ZAPISNIK 23. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE IG
z dne, 22.11.2017 ob 18.00 uri v dvorani Centra Ig

Prisotni: župan Janez Cimperman, Jožica Drobnič, Klemen Glavan, Alenka Jeraj, Martina
Kovačič, Bojan Kraševec, Tone Krnc, Anton Modic, Slavko Pavlič, Rado Simić, Franc Toni,
Zlatko Usenik, Jože Virant, Marija Župec.
Opravičeno odsotna Zuhra Jovanovič.
Ostali prisotni: Mateja Janežič (ravnateljica Vrtca Ig), Katarina Slokan Vehar (računovodkinja
Vrtca Ig), Janez Miklič, Marjana Župec, Polona Skledar, Bojana Birsa, Tanja Lenaršič, Franci
Susman (SVS Tomišelj), Ivan Žagar (SVS Iška vas), Roman Grm (SVS Iška), Janko Purkat
(SVS Strahomer), Darja Perme (SVS Tomišelj).
Dnevni red:
1. Obravnava in potrditev dnevnega reda
2. Obravnava in potrditev zapisnika 22. redne seje, 4. dopisne in 5. dopisne seje
Občinskega sveta Občine Ig
3. Obravnava in potrditev predloga Rebalansa 2 proračuna Občine Ig za leto 2017
4. Obravnava in potrditev predloga nove ekonomske cene programov Vrtca Ig
5. Pobude in vprašanja
K točki 1
Alenka Jeraj predlaga, da se pod točko 5 uvrsti Predstavitev koliščarskih muzejev s
pripravljeno prezentacijo ter se pobude in vprašanja obravnava pod točko 6.
Župan pove, ko bo občina pridobila idejno zasnovo, se bo obravnavalo na seji.
Alenka Jeraj predlaga, da se v zapisnik za vse točke dnevnega reda napiše poimensko
glasovanje članov občinskega sveta, z izjavo ZA, PROTI, VZDRŽAN.
Svetniki se strinjajo o poimenskemu glasovanju.
Župan poda predlog za dodatno točko dnevnega reda na glasovanje.
S 5 glasovi ZA: Alenka Jeraj, Martina Kovačič, Tone Krnc, Slavko Pavlič, Zlatko
Usenik, s 6 glasovi PROTI: Jožica Drobnič, Anton Modic, Rado Simić, Franc Toni, Jože
Virant, Marija Župec in 2 VZDRŽANIMA: Klemen Glavan, Bojan Kraševec, Občinski
svet Občine Ig ni sprejel, da se pod 5 točko uvrsti na dnevni red Predstavitev
koliščarskih muzejev s pripravljeno prezentacijo.
Župan poda dnevni red na glasovanje.
Z 10 glasovi ZA: Jožica Drobnič, Klemen Glavan, Martina Kovačič, Bojan Kraševec,
Anton Modic, Rado Simić, Franc Toni, Zlatko Usenik, Jože Virant, Marija Župec, z 1
glasom PROTI Alenka Jeraj in 2 VZDRŽANIMA Tone Krnc, Slavko Pavlič, je Občinski
svet Občine Ig sprejel dnevni red.
K točki 2
Zlatko Usenik pove, da se mora dopisati zakaj se ni pred potekom 20 let prekinilo pogodbe in
dopiše še, da je večkrat opozoril, da je potrebno pogodbo prekiniti. Predlaga tudi, da se
popravljen zapisnik potrdi na naslednji seji.
Župan pove, da se zapisnik ne sprejme, dokler, ga ne potrdi občinski svet.
Svetniki niso glasovali.
