
1 

 

 
ZAPISNIK 21. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE IG 

z dne, 27.9.2017 ob 17.30 uri v dvorani Centra Ig 
 
Prisotni: župan Janez Cimperman, Alenka Jeraj, Zuhra Jovanovič, Martina Kovačič, Bojan 
Kraševec, Tone Krnc, Anton Modic, Slavko Pavlič, Rado Simić, Zlatko Usenik, Jože Virant, 
Marija Župec. 
 
Odsotni Jožica Drobnič, Klemen Glavan, Franc Toni. 
 
Ostali prisotni: Petra Krajzel (predsednica Nadzornega odbora), Janez Miklič, Bojana Birsa, 
Tanja Lenaršič, Marjana Župec, Polona Skledar, Janko Purkat (SVS Strahomer), Franci 
Susman (SVS Tomišelj), Jasna Martinjak (Visoko – Rogatec), Ivan Žagar (SVS Iška vas), 
Roman Grm (SVS Iška), Jože Ciber (SVS Golo – Selnik), Darja Perme (SVS Podkraj). 
 
Dnevni red: 

1. Obravnava  in potrditev dnevnega reda 
2. Obravnava in potrditev zapisnika 20. redne seje Občinskega sveta Občine Ig  
3. Predstavitev Poročila o izvrševanju proračuna Občine Ig za leto 2017 v obdobju od 

1.1.2017 - 30.6.2017  
4. Obravnava in potrditev predloga predinvesticijske zasnove za rekonstrukcijo in 

prizidavo Osnove šole  Ig  
5. Obravnava in potrditev predloga nove ekonomske cene programov Vrtca Ig  
6. Obravnava in potrditev predloga dopolnitve Načrta s stvarnim premoženjem Občine 

Ig za leto 2017  
7. Obravnava in potrditev Sklepa o ukinitvi javnega dobra  
8. Obravnava in potrditev Sklepa o ugotovitvi statusa grajenega javnega dobra 

lokalnega pomena          
9. Seznanitev s Poročilom o opravljenem nadzoru nad poslovanjem javnega vzgojno-

varstvenega zavoda Vrtec Ig v letih 2014 in 2015  
10. Pobude in vprašanja 

 
K točki 1 
Župan predlaga dodatno točko Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest 
Osnovne šole Ig in Vrtca Ig, obravnava se pod točko 6 in dnevni red se ustrezno preštevilči. 
 
Z 10 glasovi ZA je bil potrjen spremenjen dnevni red, ki se ustrezno preštevilči. 
 
K točki 2 
Alenka Jeraj se ne strinja z napisanim v 10 točki, da Velušček ni strokovnjak za zidanje hišk 
in tudi ni povedala, da je neumno zapraviti 1 mio eur za objekt. Izrazi prošnjo za 
magnetogram, posnetek. 
Župan predlaga, da se posluša tonski zapis seje in zapisnik se obravnava na naslednji seji.  
 
Z 10 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel, da se posluša tonski zapis seje in 
zapisnik 20. redne seje Občinskega sveta Občine Ig se obravnava na naslednji seji. 
 
K točki 3  
Tone Krnc nasprotuje prostorskemu redu, saj traja več kot 5 let in ne razume, zakaj se 
zadeve ne rešuje prioritetno, ljudje ne dobijo gradbenega dovoljenja, nekateri imajo še vedno 
od inšpektorja odlok o rušenju. 
Župan odgovori, da sprememba prostorskega reda zahteva delo v skladu z zakonom, ki 
predvideva postopke. 
Alenka Jeraj ne razume 14% realizacije v pol leta pri enih standardnih, običajnih stvareh na 
primer kultura. Ravno tako pri knjižnici je 40% realizacija, saj bi pričakovala, da so porabili 
polovico denarja. 
Bojana Birsa odgovori, da na podlagi sprememb Zakona o izvrševanju proračuna, bo po 
novem možno društvom v naprej nakazati 50% sredstev za lažje izvajanje svoje dejavnosti. 
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Župan odgovori, da so porabljena sredstva v knjižnici namenjena za obvezno knjižno 
gradivo. 
 
Seji se pridruži Zlatko Usenik. 
 
