
 

Datum: 6.2.2019 
Številka: 032-0001/2019 
  
Zadeva:   SKLIC 
 
 

Skladno z določili 22. čl. Poslovnika Občinskega sveta Občine Ig (Ur.l. RS št. 39/16) 
sklicujem  

2. sejo Občinskega sveta Občine Ig,  
ki bo potekala v sredo, 13.2.2019 ob 17.30 uri v dvorani Centra Ig. 

 
Dnevni red: 
  1. Obravnava in potrditev dnevnega reda 
  2. Obravnava in potrditev zapisnika konstitutivne seje Občinskega sveta - priloga 1 
  3. Obravnava in potrditev predloga za imenovanje članov delovnih teles Občinskega sveta 
Občine Ig -  priloga 2 
  4. Obravnava in potrditev predloga za imenovanje članov Nadzornega odbora Občine Ig - priloga 
3 
  5. Obravnava in potrditev predloga za imenovanje članov v Svet zavoda Osnovna šola  Ig - 
priloga 4  
  6. Obravnava in potrditev predloga za imenovanje  članov v Svet zavoda Vrtec Ig - priloga 5 
  7. Obravnava in potrditev predloga za imenovanje  članov v Izdajateljski svet glasila Mostiščar - 
priloga 6 
  8. Obravnava in potrditev predloga financiranja političnih strank - priloga 7 
  9. OPPN Rastuke II in Občinski prostorski načrt Občine Ig 
10. Dom starejših občanov 
11. Problematika najema doma v Iškem vintgarju in načrt upravljanja doline reke Iške 
12. Avtobusna postaja Ig 
13. Dokumentiranje sej Občinskega sveta 
14. Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Ig - priloga 8 
15. Interpretacijski center Ig - priloga 9 
16. Pobude in vprašanja 
  
Lep pozdrav. 
                
           Janez Cimperman  
                                                                                                       ŽUPAN  
 
 
 
 
 
Vabljeni: 
-  člani Občinskega sveta 
-  predsedniki vaških svetov 
-  uredništvo Mostiščarja 
- predstavnik radia Zeleni val 
 
 
 
 
 
 



 

ZAPISNIK KONSTITUTIVNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE IG 
z dne, 5. 12. 2018 ob 17.30 uri v dvorani Centra Ig 

 
Prisotni: župan Janez Cimperman, Suzana Bratkovič Zavodnik, Jožica Drobnič, Zdravko Grmek, 
Alenka Jeraj, Anton Krnc, Marija Kučič, Mirko Merzel, Anton Modic, Franc Toni, Zlatko Usenik, Jože 
Virant, Mira Žagar, Andrej Žnidaršič, Marija Župec. 
 
Ostali prisotni: Igor Kovačič predsednik Občinske volilne komisije (OVK), Franci Strle (OVK), Katja 
Femec (OVK), Uroš Čuden (OVK), Anamarija Virant (OVK), Marija Škulj (OVK), Janez Miklič, 
Marjana Župec, Andreja Zdravje. 
 
Dnevni red: 

1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov občinskega sveta 
2. Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v občinski svet, volitev župana in volitev 

vaških svetov 
3. Imenovanje Komisije za potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitve izvolitve 

župana 
4. Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članov občinskega sveta 
5. Poročilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitve župana 
6. Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

 
K točki 1 
Sejo je pričel z vodenjem najstarejši svetnik Franc Toni. Pozdravil je vse navzoče in poimensko 
prebral vse novo izvoljene svetnice in svetnike ter župana. Ugotovil je, da je seja sklepčna in, da 
imajo vsi prisotni potrdila o izvolitvi. Predsedujoči je prebral dnevni red o katerem se ne razpravlja.  
 
K točki 2 
Franc Toni pozove Igorja Kovačiča, da poda poročilo OVK o izidu volitev. 
Igor Kovačič pove, da je komisija opravila vsa opravila v predpisanih rokih skladu z zakonom in 
obrazloži poročilo OVK, ki so ga svetniki dobili z gradivom za sejo. Vsem je zaželel uspešno delo. 
 
K točki 3 
Franc Toni predlaga tri člansko Komisijo za potrditev mandatov članov občinskega sveta in 
ugotovitve izvolitve župana: Anton Modic, Anton Krnc, Zlatko Usenik. Predlog poda na glasovanje.  
 
Z 14 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig potrdil Komisijo za potrditev mandatov članov 
občinskega sveta in ugotovitev izvolitve župana, da se imenuje Anton Modic, Anton Krnc, 
Zlatko Usenik. 
 
Franc Toni predlaga 5 minut odmora, da komisija pregleda poročilo OVK in potrdila o izvolitvi. 
 
K točki 4 
Franc Toni pove, da je Komisija za potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitve 
izvolitve župana pregledala Poročilo OVK ter vsa izdana potrdila o izvolitvi. Komisija občinskemu 
svetu predlaga skupno potrditev nespornih mandatov vsem 14 članom občinskega sveta. 
 