K točki 3
Bojana Birsa pove, da je tekom izvrševanja Načrta razvojnih programov občine (NRP) prišlo
do novih del, ki so se pojavila pri: gradnji vodovoda in odpadne kanalizacije v Tomišlju zato
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smo morali dodatno zagotoviti sredstva v višini 94.770 eur; v NRP se vključi novo investicijo
rekonstrukcija meteornega kanala in gradnja pločnika ter JR v Tomišlju v višini 88.943 eur;
projekt investicijsko vzdrževanje občinskih cest v višini 55.180 eur; projekt investicijsko
vzdrževanje JR v višini 18.715,12 eur; skladno s potrjeno pred-investicijsko zasnovo za
obnovo in dozidavo OŠ Ig se NRP vrednostno in terminsko uskladi in zaradi večje
preglednosti se sredstva, ki so bila v letošnjem letu načrtovana za obnovo – gradnjo dveh
učilnic (ene v mansardi in ene v pritličju) v višini 97.017 eur premesti na nov NRP; ker za
investicijo Interpretacija biotske raznovrstnosti dediščine kolišč na Ljubljanskem barju še
nismo podpisali pogodbe za sredstva EU, se tudi pri tem NRP-ju popravi dinamiko
investiranja in financiranja v leta 2018–2020, trenutno je v izdelavi nova idejna zasnova, ki bo
predmet novelacije DIIP-a ob sprejemu proračuna za leto 2018; v NRP se vključi tudi
pripravo OPPN za del območja IG 11-3 Rastuka v skupni vrednosti 55.514,91 eur od tega za
letošnje leto 28.747,47 eur, območje (samo del, ki je v lasti Občine Ig), se bo na podlagi
potrjenega OPPN-ja komunalno opremilo in del zemljišč, katera so namenjena stanovanjski
gradnji, bo namenjenih prodaji. Ostale investicije se večinoma vrednostno uskladi glede na
njihovo realizacijo. Skupaj znaša vrednost investicij, ki se izvršujejo preko NRP 2.095.780,06
eur, kar je 3.587,85 eur več, kot je znašala v veljavnem proračunu. Z rebalansom se uskladi
načrtovane prihodke skladno z realizacijo do konca oktobra. Med večjimi spremembami
davčnih prihodkov je prihodek davka na promet nepremičnin od fizičnih oseb, katerega se
poveča za 48.000 eur. Med davčne prihodke se vključi za 532.913,77 eur več prihodkov iz
naslova komunalnih prispevkov (KP), od tega znaša odmera za RS Ministrstvo za
pravosodje 527.541,49 eur. Prihodki iz naslova KP predstavljajo ena izmed namenski
sredstev, katera lahko namenimo investicijam. Z rebalansom namenjamo del teh sredstev v
višini 135.433 eur za investicije, preostanek pa bo drugo leto namenjen financiranju gradnje
prizidka k OŠ Ig. S predvideno realizacijo se zniža kapitalske prihodke za 17.236,68 eur,
transferne se zniža za 43.360,69 eur, ki se nanašajo predvsem na prejeta sredstva EU in
državnega proračuna za investicije zaradi spremenjene dinamike investiranja projekta kolišč.
Ravno tako se odhodke uskladi z realizacijo: zniža se tekoče za 38.355,33 eur, poveča
tekoče transfere za 51.583,02 eur, zniža investicijske za 23.077,76 eur in zniža investicijske
transfere za 3.943,67 eur. Skupaj znašajo odhodki 13.793,74 eur manj kot v veljavnem
proračunu. Z rebalansom se zniža prvotno načrtovana odplačila dolga za 5.475,31 eur. V
proračunu smo prvotno načrtovali plačilo enega obroka več.
Zlatko Usenik predlaga, da glede na to, da bo v kratkem pričela delovati nova vrtina, naj se
priklopi vse tiste, ki do sedaj niso imeli vode, pobere se komunalni prispevek in s tem pridobi
nekaj denarnih sredstev.
Župan pove, da je potrebno najprej narediti program opremljanja, nato se bo v naslednjem
letu pričelo izvajati priključitve.
Zlatko Usenik vpraša, ali bodo do poletja priklopljeni vsi.
Bojana Birsa obrazloži, da se bo program opremljanja izdelal do začetka poletja, ko bodo
zaključene investicije ter bodo znani tudi potrebni podatki. Takrat se bo lahko pričelo z izdajo
odločb za plačilo komunalnega prispevka za vodo in s priklapljanjem na javno vodovodno
omrežje.
Župan poda predlog odloka na glasovanje.
Z 11 glasovi ZA: Jožica Drobnič, Klemen Glavan, Bojan Kraševec, Tone Krnc, Anton
Modic, Slavko Pavlič, Rado Simić, Franc Toni, Zlatko Usenik, Jože Virant, Marija Župec
in 2 VZDRŽANIMA Alenka Jeraj, Martina Kovačič, je Občinski svet Občine Ig sprejel
sklep, da se glasuje o predlogu Odloka o rebalansu proračuna Občine Ig za leto 2017 –
2.
Z 11 glasovi ZA: Jožica Drobnič, Klemen Glavan, Bojan Kraševec, Tone Krnc, Anton
Modic, Slavko Pavlič, Rado Simić, Franc Toni, Zlatko Usenik, Jože Virant, Marija Župec
in 2 VZDRŽANIMA Alenka Jeraj, Martina Kovačič, je Občinski svet Občine Ig sprejel
Odlok o rebalansu proračuna Občine Ig za leto 2017–2.
K točki 4
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Mateja Janežič pove, da je v dodatnih pojasnilih glede cene programov v Vrtcu Ig narejena
primerjava veljavne cene s predlagano, kaj to pomeni za starše in predlagani dvig oskrbnine
v procentih. Podrobneje so obrazloženi stroški glede plač, porodniške odsotnosti, storitev in
ostalega materiala.
Alenka Jeraj ne razume, zakaj se ne vzame otroka v vrtec za dva meseca in predlaga, da se
spremeni pravilnik za sprejem otrok. Na tak način bi se lahko zapolnilo prosta mesta, dokler
otroci, ki so sprejeti, ne dopolnijo starosti 11 mesecev.
Tone Krnc vpraša, kakšen je strošek za plače.
