Modic pove, da je cenike obravnaval Odbor in jih predlaga občinskemu svetu v 
potrditev. Sledila je razprava v kateri so sodelovali Jože Ciber, Alenka Jeraj, Franc Toni, 
Tone Krnc, Anton Modic, Zdravko Grmek.

S 13 glasovi ZA in 1 VZDRŽANIM je Občinski svet Občine Ig sprejel sklep  o potrditvi:
 Cenik za uporabo občinskih prostorov za izvajanje dejavnosti društev in drugih 

prostočasnih dejavnosti
 Cenik za enkraten najem za Dvorano Golo
 daje soglasje k Ceniku za najem prostorov v Domu krajanov v Iški vasi

K točki 12
Zdravko Grmek pove, da je komisija Pravilnik obravnavala in ga predlaga občinskemu svetu 
v obravnavo in potrditev.
Anton Modic pove, da je Pravilnik obravnaval Odbor, ki ga predlaga občinskemu svetu 
vključno s predlaganimi spremembami v potrditev.

S 13 glasovi ZA in 1 VZDRŽANIM je Občinski svet Občine Ig sprejel sklep o potrditvi 
Pravilnika za koriščenje prostorov v Dvorani Golo.

K točki 13
Zdravko Grmek pove, da je komisija Merila obravnavala in jih predlaga občinskemu svetu v 
obravnavo in potrditev.
Anton Modic pove, da je Merila obravnaval Odbor in jih predlaga občinskemu svetu v 
potrditev.

Z 14 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig potrdil Merila za izbor programov športa, ki 
se sofinancirajo iz proračunskih sredstev Občine Ig.

K točki 14
Zdravko Grmek pove, da je komisija Pravilnik obravnavala in ga predlaga občinskemu svetu 
v obravnavo in potrditev.
Anton Modic pove, da je Pravilnik obravnaval Odbor, ki ga predlaga občinskemu svetu v 
potrditev.

Z 14 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel sklep o potrditvi Pravilnika o 
sofinanciranju ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ig.

K točki 15
Anton Modic pove, da je Letni program športa obravnaval Odbor, ki ga predlaga občinskemu 
svetu v potrditev.

Z 14 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel Letni program športa Občine Ig za 
leto 2012.

K točki 16
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Anton Modic pove, da je Letni program kulture obravnaval Odbor, ki ga predlaga občinskemu 
svetu v potrditev.

Z 14 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel Letni program kulture Občine Ig za 
leto 2012.

K točki 17
Marica Zupan pove, da je Pravilnik popravljen v skladu s predlogi in pripombami svetnikov 
podanih na 9. redni seji občinskega sveta.

Z 14 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel sklep o potrditvi Pravilnika o merilih 
za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih 
se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Ig.

K točki 18
Stanislav Ostanek predsednik Komisije za volitve, mandatna vprašanja in imenovanja pove, 
da je pobude za občinska priznanja obravnavala Komisija in sprejela sledeče sklepe: da 
odločitev o prejemnici priznanja ali Vesna Podlipec ali Marjana Jamnik odloča občinski svet; 
prvotni predlog za podelitev zlate plakete Društvu Fran Govekar Ig in TD Iška vas se 
spremeni v priznanje; predlog SVS GOLO Selnik pa se prenese na Športnika leta 2011. 
Komisija daje predlog sklepa vključno s predlogi in pripombami občinskemu svetu v 
potrditev.
Sledila je razprava v kateri so sodelovali Tone Krnc, Slavko Pavlič, Rado Simić, Alenka Jeraj, 
Anton Modic, Franc Toni, Marija Župec, Jože Ciber.
Župan predlog Komisije o prejemnici priznanja ali Vesna Podlipec ali Marjana Jamnik poda 
na glasovanje.

Z 8 glasovi ZA in 6 VZDRŽANIMI je Občinski svet Občine Ig sprejel sklep, da priznanje
Občine Ig za leto 2012 prejme Vesna Podlipec.