Z 14 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig potrdil mandat članic in članov Občinskega sveta 
Občine Ig in sicer: Suzana Bratkovič Zavodnik, Jožica Drobnič, Zdravko Grmek, Alenka Jeraj, 
Anton Krnc, Marija Kučič, Mirko Merzel, Anton Modic, Franc Toni, Zlatko Usenik, Jože Virant, 
Mira Žagar, Andrej Žnidaršič, Marija Župec. 
 
K točki 5 
Komisija občinskemu svetu predlaga ugotovitev nesporne izvolitve Janeza Cimpermana za župana. 



 

 
Z 14 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig potrdil ugotovitev izvolitve župana Občine Ig 
Janeza Cimpermana. 
 
K točki 6 
Vodenje seje prevzame župan, ki predlaga izvolitev Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja v naslednji sestavi: Alenka Jeraj, Suzana Bratkovič Zavodnik, Franc Toni, Anton Modic, 
Zlatko Usenik. Predlog poda na glasovanje.  
 
Z 14 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig potrdil Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja, da se imenuje: Alenka Jeraj, Suzana Bratkovič Zavodnik, Franc Toni, Anton 
Modic, Zlatko Usenik. 
 
Vsi svetniki so na podlagi Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije prejeli gradivo in obrazce 
za posredovanje podatkov Komisiji za preprečevanje korupcije.   

 
Seja je bila zaključena ob 17.45 uri. 
 
Zapisala         Janez Cimperman    
Marjana Župec                                         ŽUPAN 

                                                          
       
 
 
 
 
 
Številka: 011-0003/2019 
Datum: 6.2.2019 
 
OBČINSKI SVET 
 
ZADEVA: IMENOVANJE ČLANOV DELOVNIH TELES OBČINSKEGA SVETA OBČINE IG 
 
POROČEVALKA: ALENKA JERAJ, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja 
PRISTOJNO DELOVNO TELO: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
PRAVNA PODLAGA: 

- ZAKON O LOKALNI SAMOUPRAVI  (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 
in 30/18) 

- STATUT OBČINE IG (Uradni list RS, št. 39/2016) 
- POSLOVNIK OBČINSKEGA SVETA OBČINE IG (Uradni list RS, št. 39/2016) 

 
OBRAZLOŽITEV: 
Skladno z določili 25. člena Statuta Občine Ig je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja pripravila predlog kandidatov za imenovanje članov v stalna delovna telesa občinskega 
sveta. Predloge so predhodno posredovale politične stranke in neodvisne liste, ki so zastopane v 
občinskem svetu. 
Vsi odbori občinskega sveta, ustanovljeni s statutom občine, štejejo 9 članov, statutarno pravna 
komisija pa 5 članov.  
 
PREDLOG SKLEPA: 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4692
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-3437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-2763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0457
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1356


 

Na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja se v stalna delovna telesa 
občinskega sveta imenujejo naslednji člani: 

 
Odbor za družbene dejavnosti   

    

1. Mirko Merzel predsednik SDS 

2. Alenka Jeraj članica SDS 

3. Zlatko Usenik član LZU 

4. Luka Bizjak član  LZU 

5. Darja Režek članica LZU 

6. Marija Livk članica LRTP 

7. Tone Modic član  SLS 

8. Jožica Drobnič članica SLS 

9. Gabrijelčič Božena članica 21.mar 

Odbor za komunalo, infrastrukturo, varstvo okolja in  
urejanje  prostora 
  

1. Zlatko Usenik predsednik LZU 

2. Tone Krnc član  SDS 

3. Simon Krajzel član  SDS 

4. Zdravko Grmek član  LZU 

5. Mira Žagar  članica LZU 

6. Suzana B. Zavodnik članica LRTP 

7. Andrej Žnidaršič član  SLS 

8. Marija Župec  članica SLS 

9. Strelec Anton član  21.mar 

     

Odbor za gospodarstvo, turizem in gostinstvo  

    

1. Suzana B. Zavodnik predsednica LRTP 

2. Alenka Jeraj članica SDS 

3. Darja Modic članica SDS 

4. Zdravko Grmek član  LZU 

5. Zuhra Jovanovič članica LZU 

6. Marija Župec  članica SLS 

7. Tone Modic član SLS 

8. Nevenka Marija Kovač članica SLS 

9. Toni Franc član 21.mar 

     

Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo  

    

1. Tone Krnc predsednik SDS 

2. Mirko Merzel član SDS 



 

3. Aleš Tolar  član LZU 

4. Mojca Kučič članica LZU 

5. Roman Črnič član LRTP 

6. Jože Virant član SLS 

7. Jožica Drobnič članica SLS 

8. Miha Jankovič član SLS 

9. Štefan Strle član SLS 

 
Odbor za protipožarno varnost, zaščito in reševanje  

    

1. Mojca Kučič predsednica  LZU 

2. Zlatko Usenik član LZU 

3. Mirko Merzel član SDS 

4. Žiga Drnovšek član SDS 

5. Martin Kraševec član LRTP 

6. Jože Virant član SLS 

7. Tone Modic član SLS 

8. Tjaša Kodba članica SLS 

9. Bojan Kraševec član LRTP 

 

Statutarno pravna komisija  

    