K točki 4 
Polona Skledar obrazloži, da je Predinvesticijska zasnova minimalna vsebina v skladu z 
Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na 
področju javnih financ. Na podlagi projektne naloge za rekonstrukcijo in prizidavo OŠ Ig je bil 
izdelan in potrjen DIIP. Izdelan je bil tudi idejni projekt kot podlaga za razpis. Po potrjeni 
predinvesticijski zasnovi bo izveden razpis za izdelavo PGD dokumentacije in izvedbo 
rekonstrukcije in prizidave OŠ Ig. 
Slavko Pavlič je prepričan, da sta občina in šola naredili analizo, raziskavo ali je res potrebno 
razširiti šolo, da ne bo čez nekaj let prazna. Sprašuje ali bo šola polna naslednjih deset let. 
Župan odgovori, da ne moremo zagotoviti, da bo šola polna, ampak po analizah bo. 
Alenka Jeraj ima še vedno pomisleke glede tega, da je šola od enih naprej prazna. Moti jo 
tudi, da se bo v nadaljevanju podrlo vrtec na Govekarjevi. 
Župan pove, da je bila Mavrica kupljena za šolo ne za vrtec. Ta objekt, ko bodo šli otroci ven, 
če bo padlo število otrok, bo namenjen za šolo in objekt se ne bo podiral. 
Zlatko Usenik vpraša na kakšen način bomo financirali projekt, želi obrazložitev zadeve, kje 
bomo dobili 3,5 mio eur. 
Bojana Birsa pove, da je finančni razrez sredstev po fazah v predinvesticijski zasnovi 
napisan na 28. strani. Letos imamo že dovolj sredstev v proračunu, ocenjujemo tudi, da bodo 
prihodki skladno z načrtovanimi, do konca leta se nam obetajo še sredstva iz naslova 
komunalnega prispevka Ministrstva za pravosodje. Torej bi bilo za naslednje leto 510 tisoč 
eur iz naslova komunalnega prispevka, načrtovani terminski plan se počasneje odvija tako 
letos ostane 190 tisoč eur na tej postavki in pa SAZU naj bi kupil še parcele okoli že 
zgrajenega za 300 tisoč eur, sami pa moramo zagotoviti 365 tisoč eur z lastnimi sredstvi. V 
letu 2019 ocenjujemo, da bo 593 tisoč eur od EKO sklada in 1 milijon kredita. 
Slavko Pavlič predlaga, da se naredi ekipa, ki bo kontrolirala, da ne bi prišlo do podražitev. 
 
Z 10 glasovi ZA in 1 VZDRŽANIM je Občinski svet Občine Ig sprejel sklep o potrditvi 
Predinvesticijske zasnove za rekonstrukcijo in prizidavo OŠ Ig. 
 
K točki 5 in 10 
 
Polona Skledar obrazloži, da so največji strošek pri ekonomski ceni vrtca plače. Sprejet je bil 
Aneks h kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS, in Zakon o ukrepih na 
področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju. Glede 
na to, da ima vrtec 81 zaposlenih in, da nekateri že nekaj časa niso napredovali, je bil vrtec 
prisiljen v preračun novih cen oskrbnin. Predvsem dvig plač, ki ga bo vrtec moral izplačati 
tudi za nazaj, vpliva na to, da se bo cena povišala. Vrtec je zavezan izračunati ekonomsko 
ceno na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo 
javno službo. Starši plačajo v povprečju 35% ekonomske cene, nekateri manj, drugi več. 
Večje breme te cene bo padlo na občino, ki mora zagotoviti z rebalansom dodatna sredstva. 
Alenka Jeraj ve, da je metodologija po kateri se izračuna ekonomska cena, vendar je najprej 
potrebno upoštevati Poročilo o opravljenem nadzoru nad poslovanjem vrtca, kjer je 
ugotovljenih kar nekaj nepravilnosti. Predlaga, da se upošteva opozorila nadzora in pregleda, 
če so še kje rezerve, ne pa da podražimo in prevalimo problem na starše in občino. Predlaga 
tudi, da naj vrtec pripravi podatke o tržni dejavnosti. 
Anton Modic podpira izplačilo večjih plač zaposlenim, vendar ga pri tem moti, da država 
določi višino plač vzgojiteljicam, plačati mora pa občina. Predlaga, da se glede vrtca 
dosledno upošteva priporočila nadzornega odbora. 
Toneta Krnc moti razrez v razpredelnici Mesečni stroški programa. Želi vedeti kaj pomeni 
KDPZ in kateri delavec v gospodarstvu ima to plačano, ravno tako sindikalni zaupnik; 
nadomestilo boleznin, če je na bolniški je manj stroškov; stroški strokovno - tehničnega 
kadra; stroški materiala in storitev. Ne glede na razrez, bodo delavke imele plače, ki jih 
morajo imeti po zakonodaji. Vodstvu vrtca predlaga, da mora z vsemi stroški ravnati, 
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upravljati gospodarno, da bo denar ostal, ne ga razmetavati, kajti zavedati se morajo, da so 
tudi oni del te skupnosti, del občine. 
Zlatka Usenika moti strošek za sindikalnega zaupnika in predlaga, da se z novo ceno počaka 
do naslednje seje, za tekoči mesec se sredstva zagotovi iz proračuna, ravnateljica vrtca in 
računovodkinja naj prideta na naslednjo sejo razložiti strukturo cene. 
Bojana Birsa pove, da je občina dolžna nadomestilo vzgojiteljici, ki je na bolniški, plačati iz 
proračuna, KDPZ je kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence, 
sindikalnega zaupnika se plača 250 eur na leto. 
Martina Kovačič se strinja z Usenikom, da pridejo računovodkinja, ravnateljica ali pomočnica 
pojasniti kakšna vprašanja. Prav tako se strinja, da moramo zagotoviti plače zaposlenim. 
Sprašuje se ali je mogoče dobiti informacijo o tem, če lahko vrtec na kakšen drugačen način, 
mogoče iz neke tržne kvote, ali na gospodarnejši način pridobi določen del sredstev, ki jih 
občina ne bi potrebovala kriti iz proračuna. 
 