Katarina Slokan Vehar odgovori, da na račun odprave anomalij se je masa plač povišala za
cca 8 – 9%, napredovanja bodo še dodatno dvignila maso plač za cca 3%. Zgolj kot
zanimivost omeni, da je učinek mase plač na državnem nivoju zaradi odprave anomalij za
9,9% višji.
Martina Kovačič izrazi prošnjo, da Polona pripravi primerjavo, kako imajo sosednje občine
urejeno glede prostih mest. V nadaljevanju pove, dejstvo je, če se ne podpre dvig cene se bo
plačevalo iz proračuna, če se dvigne cena, bo zamera staršev.
Zlatko Usenik meni, da povišanje cene vrtca predstavlja 10 – 20 eur dražji vrtec na starša.
Pri vodi je bila še večja podražitev.
Tone Krnc predlaga, da morajo zaposleni v vrtcu še bolj varčevati.
Martina Kovačič predlaga, da bo v prihodnosti potrebno znotraj vrtca razmišljati o kakšni
oddaji prostorov za določene dejavnosti, da se lahko tudi na ta način pridobi sredstva.
Slavko Pavlič vpraša kakšen je normativ za eno snažilko in je mnenja, da bi lahko tudi na
tem področju veliko privarčevali.
Mateja Janežič odgovori, normativ je 600 m2 po Pravilniku o normativih in minimalnih
tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca.
Župan poda predlog sklepa na glasovanje.
Z 9 glasovi ZA: Jožica Drobnič, Klemen Glavan, Bojan Kraševec, Anton Modic, Rado
Simić, Franc Toni, Zlatko Usenik, Jože Virant, Marija Župec, s 3 glasovi PROTI: Alenka
Jeraj, Tone Krnc, Slavko Pavlič in 1 VZDRŽANIM Martina Kovačič, je Občinski svet
Občine Ig sprejel sklep s katerim potrjuje ekonomsko ceno za programe vrtca v Vrtcu
Ig in strošek živil mesečno in sicer:
- 1. starostna skupina 475,13 eur
- 2. starostna skupina 387,28 eur
- kombinirani oddelek 410,10 eur
- strošek živil mesečno na otroka 46,20 eur
K točki 5
 Zlatko Usenik izpostavi problem vaških svetov, če se pokliče Uroša pa ni dosegljiv,
zakaj ne pokliče nazaj. V kolikor se ta problem ne uredi, je potreben disciplinski
postopek.
 Tone Krnc pohvali župana, da je odobril material kmetom za nasipanje ceste v
Podkraju. Izpostavi prošnjo, da se glede podražitve vode naredi analizo, koliko je več
denarja in kaj se je naredilo s tem denarjem, katere napake so bile odpravljene in
kakšni so stroški za napako na vodovodnem sistemu, kakšni so stroški zaposlenega
in zanima ga število neplačnikov. Izpostavi pobudo za Sarsko, da bi Petrol občanom
vgradil samostojno čistilno napravo, občani pa naj plačajo toliko, kot se plača priklop
za kanalizacijo.
Zlatko Usenik pove, da zakonodaja ne dovoljuje delati malih komunalnih čistilnih
naprav na vodovarstvenih območjih. Opozori še, da je v tekočem mesecu dobil
dvojno položnico, ker prejšnji mesec ni plačal in vpraša, kakšen je to sistem, da se ne
pošilja opominov za neplačnike.
Župan odgovori, da je glede opominov že opozoril zaposlene.
 Marija Župec opozori, da na nobeni avtobusni postaji na tabli ni voznega reda.
 Alenka Jeraj prosi, da odgovore, poslane po elektronski pošti glede predstavitve
koliščarskih muzejev, zaposleni na občini dopolnijo, ker na postavljena vprašanja ni
dobila odgovora. Torej, če se zagotovi 2 milijona evrov, potem navedene lokacije niso
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problem. Vpraša še za Rastuke II in sicer: status parcele, kaj se lahko dela tam,
kolikšen delež zemljišča in kje točno je v lasti občine in koliko v privatni lasti, glede
variante, kjer je predviden hipodrom kaj se sme in kaj ne sme delati tam, kdo je
lastnik zemljišča, kakšne so možnosti spremembe OPN-ja.
 Zlatko Usenik opozori, ko je zapadel prvi sneg šolski avtobus ni prišel v Zapotok
zaradi klanca in predlaga, da se v proračunu nameni sredstva za sanacijo 150 m
klanca. Opozori tudi, da otroci na avtobusu stojijo, ker je premajhen avtobus.
 Klemen Glavan opozori, da od takrat, ko je bil obnovljen vodovod na začetku Vrbljena
proti vodarni Brest, še vedno ni urejeno 50 m odrezane ceste, kljub tri letnemu
pregovarjanju in obljubami Uroša. Zanima ga kdaj se bo zadeva uredila in asfaltirala
cesta. Opozori tudi na dva odlomljena hidranta v ulici »kapital štrase«.
Seja je bila zaključena ob 20.00 uri.
Zapisala Marjana Župec
Janez Cimperman
ŽUPAN
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