1. Mira Žagar predsednica LZU 

2. Andrej Žnidaršič član SLS 

3. Tone Krnc član SDS 

4. Suzana B. Zavodnik članica LRTP 

5. Franc Toni član 21.mar 

    

 
            Alenka Jeraj 
     PREDSEDNICA KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA,  

VOLITVE IN IMENOVANJA 
 
 
 

 

 
ZAPISNIK 1. KONSTITUTIVNE SEJE KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN 

IMENOVANJA, Z DNE 9.1.2019 OB 17.00 URI V SEJNI SOBI CENTRA IG 
 
Prisotni: Suzana Bratkovič Zavodnik, Alenka Jeraj, Anton Modic, Zlatko Usenik 
Odsotni: Toni Franc  
Ostali prisotni: Marjetka Pintarič Župec, občinska uprava 
 
Dnevni red: 
1. Imenovanje predsednika in namestnika komisije  
2. kadrovski pregled (svet Vrtca Ig svet OŠ Ig, Izdajateljski svet-Mostiščar  )  
3. poziv predstavnikom političnih strank in neodvisnih list, ki so zastopani v občinskem svetu v 



 

zvezi predlogov za imenovanja v odbore:  
-  Odbor za družbene dejavnosti  
- Odbor za komunalo, infrastrukturo in varstvo okolja  
- Odbor za gospodarstvo, turizem in gostinstvo  
- Odbor za protipožarno varnost, zaščito in reševanje  
- Statutarno-pravna komisija         
 
Pod točko 3. se doda Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo.  
Na ostale točke dnevnega red ni pripomb in je s strani prisotnih članov soglasno sprejet. 
 
K točki 1 
Prisotni člani komisije za predsednico komisije potrdijo Alenko Jeraj in za namestnika Antona 
Modica. 
 
K točki 2 
Prisotni člani komisije pregledajo trenutno imenovane predstavnike ustanovitelja v svetu zavoda 
Vrtec Ig in OŠ Ig in izdajateljskem svetu občinskega glasila. 
 
Predlagajo, da se pozove k novim predlogom predstavnikov ustanovitelja v svetu zavoda Vrtec Ig, 
OŠ Ig in izdajateljskega sveta občinskega glasila. 
 
K točki 3 
Prisotni člani komisije predlagajo, da se politične stranke in neodvisne liste zastopane v občinskem 
svetu pozove k predlogom za člane za imenovanje v stalna delovna telesa, nadzorni odbor, 
predlaganje kandidatov za nadomestne člane sveta zavoda Vrtca Ig in Oš Ig in za izdajateljski svet 
glasila Mostiščar. 
 
Datum za posredovanje predlogov je 22.1.2019. 
Dne 23.1.2019 bo predloge pregledala komisija na svoji 2. seji. 
 
Zapisala:        Alenka Jeraj  
Marjetka Pintarič Župec     PREDSEDNICA KOMISJE 
 
 
 

 
ZAPISNIK 2. SEJE KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA, Z 

DNE 23.1.2019 OB 17.00 URI V SEJNI SOBI CENTRA IG 
 
Prisotni: Alenka Jeraj, Suzana Bratkovič Zavodnik, Anton Modic, Zlatko Usenik, Toni Franc  
Ostali prisotni: Marjetka Pintarič Župec, občinska uprava 
 
Dnevni red: 
1. Potrditev zapisnika 1. seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (Priloga 1) 
2. Pregled prejetih predlogov kandidatov za imenovanje v stalna delovna telesa, nadzorni odbor, 

kandidatov za člane sveta zavoda Vrtca Ig in OŠ Ig in za izdajateljski svet glasila Mostiščar. 
3. Razno 
 
Prisotni se strinjajo s predlaganim dnevnim redom in ga potrdijo. 
 
K točki 1 
Na zapisnik 1. seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ni bilo pripomb in ga člani 
komisije soglasno potrdijo. 



 

 
K točki 2 
Komisija je pregledala prejete predloge kandidatov za imenovanje v stalna delovna telesa. Alenka 
Jeraj je prestavila predlog sestave odborov, glede na volilne rezultate. Lista Zlatka Usenika se 
odpoveduje dvema mestoma v delovnih telesih v korist Liste za napredek Tomišlja in Podkraja in 
predlaga OO SLS Ig, da se odpovejo dvema mestoma v korist Liste 21. marec. Tako bi vsak 
predstavnik imel po najmanj enega člana v vsakem odboru. Anton Modic pove, da se bodo okoli 
predloga pogovorili. Suzana Bratkovič Zavodnik predlaga, da bi bil v Odbor za komunalo, 
infrastrukturo, varstvo okolja in urejanje prostora imenovan tudi Bojan Kraševec. Glede predlogov 
OO SLS Ig, da bi imeli predsednika v Odboru za družbene dejavnosti in Odboru za protipožarno 
varstvo, zaščito in reševanje, se Zlatko Usenik ni strinjal, zaradi neaktivnosti predsednikov v 
prejšnjem mandatu. Poudaril je, da samoiniciativno, razen Toneta Krnca, ki je 2 x sklical odbor za 
kmetijstvo, nihče od predsednikov ni sklical seje svojega odbora na različne teme, tudi če so bile 
dane pobude. Ocenjuje, da morajo biti odbori bolj aktivni in ne le za sprejem že pripravljenega 
predloga proračuna. Alenka Jeraj se s tem strinja, zato so bili podani predlogi za predsednike 
odborov, kot sledi iz priloge. 
Dokončne odločitve v zvezi s sestavo odborov ni bilo sprejete, saj bo podani predlog Tone Modic 
predstavil še SLS in bo sestava določena na naslednji seji Komisije za mandatna vprašanja, volitve 
in imenovanja.  
  
