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ZAPISNIK 30. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE IG 

z dne, 26.9.2018 ob 17.30 uri v dvorani Centra Ig 
 
 
Prisotni: župan Janez Cimperman, Jožica Drobnič, Klemen Glavan, Alenka Jeraj, Bojan 
Kraševec, Tone Krnc, Anton Modic, Slavko Pavlič, Rado Simić, Franc Toni, Jože Virant, 
Marija Župec.   
 
Odsotni: Zuhra Jovanovič, Martina Kovačič, Zlatko Usenik. 
 
Ostali prisotni: Petra Krajzel (predsednica NO), Janez Miklič, Bojana Birsa, Tanja Lenaršič, 
Marjana Župec, Polona Skledar, Ivan Žagar (SVS Iška vas), Franci Susman (SVS Tomišelj), 
Janko Purkat (SVS Strahomer). 
 
Dnevni red:  

1. Obravnava in potrditev dnevnega reda 
2. Obravnava in potrditev zapisnika  29. redne seje in 5. izredne seje Občinskega sveta 

Občine Ig 
3. Predstavitev Poročila o izvrševanju proračuna Občine Ig za leto 2018 v obdobju od 

1.1.2018 do 30.6.2018 – gradivo že posredovano 31.7.2018 
4. Obravnava in potrditev predloga Rebalansa proračuna Občine Ig za leto 2–2018  
5. Obravnava in potrditev sprememb Pravilnika o sprejemu otrok v Vrtec Ig  
6. Seznanitev s Poročilom o opravljenem nadzoru izplačil funkcionarjem ter izvrševanje 

načrta integritete občine Ig v letih 2016 in 2017   
7. Seznanitev s Poročilom o opravljenem nadzoru poslovanja režijskega obrata v letu 

2016  
8. Pobude in vprašanja 

 
K točki 1 
Dnevni red je bil soglasno potrjen. 
 
K točki 2 
Alenka Jeraj opozori, naj se v zapisniku 5. izredne seje popravi tipkarske napake. Glede 
pogodbe pa pove, da je ocenjena vrednost v pogodbi nekajkrat večja kot pa je vrednost po 
GURS-u, zato predlaga, da svetniki v bodoče pravočasno dobijo vse dokumente, kateri so 
osnova oziroma na podlagi katerih se je pogodba sklepala. 
Slavka Pavliča zanima ali je občini v plus, da je vrednost parcele večja. 
Župan pove, da s tem občina povečuje premoženje občine. 
 
Z 11 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig potrdil zapisnika 28. redne seje in 5. izredne 
seje Občinskega sveta Občine Ig. 
 
K točki 3 
Bojana Birsa predstavi makroekonomska izhodišča, na osnovi katerih je bil pripravljen 
proračun in spremembe gibanj med letom. Obrazloži poročilo o realizaciji prejemkov in 
izdatkov občinskega proračuna, proračunski primanjkljaj in zadolževanje proračuna z 
obrazložitvijo pomembnejših odstopanj med sprejetim in realiziranimi prejemki in izdatki, 
presežkom oziroma primanjkljajem in zadolževanjem. Proračunski presežek obravnavanega 
obdobja znaša 315.882,83 eur. 
 
K točki 4  
Bojana Birsa pojasni razloge za rebalans. Tekom izvrševanja proračuna je prišlo do odmikov 
med ocenjenimi in dejansko načrtovanimi odhodki in prihodki predvsem na izvrševanju 
investicijskega dela proračuna – Načrta razvojnih programov (NRP). Prvotno smo načrtovali 
prihodke od prodaje stavbnega zemljišča poleg SAZU le v višini 50% ocenjene kupnine, 
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preostanek pa v letu 2019. Ker je potencialni kupec SAZU dobil s strani državnega 
proračuna sredstva odobrena že v letu 2018, smo razliko v višini 92.738 eur vnesli med 
prihodke proračuna. Skupaj pa smo vse kapitalske prihodke povečali za 107.385 eur in so 
vsi predmet NRP. Razlika med odhodki in prihodki po rebalansu 2-2018 znaša -600.000,00 
eur in jo v celoti pokrivamo z višjim zneskom zadolžitve v letu 2018. Zadolžitev se nanaša na 
investicijo rekonstrukcija in dozidava OŠ Ig, v letošnjem letu moramo dodatno zagotoviti 
377.477 eur. V sami strukturi odhodkov se največ odhodkov nanaša na izvrševanje NRP, 
katerega povečujemo za 637.233 eur ali 15,54 % in predstavlja 88,97% vseh z rebalansom 
dodatno potrebnih sredstev. Višjim investicijskim odhodkom, na področju novogradenj in 
rekonstrukcij občinskih cest in javne razsvetljave, je namenjenih 171.228 eur, nakupu 
zemljišč pa je namenjenih 38.348 eur.  
Franc Toni vpraša, kam se je namenil davek od igre na srečo. 
Bojana Birsa pove, da so se z rebalansom 1-2018 porabila sredstva za nemoteno delovanje 
zimske službe. 
Alenka Jeraj ni zasledila višjih izdatkov za plače, videla pa je, da ima Občina razpis za 
delovno mesto na projektu »kolišča«, kateri pa ni skladen s predpisi in vpraša od kje bo 
plačan novo zaposleni in ali bi morali popraviti kadrovski načrt. 
Janez Miklič odgovori, da bo kadrovski načrt spremenjen. 
Župan pove, da bo delovno mesto financirano iz nepovratnih sredstev Ministrstva. 
Tone Krnc predlaga, da nadzorni odbor občine vzame razpis za delovno mesto v pregled in 
ravno tako naj pregleda še zadevo »Vegrad« iz preteklih let. 
Župan poda predlog rebalansa na glasovanje. 
 