Župan predlaga, da se pridruži 10 točko o seznanitvi s Poročilom o nadzoru nad 
poslovanjem Vrtca Ig. Svetniki so predlog soglasno potrdili. 
 
Petra Krajzel  pove, da so v nadzoru pregledali določitev ekonomske cene in v poročilu 
opozorili, da ni specificirano, kaj je vključeno v ekonomski ceni, predvsem glede stroškov 
materiala in storitev. Pri plačah – nadomestila do 30 dni mora pokrivati občina, v primeru 
daljše odsotnosti pa gredo stroški v breme Zavoda za zdravstveno zavarovanje. Opozorili 
smo tudi: v prvem starostnem obdobju imajo oznako, da so stroški materiala in storitev fiksni, 
kar pa ni realno. Zmotilo nas je, da so v prvem starostnem obdobju stroški materiala nižji kot 
v drugem starostnem obdobju, nekako ni smiselno. V poročilu, na 29. strani, je točno 
definirano, katere stroške materiala in storitev, je v skladu s 6. členom Pravilnika o 
metodologiji za oblikovanje cen, potrebno vključiti. Predlaga, da predlog cene vključuje vse te 
postavke, tako, da v bistvu svetniki vedo kaj potrjujejo in kaj je notri vključeno. V poročilu 
predlagamo, da bolj natančno delijo, koliko imajo tržnih prihodkov in delež vseh ostalih 
prihodkov. Na strani občine pa je naloga, da v začetku leta naredi bolj natančna navodila 
glede finančnega planiranja vrtca. Z nadzorom so bile ugotovljene razlike med pogodbeno 
vrednostjo po posameznih postavkah in zneskih nakazil za leti 2014 in 2015. Občina je v letu 
2016 že vzpostavila kontrolo oziroma blokado v računovodskem programu, ki opozarja na 
prekoračitev plana in prekoračitev predobremenitev po kontih. Če pogledamo na koncu gre 
dejansko za celotno verigo, kar je bilo ugotovljeno pri nepravilnostih. Se pravi, potrebno je 
bol natančno finančno planiranje. S tem bo tudi boljša kontrola glede nakazovanja 
proračunskih sredstev za ustrezne namene, tako kot je v planu določeno. V povezavi s tem 
bo ustrezno spremljanje stroškov materiala in storitev, ki so  potem tudi osnova za 
spremljanje ekonomske cene. Strinja se s svetniki, da potankosti lahko predstavijo, 
obrazložijo računovodkinja oziroma ravnateljica, ker one vedo natančno kako in kaj. Na 
podlagi tega se bo potem res videlo ali je ekonomska cena realna ali ni. Od vrtca smo dobili 
odzivno poročilo, nekaj napak so že odpravili, kar je že navedeno v poročilu.  
Martina Kovačič pove, da je sredi aprila vprašala v vrtec za prosto mesto, vendar je bilo vse 
polno, zato je otroka vozila do septembra v varstvo v Šentvid.  
Zlatko Usenik spomni, da smo se že pogovarjali na občinskem svetu, da bi prazna mesta, do 
popolnitve mest zapolnili za določen čas z otroci za katere starši ne dobijo varstva. 
Polona Skledar pove, da je vrtec doslej povedal, da začasni vpis ni možen 
Petra Krajzel pove, da predmet nadzora ni bilo izpolnjevanje normativov ali med letom 
zapolnjujejo prosta mesta. Dobili smo podatek, da med letom ne vpisujejo na novo otrok v 
vrtec. Verjetno bi možnost začasnega vpisa bila ekonomična. 
Župan predlaga, da se predlog cene obravnava na naslednji seji, na kateri bo vodstvo vrtca 
podrobneje predstavilo strukturo cene, do takrat pa se sredstva za odpravo plačnih anomalij 
zagotovi iz proračuna Občine Ig. 
 