Na podlagi prejetih predlog Komisija soglasno predlaga, da se imenuje v: 

- Svet zavoda Vrtca Ig Miro Žagar, Andreja Žnidaršiča in Antona Krnca;  
- Svet zavoda OŠ Ig Mojco Kučič, Jožico Drobnič in Mirka Merzela; 
- Statutarno pravno komisijo Suzano Bratkovič Zavodnik, Miro Žagar, Andreja Žnidaršiča, 

Antona Krnca in Franca Tonija; 
- Izdajateljski svet glasila Mostiščar Franca Tonija, Suzano Bratkovič Zavodnik, Zdravka 

Grmek, Mirka Merzela in župana Janeza Cimpermana.  
 
V odloku o glasilu Občine Ig  (Ur.l. 50/2010) je v 6. členu navedeno, da izdajateljski svet sestavljajo 
župan in 4 svetniki. Alenka Jeraj pove, da bodo predlagali spremembo odloka tako, da Izdajateljski 
svet sestavljajo svetniki. Nato bi imela vsaka stranka oz. lista po enega predstavnika v Izdajateljskem 
svetu. 
 
Za člane Nadzornega odbora so v dogovorjenem roku do 22.1.2019 prispeli trije predlogi. Statut 
predvideva 5-članski Nadzorni svet, zato  Komisija sprejme sklep, da ponovno pozove liste in stranke 
k predložitvi predlogov za člane Nadzornega odbora. Rok za predložitev predlogov je do srede 
30.1.2019, do 14. ure. 
 
Komisija se ponovno sestane na 3. seji, dne 30.1.2019 ob 17. uri v Centru Ig. 
 
Alenka Jeraj in Zlatko Usenik predlagata, da bi bila seja občinskega sveta dne 7.2.2019. 
 
Zapisala:        Alenka Jeraj  
Marjetka Pintarič Župec     PREDSEDNICA KOMISJE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ZAPISNIK 3. SEJE KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA 
z dne, 30.1.2019 ob 17.00 uri v dvorani Centra Ig 

 
Prisotni: Suzana Bratkovič Zavodnik, Alenka Jeraj, Anton Modic, Zlatko Usenik. 
Odsoten Franc Toni. 
Ostali prisotni:  Marjana Župec, občinska uprava. 
 
Dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika 2. seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
2. Pregled prejetih predlogov kandidatov za Nadzorni odbor po ponovnem pozivu 
3. Razno 

 
Dnevni red je bil soglasno potrjen. 
 
K točki 1 
Zapisnik 2. seje komisije za MVVI je bil soglasno potrjen. 
 
K točki 2 
Alenka Jeraj je predstavila dva dodatna predloga podana od OO SDS Ig član Klemen Golob in 
predlog Liste Zlatka Usenika član dr. Anton Dvoršek.  
 
Na podlagi prejetih predlogov Komisija soglasno predlaga, da se imenuje v Nadzorni odbor 
Občine Ig naslednje člane: dr. Anton Dvoršek, Klemen Golob, Petra Krajzel, Anita Nikolič, 
Simon Starček.  
 
Anton Modic pove, da je bila SLS pripravljena odstopiti 2 mesti listi 21. marec, kot je bilo predlagano 
na zadnji seji, a ga je Franc Toni obvestil, da bodo zasedli le 3 mesta, kot jim pripadajo skladno z 
volilnim rezultatom. To pomeni, da se eno mestu v Odboru za kmetijstvo in gozdarstvo ter eno mestu 
v Odboru za protipožarno varnost, zaščito in reševanje, popolni s predlogi OO SLS Ig. 
Alenka Jeraj pove, da se bo sestava komisij, delovnih teles Občinskega sveta Občine Ig, 
Nadzornega odbora, članov sveta zavoda Vrtca Ig in OŠ Ig, izdajateljskega sveta glasila Mostiščar, 
obravnavala na seji občinskega sveta dne 13.2.2019 ob 17.30 uri. Predlog članov odborov in komisij 
je priloga zapisnika. 
 
Komisija soglasno predlaga Občinskemu svetu, da potrdi usklajeno sestavo odborov in 
komisij Sveta Občine Ig za mandat 2018 – 2022, kot sledi iz priloge.  
 
K točki 3 
Alenka Jeraj predlaga, da komisija za MVVI imenuje tudi sestavo Sveta za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu (SPV). 
Zlatko Usenik je že poslal dopis Poloni Skledar glede pravne podlage  in financiranja SPV. 

 
Seja je bila zaključena ob 17.15 uri. 
 
