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ZAPISNIK 8. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE IG 

z dne, 23.12.2015 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, Slavko Pavlič, Rado 
Simić, Franc Toni, Zlatko Usenik, Jože Virant, Marija Župec. 
 
Ostali prisotni: Janez Miklič, Tanja Lenaršič, Bojana Birsa, Katja Ivanuš, Natalija Skok, 
Marica Zupan, Tina Škulj, Štefan Gorenčič, Uroš Čuden, Andreja Zdravje, Marjetka Pintarič 
Župec, Polona Skledar, Marjana Župec, Dragica Krnc (SVS Suša), Ivan Žagar (SVS Iška 
vas), Darja Perme (SVS Podkraj), Roman Grm (SVS Iška), Dušan Kovačič (SVS Škrilje), 
Jože Ciber (SVS Golo – Selnik), Niko Javorščak. 
 
Dnevni red: 

1. Obravnava in potrditev dnevnega reda 
2. Obravnava in potrditev zapisnika 7. redne seje Občinskega sveta Občine Ig 
3. Obravnava in potrditev predloga Odloka o proračunu Občine Ig za leto 2016 
4. Obravnava in potrditev Sklepa o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za 

uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ig za leto 2016 
5. Obravnava in potrditev Sklepa o določitvi vrednosti točke za izračun komunalnih taks 

v Občini Ig za leto 2016  
6. Obravnava in potrditev nove ekonomske cene za programe vrtca, višine plačila 

rezervacij in subvencioniranja varuha v Vrtcu Ig 
7. Obravnava in potrditev predloga Odloka o organizaciji in izvajanju socialno varstvene 

storitve pomoč družini na domu na območju občine Ig 
8. Obravnava in potrditev cene pomoči na domu in enkratne denarne pomoči v Občini Ig 

za leto 2016 
9. Obravnava in potrditev sprememb Pravilnika o povračilu stroškov šolskega prevoza 

otrokom s posebnimi potrebami 
10. Obravnava in potrditev Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in 

podeželja v Občini Ig za programsko obdobje 2015 - 2020 
11. Obravnava in potrditev predloga Sklepa o določitvi cen najema grobnih mest in 

mrliških vežic v Občini Ig 
12. Obravnava in potrditev cenika oglasnega prostora v Mostiščarju 
13. Obravnava poročila Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
14. Pobude in vprašanja 

 
K točki 1 
Župan predlaga, da se 10. točka umakne in dnevni red se ustrezno preštevilči.  
 
Z 14 glasovi ZA je bil potrjen spremenjen dnevni red, ki se ustrezno preštevilči. 
 
K točki 2 
Z 13 glasovi ZA in 1 VZDRŽANIM je bil potrjen zapisnik 7. redne seje Občinskega sveta 
Občine Ig. 
 
K točki 3 
Župan pove, da v času javne razprave k predlogu proračuna ni prispela nobena pripomba 
oziroma predlog. Predlog odloka so obravnavala delovna telesa Občinskega sveta. 
Anton Modic pove, da je Odbor za družbene dejavnosti obravnaval Odlok in ga predlaga v 
obravnavo in potrditev občinskemu svetu. 
Franc Toni pove, da je Odbor za gospodarstvo, turizem in gostinstvo Odlok obravnaval in ga 
predlaga občinskemu svetu v obravnavo in potrditev 
Jože Virant pove, da je Odbor za komunalo, infrastrukturo, varovanje okolja in urejanje 
prostora obravnaval Odlok in ga predlaga občinskemu svetu v obravnavo in potrditev. 
Klemen Glavan pove, da je Odbor za protipožarno varnost, zaščito in reševanje Odlok 
obravnaval in ga predlaga občinskemu svetu v obravnavo in potrditev. 
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Tone Krnc pove, da je Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo obravnaval Odlok in ga predlaga 
občinskemu svetu v obravnavo in potrditev. 
Svetniki niso razpravljali. 
 
Z 14 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel sklep, da se glasuje o Predlogu 
proračuna Občine Ig za leto 2016 in Odloka o proračunu Občine Ig za leto 2016. 
 
Z 14 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel proračun Občine Ig za leto 2016 in 
Odlok o proračunu Občine Ig za leto 2016. 
 
K točki 4 
Svetniki niso razpravljali. 
 
Z 14 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel Sklep o določitvi vrednosti točke za 
izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Ig za leto 
2016. 
 
K točki 5 
Svetniki niso razpravljali. 
 
Z 14 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel Sklep o določitvi vrednosti točke za 
izračun komunalnih taks v Občini Ig za leto 2016. 
 
K točki 6 
Anton Modic pove, da je Odbor za družbene dejavnosti obravnaval predlog sklepa, ki ga 
predlaga v obravnavo in potrditev občinskemu svetu. 
Alenka Jeraj predlaga, naj se obrazložitev, glede dviga ekonomske cene za programe vrtca, 
staršem pojasni v glasilu Mostiščar.   
Martina Kovačič meni, da se mora svet staršev seznaniti z ukinitvijo zdravstvene rezervacije. 
Predlaga, da se ustanovi komisija, katera bi presojala ali je otrok upravičen, da se mu odobri 
zdravstvena rezervacija. 
Slavko Pavlič predlaga, da se vsakega bolnega otroka obravnava posamezno. 
Zlatko Usenik meni, da ni prav, da se ukinja rezervacije za bolne otroke, za odsotne otroke 
zaradi počitnic pa rezervacija ostaja. Predlaga, da se ukineta obe rezervaciji ali v 
nasprotnem primeru ostaneta obe rezervaciji - zdravstvena in poletna. 
Tone Krnc predlaga, da morajo ostati zdravstvene rezervacije, poletne se pa ukinejo. Za 
nadomeščanje delavke na dopustu, zadnje čase dijaki ne dobijo dela. Problem je tudi pri 
sprejemanju študentov na prakso, pri prejšnji vodji ni bilo problema opraviti prakso, trenutno 
vodstvo pa to onemogoča. 
Alenka Jeraj predlaga, da se sprejme sklep o novi ekonomski ceni za programe vrtca in 
sklep o sofinanciranju varuha po Zakonu o vrtcih. Vodstvo vrtca naj pripravi analizo, poročilo 
o otrocih glede obeh rezervacij. 
Župan poda na glasovanje sklep o ekonomski ceni in sklep o sofinanciranju varuha, glede 
zdravstvenih in poletnih rezervacij pa se odloča na naslednji seji na podlagi analize, ki jo 
pripravi Vrtec Ig. 
 