Z 11 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel, da se predlagana nova ekonomska 
cena za programe vrtca v Občini Ig obravnava na naslednji seji dne, 18.10.2017, na 
kateri bo vodstvo Vrtca Ig podrobneje predstavilo strukturo cene. Sredstva za odpravo 
plačnih anomalij, se do potrditve nove ekonomske cene, zagotovijo iz proračuna 
Občine Ig. 
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K točki 6 
Župan pove, da mora Občina kot ustanovitelj obeh javnih zavodov, skladno s področno 
zakonodajo, k obema aktoma podati soglasje. 
 
Z 11 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel sledeča sklepa: 

1. Občinski svet Občine Ig daje soglasje k Pravilniku o spremembah in 
dopolnitvah Pravilnika o organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest 
Osnovne šole Ig. 

2. Občinski svet Občine Ig daje soglasje k Pravilniku o notranji organizaciji in 
sistemizaciji delovnih mest Vrtca Ig. 

 
K točki 7 
Janez Miklič pove, da letošnji načrt dodatno dopolnjujemo z zamenjavo parcele za začasno 
obračališče v Podkraju, v Škrilju opuščena cesta, ¼ lastništva na zemljišču cesta Ig- Zapotok 
in dve zemljišči za odprodajo v Kotu in Iški. 
 
Z 11 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig potrdil predlog Dopolnjenega načrta 
ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Ig za leto 2017/2.  
 
K točki 8 
Janez Miklič pove, da posledično, če želimo izvesti pravni posel, moramo ukiniti javno dobro.  
Zlatko Usenik opozori, da se v Zapotoku ne bo menjalo zemljišč tam kjer se pozimi odvaža 
sneg in tam kjer se ob cesti z zmanjšanim odmikom gradi škarpe. Naj se preveri ali so bila 
izdana soglasja.  
 
Z 10 glasovi ZA in 1 VZDRŽANIM je Občinski svet Občine Ig sprejel sklep o ukinitvi 
javnega dobra na nepremičnini s parcelno številko 2255/9 k.o. 1700 Ig (ID 6730646), 
1604/4 k.o. 1707 Iška vas (ID 6702582), 121/22 k. o. Iška vas (ID 3331532) in 1334/4 k. o. 
1712 Zapotok (ID 6653169). 
 
K točki 9 
Janez Miklič pove, da parcele predstavljajo dele cest, ki so se od leta 2014 do danes s 
pogodbo prenesle s strani zasebnikov . 
 
Z 11 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel sklep: 
 
Vse navedene parcelne številke v priloženem sklepu pridobijo status grajenega 
javnega dobra lokalnega pomena v lasti Občine Ig. 
 