Zapisala         
Marjana Župec   

  Alenka Jeraj                                                            
                    PREDSEDNICA KOMISIJE 
 
 
Uradni zaznamek: 
Priloga zapisnika je dopis Antona Modica s predlogi za odbore z dne 5.2.2019. 
 



 

Številka: 011-0003/2019 
Datum: 6.2.2019 
 
OBČINSKI SVET 

 
ZADEVA: IMENOVANJE ČLANOV NADZORNEGA ODBORA OBČINE IG 
 
POROČEVALKA: ALENKA JERAJ, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja 
PRISTOJNO DELOVNO TELO: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
PRAVNA PODLAGA: 

- ZAKON O LOKALNI SAMOUPRAVI  (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 
in 30/18) 

- STATUT OBČINE IG (Uradni list RS, št. 39/2016) 
- POSLOVNIK OBČINSKEGA SVETA OBČINE IG (Uradni list RS, št. 39/2016) 

 
OBRAZLOŽITEV: 
Skladno z določili 38. člena Statuta Občine Ig je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja pripravila predlog kandidatov za imenovanje članov nadzornega odbora. Predloge so 
predhodno posredovale politične stranke in neodvisne liste, ki so zastopane v občinskem svetu. 
Nadzorni odbor ima 5 članov. 
  
PREDLOG SKLEPA: 
Na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja se v Nadzorni odbor Občine Ig 
imenuje naslednje člane: 

 
Nadzorni odbor    

  

1. Anita Nikolić, Golo 115 b  

2. dr.Simon Starček, Tomišelj 83  

3. 
Petra Krajzel, uni.dipl.ekon., 
Tomišelj 81  

4. 
Klemen Golob, uni.dipl.pravnik, 
Troštova 25  

5. dr.Anton Dvoršek, Golo 115  
 
                 Alenka Jeraj 
     PREDSEDNICA KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA,  

VOLITVE IN IMENOVANJA 
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Številka: 011-0003/2019 
Datum: 6.2.2019 
 
OBČINSKI SVET 
 
ZADEVA: IMENOVANJE ČLANOV V SVET ZAVODA OŠ IG  
 
POROČEVALKA: ALENKA JERAJ, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja 
PRISTOJNO DELOVNO TELO: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
PRAVNA PODLAGA: 

- ZAKON O LOKALNI SAMOUPRAVI  (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 
in 30/18) 

- ZAKON O FINANCIRANJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJE (Uradni list RS, št. 16/07 – 
uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – 
ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) 

- STATUT OBČINE IG (Uradni list RS, št. 39/2016) 
- POSLOVNIK OBČINSKEGA SVETA OBČINE IG (Uradni list RS, št. 39/2016 
- ODLOK O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA 

OSNOVNE ŠOLE IG (Uradni list RS, št. 61/2008, 50/2010) 
 
OBRAZLOŽITEV: 
Na podlagi 12. člena in 60. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ig (Uradni list RS, 39/2016) 
je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pripravila predlog kandidatov za 
imenovanje v Svet zavoda Osnovna šola Ig. Predloge so predhodno posredovale politične stranke 
in neodvisne liste, ki so zastopane v občinskem svetu.  
 
V Svet zavoda Osnovne šole Ig so skladno s 16. členom Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ig (Uradni list RS, št. 61/2008, 50/2010) s strani občinskega 
sveta imenovani trije predstavniki ustanovitelja. 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja se imenuje naslednje člane: 
 
Svet zavoda Osnove šole Ig 
 

1. Mojca Kučič 

2.  Jožica Drobnič 

3. Mirko Merzel 

                 Alenka Jeraj 
     PREDSEDNICA KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA,  

VOLITVE IN IMENOVANJA 
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Številka: 011-0003/2019 
Datum: 6.2.2019 
 
OBČINSKI SVET 

 
ZADEVA: IMENOVANJE ČLANOV V SVET ZAVODA VRTEC IG 
 
POROČEVALKA: ALENKA JERAJ, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja 
PRISTOJNO DELOVNO TELO: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
PRAVNA PODLAGA: 

- ZAKON O LOKALNI SAMOUPRAVI  (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 
in 30/18) 

- ZAKON O FINANCIRANJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJE (Uradni list RS, št. 16/07 – 
uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – 
ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) 

- STATUT OBČINE IG (Uradni list RS, št. 39/2016) 
- POSLOVNIK OBČINSKEGA SVETA OBČINE IG (Uradni list RS, št. 39/2016 
- ODLOK O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA VRTEC 

IG (Uradni list RS, št. 22/2014) 
 
OBRAZLOŽITEV: 
 
Na podlagi 12. člena in 60. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ig (Uradni list RS, 39/2016) 
je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pripravila predlog kandidatov za 
imenovanje v Svet zavoda Vrtec Ig. 
Predloge so predhodno posredovale politične stranke in neodvisne liste, ki so zastopane v 
občinskem svetu.  
V Svet zavoda Vrtca Ig so skladno s 16. členom Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda Vrtec Ig (Uradni list RS, št.22/2014) s strani občinskega sveta imenovani 
trije predstavniki ustanovitelja. 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja se imenuje naslednje člane: 
 