Z 14 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel sklep št. 1 za Ekonomske cene 
programov v Vrtcu Ig so s 1.1.2016 naslednje: 

 1. Starostna skupina 438,99 eur 
 Kombiniran oddelek 364,50 eur 
 2. Starostna skupina 340,82 eur 
 Stroški prehrane na otroka na mesec so 46,20 eur. Vrtec Ig pri izstavitvi računa 

staršem za pretekli mesec odšteje neporabljena živila za vsak dan odsotnosti 
od naslednjega sporočenega dne dalje. 

 
Z 14 glasovi ZA Občinski svet Občine Ig ni potrdil sklepa št. 2 o zdravstvenih in 
poletnih rezervacijah v Vrtcu Ig, ker mora Vrtec Ig pripraviti do naslednje seje 
Občinskega sveta analizo zdravstvenih in poletnih rezervacij. 
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Z 14 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel sklep št. 3, da Občina Ig od 1.1.2016 
dalje krije sofinanciranje varuha v višini 20 % cene programa, v katerega bi bil otrok 
vključen v javnem vrtcu Ig. Varuh odda vlogo za otroka, v kolikor ima eden od staršev 
skupaj z otrokom stalno prebivališče v Občini Ig in je otrok na čakalnem seznamu 
vrtca oz. vrtec izda ustrezen dokument, iz katerega izhaja, da otrok čaka na vključitev 
v javni vrtec in v času, ko je dopolnil ustrezno starost 11 mesecev zanj ni prostega 
mesta. 
 
K točki 7 
Alenka Jeraj pove, da je predlog Odloka obravnavala Statutarno pravna komisija in ga 
predlaga občinskemu svetu v obravnavo in potrditev. 
Anton Modic pove, da je Odbor za družbene dejavnosti obravnaval Odlok in ga predlaga v 
obravnavo in potrditev občinskemu svetu. 
 
Z 14 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel Odlok o organizaciji in izvajanju 
socialno varstvene storitve pomoč družini na domu na območju občine Ig. 
 
K točki 8 
Anton Modic pove, da je predlog obravnaval Odbor za družbene dejavnosti in ga predlaga v 
obravnavo in potrditev občinskemu svetu.  
Svetniki niso razpravljali. 
 
Z 14 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel Sklep o ceni socialno varstvene 
storitve pomoč družini na domu v Občini Ig, ki znaša: 

 Subvencija občine na mesec 2.764,82 eur oziroma 12,56 eur za efektivno uro 
 Cena efektivne ure za uporabnika 6,06 eur 

 
Z 14 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel Sklep o deležu strokovnega delavca 
v višini 75,91 eur mesečno za odločanje o enkratnih denarnih pomočeh. 
 
K točki 9 
Alenka Jeraj pove, da je predlog pravilnika obravnavala Statutarno pravna komisija in ga 
predlaga občinskemu svetu v obravnavo in potrditev. 
Svetniki niso razpravljali. 
 
Z 14 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel Spremembe Pravilnika o povračilu 
stroškov šolskega prevoza otrokom s posebnimi potrebami. 
 
K točki 10 
Svetniki niso razpravljali. 
 
Z 14 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel Sklep o določitvi cen najema 
grobnih mest in mrliških vežic v Občini Ig za leto 2016. 
 
K točki 11 
Svetniki niso razpravljali. 
 
Z 14 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig potrdil cenik oglasnega prostora v 
Mostiščarju. Nove cene veljajo od 1.1.2016 dalje. 
 
K točki 12 
Anton Modic predsednik Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja pove, da je 
komisija obravnavala prispele predloge za popolnitev članstva v Nadzorni odbor, Odbor za 
kmetijstvo in gozdarstvo in v Odbor za gospodarstvo, turizem in gostinstvo in predlaga 
sklepe občinskemu svetu v potrditev.  
 
Z 11 glasovi ZA in 3 VZDRŽANIMI je Občinski svet Občine Ig sprejel sklep, da se 
imenuje Ireno Kumše za članico Nadzornega odbora Občine Ig. 
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Z 14 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel sklep, da se imenuje Slavka Pavliča 
za člana Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo. 
 
Z 14 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel sklep, da se imenuje Toneta Krnc za 
člana Odbora za gospodarstvo, turizem in gostinstvo. 
 
K točki 13 
Župan vsem zaželi lepe praznike, v novem letu pa naj se izpolnijo skrite želje.  
 
Seja je bila zaključena ob 19.15 uri. 
 
 
Zapisala Marjana Župec       
 

 Janez Cimperman   
  ŽUPAN                                   
                                      