Parcelna 
številka 

Površina  ID Katastrska občina 

170/2 723 m2 5825522 1699-Dobravica 

198/8 418 m2 3337465 1699-Dobravica 

198/7 81 m2 1154784 1699-Dobravica 

1330/6 87 m2 3355102 1699-Dobravica 

479/10 369 m2 6454503 1699-Dobravica 

2354/109 6 m2 6226994 1700-Ig 

2354/106 118 m2 6226997 1700-Ig 

415/19 308 m2 4338464 1700-Ig 

2399/74 279 m2 6355462 1700-Ig 

2568/3 70 m2 4415140 1700-Ig 

2307/6 99 m2 6641472 1700-Ig 

461/5 171 m2 378393 1700-Ig 

465/5 120 m2 2099556 1700-Ig 

466/5 42 m2 4216019 1700-Ig 

154/2 95 m2 6391878 1701-Iška Loka 
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141/9 342 m2 1993807 1707-Iška vas 

1035/294 196 m2 1016540 1708-Golo 

1035/309 934 m2 5845345 1708-Golo 

2153/9 33 m2 6246092 1708-Golo 

789/11 40 m2 5907789  1708-Golo 

407/4 137 m2 6352570 1708-Golo 

1447/66 617 m2 2932208 1708-Golo 

1444/29 29 m2 4443218 1708-Golo 

800/5 69 m2 6310371 1708-Golo 

558/2 494 m2 6156456 1712-Zapotok 

491/9 158 m2 2806255 1712-Zapotok 

757/33 362 m2 6334961 1712-Zapotok 

732/22 259 m2 2044191 1712-Zapotok 

 
 
K točki 11 
Občinska uprava je Alenki Jeraj pripravila podatke o rojenih otrocih v letih 2015 in 2016. 
 

 Zlatko Usenik predlaga, da se v Zapotoku gozdna vlaka prekategorizira v gozdno 
cesto. 

 Tone Krnc opozori na tri suha drevesa ob cesti na Sarsko in tudi na isti cesti je pred 
prvim ovinkom odneslo rob cestišča – »muldo« in uredite interval na semaforju. 

 Marija Župec vpraša kateri operater je postavil na bencinski črpalki stolp. 
Župan pove, da ni podatka, ker stoji na privatnem zemljišču. 

 Alenka Jeraj pove, da si je na Občini ogledala možne parcele za koliščarski muzej in 
predlaga , da Občina najde najprimernejšo lokacijo na koncu Rastuk. Vpraša še, kako 
je glede odloka NUSZ in uskladitve evidenc. 
Janez Miklič odgovori, da je sprememba odloka NUSZ v pripravi.  
Župan pove, v kolikor spremenimo lokacijo za kolišča, ne moremo dobiti denarja. 

 Slavka Pavliča zanima kaj je s protipoplavnimi nasipi, kajti pri zadnjih močnejših 
padavinah je moral žito in ostalo v skladišču dvigniti na palete, zaradi vode. 
Župan odgovori, da je izbran izvajalec in strokovni nadzor in z gradnjo se prične v 
naslednjem tednu. 

 Slavka Pavliča zanima kaj je z Iškim Vintgarjem, plačuje se elektrika, voda, predlaga 
da se zamenja odvetnika. 
Janez Miklič pove, da se na sodišču prelagajo obravnave zaradi bolezni. 
Martina Kovačič predlaga, da Občina pozove odvetnika, da poda izčrpno poročilo kaj 
je v tem času z Iškim Vintgarjem in kaj se dogaja. Pove, da ima premalo informacij od 
preteklega dogajanja in predlaga, da lahko tudi sama napiše eno zaprosilo, za 
pojasnilo o tej zadevi od začetka, ko se je začelo dogajati okoli Iškega Vintgarja, kaj 
je naredil, recimo pripravljalne vloge, karkoli v smeri sodišč, v smeri pritožb in ostalo. 
Tone Krnc pove, da je bil odvetnik že vabljen na sejo.  
Janez Miklič pove, da je na vašo zahtevo tržni inšpektorat naredil preiskavo. 

 Zlatko Usenik vpraša kdaj bo priklop vode in kaj bo s cesto od avtobusne postaje do 
vasi Zapotok. 
Župan odgovori, da pričakujemo črpalko v enem tednu. Cesto je potrebno obnoviti in 
uvrstiti v proračun za leto 2018. 

 Bojan Kraševec predlaga postavitev označevalnih tabel za smer Tomišelj – na Igu, na 
Matenki, na Ižanki. 

 Zlatka Usenika zanima kdaj se bo preplastilo cesto pri novem Vrtcu na Igu in želi 
podatek kdo je dal pri izgradnji v popis takšen material. 
Župan pove, da bo izvajalec naredil, plačala bo Občina. 

 
Seja je bila zaključena ob 20.20 uri. 
 
Zapisala Marjana Župec                                                             Janez Cimperman   
            ŽUPAN                    