Svet zavoda Vrtec Ig 
 

1. Mira Žagar 

2.  Andrej Žnidaršič 

3. Anton Krnc 

Alenka Jeraj 
     PREDSEDNICA KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA,  

VOLITVE IN IMENOVANJA 
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Številka: 011-0003/2019 
Datum: 6.2.2019 
 
OBČINSKI SVET 
 
ZADEVA: IMENOVANJE ČLANOV V IZDAJATELJSKI SVET GLASILA OBČINE IG 
 
POROČEVALKA: ALENKA JERAJ, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja 
PRISTOJNO DELOVNO TELO: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
PRAVNA PODLAGA: 

- ZAKON O LOKALNI SAMOUPRAVI  (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 
in 30/18) 

- ZAKON O FINANCIRANJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJE (Uradni list RS, št. 16/07 – 
uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – 
ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) 

- STATUT OBČINE IG (Uradni list RS, št. 39/2016) 
- POSLOVNIK OBČINSKEGA SVETA OBČINE IG (Uradni list RS, št. 39/2016 
- ODLOK O GLASILU OBČINE IG (Uradni list, RS, št. 50/2010) 

 
OBRAZLOŽITEV: 
Na podlagi 12. člena in 60. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ig (Uradni list RS, 39/2016) 
je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pripravila predlog kandidatov za 
imenovanje v Izdajateljski svet glasila Občine Ig. Predloge so predhodno posredovale politične 
stranke in neodvisne liste, ki so zastopane v občinskem svetu.  
 
Na podlagi 6. člena Odloka o glasilu Občine Ig (Uradni list RS, št. 50/2010) ima glasilo izdajateljski 
svet, ki ga sestavljajo župan in 4 svetniki. 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja se imenuje naslednje člane: 
 
Izdajateljski svet glasila Občine Ig 
 

1. Janez Cimperman 

2. Franc Toni 

3. Suzana Bratkovič Zavodnik 

4. Zdravko Grmek 

5. Mirko Merzel 

 
                 Alenka Jeraj 
     PREDSEDNICA KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA,  

VOLITVE IN IMENOVANJA 
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Številka: 093-0002/2019 
Datum: 18.12.2018 
 
OBČINSKI SVET   
 
ZADEVA: Financiranje političnih strank   
 
Obrazložitev: 
Na osnovi 26. člena Zakona o političnih strankah (Uradno prečiščeno besedilo Ur.l. RS št. 
100/2005 – uradno prečiščeno besedilo, 103/07, 99/13 in 46/14) lahko politična stranka pridobi 
sredstva iz proračuna lokalne skupnosti, če je dobila najmanj 50% glasov potrebnih za izvolitev 
enega člana sveta po izračunu: 
 
Veljavnih glasov na lokalnih volitvah 2018 je bilo 3079 : 14 (svetnikov) = 219,92 x 50 = 10.996,00 : 
100 = 109,96 glasov. (110 glasov je meja za pridobitev sredstev iz občinskega proračuna) 
 
Politične stranke so na lokalnih volitvah 2018 prejele naslednje število glasov: 
- NSi:                                    76 glasov 
- SMC                                 173 glasov 
- SDS:                                 606 glasov 
- SLS:                                  912 glasov 
Iz navedenega sledi, da NSi ne morejo pridobiti sredstev iz občinskega proračuna, saj je stranka 
prejela manj kot 110 glasov. 
 
Višina sredstev, namenjenih za financiranje političnih strank se določi v proračunu lokalne 
skupnosti za posamezno leto. Pri opredelitvi višine sredstev se izhaja iz izhodišča, da ta ne sme 
presegati  0,6% sredstev, ki jih ima lokalna skupnost opredeljene po predpisih, ki urejajo 
financiranje občin in s katerimi lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog (znesek 
primerne porabe Občine Ig za leto 2018 znaša 4.059.705,00EUR). 
 
4.059.705,00EUR x 0.6% = 24.358,23EUR je znesek, ki se ga lahko v proračunu Občine Ig letno 
nameni za financiranje političnih strank (mesečni fond sredstev znaša 2.029,85EUR). 
 
Če mesečni fond sredstev delimo s številom 1691 glasov (brez glasov NSi) dobimo znesek 
1,20EUR na en glas.  
Občinska uprava predlaga znesek 0,50EUR na en pridobljen glas. 
 
Politična stranka Št. glasov Letni znesek  (1,20EIR/glas)   Letni znesek (0,50EUR/glas)        
SMC                             176                2.491,20EUR                           1.056,00EUR         
SDS                             606                8.726,40EUR                           3.636,00EUR 
SLS                             912              13.132,80EUR                           5.472,00EUR 
Skupaj:                1691              24.350,40EUR                         10.146,00EUR  
 
Predlog sklepa: 
 
Skladno z določili 26. člena Zakona o političnih strankah, Občinski svet Občine Ig potrjuje, da je 
višina sredstev za financiranje političnih strank v Občini Ig 0,50EUR na vsak dobljen glas volivca. 
Financiranje velja od dneva konstituiranja občinskega sveta, to je od 5.12.2018 dalje. 
                                                                                   

Janez Cimperman 
                                                                                         ŽUPAN 
 
 



 

 
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu   
 
Pravna podlaga: 
V Zakonu o voznikih (Ur. l. RS št. 85/16, 67/17, 21/18) so v 6. členu opredeljeni Sveti za preventivo 
in vzgojo v cestnem prometu v lokalnih skupnostih. 
 