Z 3 glasovi ZA in 11 VZDRŽANIMI Občinski svet Občine Ig ni sprejel sklepa, da 
priznanje Občine Ig za leto 2012 prejme Marjana Jamnik.

Župan poda na glasovanje predlog Sklepa o podelitvi priznanj Občine Ig za leto 2012. 

Z 14 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel sklep o podelitvi naziva častni 
občan, zlatih plaket in priznanj Občine Ig za leto 2012 sledečim prejemnikom:
 naziv častni občan Občine Ig prejme ALOJZ KOBAL
 zlato plaketo Občine Ig za leto 2012 prejme FRANCI STRLE
 zlato plaketo Občine Ig za leto 2012 prejme PGD IŠKA VAS
 priznanje Občine Ig za leto 2012 prejme FRANC BUKOVEC
 priznanje Občine Ig za leto 2012 prejme TD IŠKA VAS
 priznanje Občine Ig za leto 2012 prejme DRUŠTVO FRAN GOVEKAR IG
 priznanje Občine Ig za leto 2012 prejme VESNA PODLIPEC

K točki 19
Župan pojasni, da v vseh teh letih na Igu obletnice organizira Ministrstvo za obrambo. Na 
podlagi tega je bila na prireditvi v letu 2011 dana pobuda, da soorganizacijo te prireditve 
prevzame Občina Ig.

Z 14 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel Sklep o organizaciji prireditve ob 
dnevu slovenske prisege prve generacije slovenskih nabornikov v ICZR na Igu.

K točki 20
Pod točko razno župan svetnike seznani, da bo občinska uprava pričela s pripravo 
postopkov za menjavo zemljišča v k.o. Dobravica, na katerem se namerava zgraditi krožišče 
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za potrebe obrtne cone Ig, z zemljiščem na Golem. Za potrebe izgradnje novega vrtca pa 
menjava zemljišč v k.o. Ig (v »šintariji«) za parcelo v Brestu. 
Župan svetnike še seznani s problematiko zadoščanja količin pitne vode na sistemu Golo 
Zapotok. Potrebno je iti v iskanje nove vrtine. Lokacija predlagana s strani hidrogeologov je v 
Rogatcu. V letu 2012 bo potrebno zagotoviti sredstva za hidrogeološko poročilo in vrtalna 
dela.

K točki 21
Pobude in vprašanja svetnikov:
 Tone Krnc pove, da je ob cesti v Iški pri Meglič Pavli postavljen prometni znak

kamenje pada, ki ovira dostop do vrta. Gospa Trdanova prosi za odgovor glede 
sofinanciranja pomoči otroku za asistenta.
Župan odgovori, da bo občinska uprava preverila zadeve.

 Tone Krnc vpraša župana, kdaj se bo uvrstila zadeva Barjanske ulice glede lastništva 
Bolha Jožeta na sejo občinskega sveta.
Župan pove, da na Občino ni prišel noben dopis glede omenjenega, je pa zadeva na 
sodišču.

 Franc Toni vpraša kdaj se bodo popravile hitrostne ovire na Kremenici.
Župan odgovori, ko bo pričela delati asfaltna baza.
Stanislav Ostanek meni, da ima vsaka hitrostna ovira svoj namen, če želimo nekoliko 
umiriti promet.
Marija Župec predlaga, da se postavi hitrostne ovire tudi na Ljubljanski cesti.

 Slavka Pavliča zanima kako napreduje izgradnja igrišča v Brestu.
Župan pove, da se čaka na soglasje Direkcije za ceste.

 Grmek opozori, da je most v Vrbje v slabem stanju.
Župan odgovori, da bo občinska uprava opravila ogled.

 Antona Mačka zanima ali se bo podaljšala avtobusna linija št. 19 do Iške vasi.
Župan odgovori, da je podaljšanje linije v pripravi.

Seja je bila zaključena ob 20.45 uri.

Zapisala Marjana Župec  

Janez Cimperman                                                         
                                  ŽUPAN