6. člen Zakona o varnosti cestnega prometa 

(1) Za načrtovanje in usklajevanje nalog preventive in vzgoje v cestnem prometu na 
lokalni ravni samoupravne lokalne skupnosti (v nadaljnjem besedilu: lokalne skupnosti) ustanovijo 
svete za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (v nadaljnjem besedilu: svet), ki delujejo kot 
strokovno posvetovalno telo predstavniškega organa lokalne skupnosti. 

(2) Svet imenuje predstavniški organ lokalne skupnosti, sestavljajo ga predstavniki 
organov lokalne skupnosti ter drugih organov, organizacij in institucij z območja lokalne skupnosti, 
katerih dejavnost je usmerjena k preventivi in vzgoji v cestnem prometu (npr. vzgojno-izobraževalnih 
organizacij, organizacij civilne družbe, policije, šol vožnje, upravljavcev cest in drugih). Predstavniški 
organ lokalne skupnosti določi sestavo sveta, način delovanja in število članov oziroma članic (v 
nadaljnjem besedilu: članov) sveta in jih na podlagi predlogov organov, organizacij in institucij iz 
prejšnjega stavka imenuje za mandatno dobo štirih let. 

(3) Svet ocenjuje stanje varnosti v cestnem prometu na lokalni ravni, predlaga organom 
lokalne skupnosti programe za varnost cestnega prometa in ustrezne ukrepe za njihovo izvajanje, 
koordinira izvajanje nalog na podlagi programov za varnost cestnega prometa na lokalni ravni, 
predvsem pa sodeluje pri izvajanju prometne vzgoje, dodatnem izobraževanju in obveščanju 
udeležencev cestnega prometa o ukrepih za doseganje prometne varnosti, koordinira izdajanje in 
razširjanje prometno vzgojnih publikacij in drugih gradiv, pomembnih za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu na lokalni ravni. Strokovno tehnične naloge za svet ter koordinacijo prometno-
preventivnih aktivnosti na lokalni ravni izvaja strokovni delavec zaposlen v okviru uprave lokalne 
skupnosti. Svet sodeluje z javno agencijo in ministrstvom, pristojnim za promet. 

(4) Svet se ustanovi za območje ene ali več lokalnih skupnosti. Sveti dveh ali več lokalnih 
skupnosti lahko ustanovijo skupni svet, s katerim določijo sestavo, naloge in način zagotavljanja 
sredstev za delovanje skupnega sveta. Za usklajevanje dela na širšem območju se lahko sveti 
povezujejo in ustanovijo koordinacijsko telo. 

(5) Sredstva za financiranje nalog preventive in vzgoje v cestnem prometu na lokalni ravni 
se zagotovijo s proračuni lokalnih skupnosti ter iz drugih sredstev. 
 
Dosedanji Svet za preventivo Občine Ig je imel doslej podlago v 22. členu Zakona o varnosti 
cestnega prometa (Ur. l. RS 56/08, 58/09, 36/10). 
 
Občina doslej ni imela Odloka. 
Svet za preventivo in  vzgojo v cestnem prometu Občine Ig je imel doslej 8 članov-predstavnik 
občanov (predsednik/predsednica) 
-predstavnik šole; ravnateljica; 
-predstavnik šole; učitelj zadolžen za prometno vzgojo; 
-predstavnik OŠ Ig; učitelj 
-predstavnik Vrtca Ig; ravnateljica  
-predstavnik Policijske postaje Vič 
-predstavnik občanov 
-predstavnik Društva upokojencev Ig 



 

 
Sveta za preventivo sta se udeleževala tudi: 
-predstavnik Medobčinskega inšpektorata; vodja 
-predstavnik Medobčinskega inšpektorata; redar 
 
Naloge za občinski svet je opravljala zaposlena na področju družbenih dejavnosti. 
 
Sredstva v proračunu: 
-v letu 2017: 2.566,88 eur 
-v letu 2018: 2.280,00 eur  
-v letu 2019: 1.665,30 eur 
  
Sestanki Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu so bili doslej dvakrat letno oz. po potrebi. 
  
Po pregledu ostalih občin je bilo ugotovljeno, da nekatere imajo odlok, druge ne. V posameznem 
odloku je opredeljeno: 
-kaj se ureja z odlokom; 
-sestavo Sveta za preventivo; 
-naloge Sveta za preventivo; 
-kdo opravlja strokovne naloge za Svet za preventivo; 
-priprava poročila; 
-finančna sredstva; 
-trajanje mandata. 
 
Javna agencija RS za varnost prometa je kot priporočilo za financiranje SPVCP na lokalni ravni 
navedlo 0,5 do 1 eur na prebivalca. 
 
Predlog: 
Pred imenovanjem Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Ig  se pripravi odlok. 
 
Pripravila Polona Skledar 
 
 

. INTEPRETACIJSKI CENTER IG vprašanja Svetniške skupine Liste Zlatka Usenika za napredek 
občine Ig  

A. PREDSTAVITEV PROJEKTA IN ŽE IZDELANE DOKUMENTACIJE 

Idejno zasnovo projekta "Interpretacija biotske raznovrstnosti in dediščine kolišč na Ljubljanskem 
barju" je Občinski svet občine Ig - še v prejšnji sestavi - potrdil na 24. redni seji Občinskega sveta, 
6. decembra 2017, (točka 6. dnevnega reda: Predstavitev in potrditev Idejne zasnove projekta 
"Interpretacija biotske raznovrstnosti in dediščine kolišč na Ljubljanskem barju").  

Kot je razvidno iz zapisnika omenjene seje je bilo 11 glasov ZA potrditev idejne zasnove, 2 sta bili 
vzdržani. 

Ker je projekt financiran iz ESRR je naš posredniški organ po Uredbi o porabi sredstev evropske 
kohezijske politike Ministrstvo za kulturo, ki ima za ta projekt namenjenih 1mio sredstev. Preko 
"Dogovora za razvoj Osrednje slovenske razvojne regije" pa smo od pridobili še 590.000€, ki jih bo 
SVRK prenesel na postavko Ministrstva za kulturo. 

Za potrditev operacije pa je Občina Ig morala pripraviti sledeče dokumente: 

→ Investicijski program, ki je bil potrjen na 32. redni seji Občinskega sveta dne 7.11.2018 in 

sicer z 9 glasovi ZA in 5 PROTI 

→ Obrazec 12 za neposredno potrditev operacije 



 

→ Obrazec 2 za neposredno potrditev operacije 

→ Sporazum o partnerstvu s Krajinskim parkom Ljubljansko barje in ZRC SAZU, ki sta partnerja 

v projektu 

Občina Ig je tako konec novembra 2018 oddala Vlogo (z vsemi pripadajočimi prilogami) za 
neposredno potrditev operacije na posredniški organ Ministrstvo na kulturo. S strani posredniškega 
organa je Občina Ig dne, 7.12.2018, prejela "Sklep o izboru upravičenca-neposredni potrditvi 
operacije" 

Osnova za izpolnjevanje vseh zgoraj omenjenih dokumentov investicijske dokumentacije je Uredba 
o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, 
Uredba o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 
2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16, 69/16 – 
popr., 15/17, 69/17 in 67/18, Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva 
evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, Navodila organa upravljanja za načrtovanje, 
odločanje o podpori, spremljanje, poročanje in vrednotenje izvajanja evropske kohezijske politike v 
programskem obdobju 2014-2020.  

Ministrstvo za kulturo popolno vlogo preda organu upravljanja, to je Služba vlade RS za razvoj in 
kohezijsko politiko (SVRK), ki potrdi celo operacijo, nato sledi pogodba o sofinanciranju.  

Po predvidevanjih naj bi prišlo do potrditve s strani SVRK-a in posledično podpisa pogodbe z MK v 
kratkem.  
 
B. TERMINSKI NAČRT IZVEDBE PROJEKTA VKLJUČNO S STANJEM OZ. NAČRTOM 
PRIDOBIVANJA POTREBNIH DOVOLJENJ 

Časovni načrt izvedbe projekta je natančno opredeljen na 38. strani Investicijskega programa, 
potrjenega na 32. redni seji. 

Na Upravni enoti potekajo potrebni postopki za pridobitev gradbenega dovoljenja za Interpretacijski 
center. Izdelan je tudi projekt za izvedbo s popisom del. V pripravi je tudi Javni razpis za izbor 
izvajalca za gradnjo Interpretacijskega centra na Igu. 

Za povezovalno-učno pot in koliščarsko naselbino je dokumentacija za gradbeno dovoljenje 
izdelana. Vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja bomo vložili na Upravno enoto Ljubljana. 
 
C. FINANČNA KONSTRUKCIJA PROJEKTA 
Finančna konstrukcija projekta je po virih in letih opredeljena v Investicijskem programu, 
potrjenemu na 32. redni seji v tabeli 6 na strani 43. 
 
D. PREDVIDENA PROMETNA UREDITEV V CENTRU IGA PO IZGRADNJI 
INTERPRETACIJSKEGA CENTRA 
Uporabila se bodo obstoječa parkirna mesta, povečana med vikendi na šolsko igrišče. Uredilo se 
bo tudi parkirišče ob pokopališču v navezavi z Govekarjevo cesto in njeno ureditvijo. 
 
E. PRIMERNOST LOKACIJE IN PREDSTAVITEV ŽE SPREJETEGA NAČRTA UREDITVE 
CENTRA IG 

Gradnja se nahaja z OPN določenim območjem za družbene dejavnosti, zato je skladna s 
prostorskim aktom. 

Koliščarska naselbina se nahaja v območju rekonstrukcije koliščarske naselbine, ki je ravno tako 
skladna s prostorskim aktom.  

 
Pripravili Marica Zupan in Natalija Skok 