Z 8 glasovi ZA: Jožica Drobnič, Franc Toni, Anton Modic, Rado Simič, Bojan Kraševec, 
Klemen Glavan, Marija Župec, Jože Virant in 3 VZDRŽANIMI: Alenka Jeraj, Tone Krnc, 
Slavko Pavlič je Občinski svet Občine Ig sprejel sklep, da se glasuje o predlogu 
Odloka o rebalansu proračuna Občine Ig za leto 2018–2. 
 
Z 8 glasovi ZA: Jožica Drobnič, Franc Toni, Anton Modic, Rado Simič, Bojan Kraševec, 
Klemen Glavan, Marija Župec, Jože Virant in 3 VZDRŽANIMI: Alenka Jeraj, Tone Krnc, 
Slavko Pavlič je Občinski svet Občine Ig sprejel Odlok o rebalansu proračuna Občine 
Ig za leto 2018–2. 
 
K točki 5 
Alenka Jeraj pove, da je Statutarno pravna komisija obravnavala Pravilnik in ga predlaga 
občinskemu svetu v obravnavo in potrditev. 
Polona Skledar obrazloži predlagane spremembe: 

 s spremembo datuma za oddajo vlog so prej zaključeni postopki 
 črta se predstavnik patronažne službe, ker se v zadnjih letih ni odzival na vabilo za 

sejo 
 kriteriji za točkovanje (vključenost starejših otrok, izpolnjen starostni pogoj, mlajši 

otrok, ki ne izpolnjuje starostnega pogoja, stalno bivališče) 
 spremembo besedila o možnosti uveljavljanja rezervacij 

 
Z 11 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel sklep o potrditvi sprememb 
Pravilnika za sprejem otrok v Vrtec Ig in hkrati potrjuje prečiščeno besedilo Pravilnika 
za sprejem otrok v Vrtec Ig. 
 
K točki 6 
Petra Krajzel pove, da je bil cilj nadzora področja integritete in preprečevanja korupcije 
občine Ig proučiti normativno ureditev, pristojnosti in obveznosti, ustreznost aktov, pregledati 
izvajanje nalog, izvesti nadzor nad uresničevanjem načrta integritete, preveriti pravilnost 
izplačil funkcionarjem. Načrt integritete občine Ig obsega naslednja tveganja: nedovoljeno 
sprejemanje daril – javni uslužbenci; neupoštevanje nasprotja interesov; neupoštevanje 
omejitve poslovanja – za funkcionarje in njihove družinske člane; nedovoljeno lobiranje; 
zaščita prijaviteljev; javna naročila in tveganja pri izdaji soglasij za izdajo gradbenega 
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dovoljenja. Nezdružljivost funkcije pomeni, da poklicni funkcionar ob javni funkciji ne sme 
opravljati poklicne ali druge dejavnosti, namenjene pridobivanju dohodka ali premoženjske 
koristi. Na podlagi poizvedovanja in pridobljenih informacij, je župan v okviru KD Mokerc 
režiral predstavo, delo je opravljal prostovoljno, ljubiteljsko in za to ni prejel plačila. Namen 
NO nikakor ni bil kogarkoli vključevati osebno v to, bil je pregled, kdo je v nasprotju interesov.  
V priporočilih je formalno povzeto, kaj mora Občina upoštevati, da vsak skrbnik oziroma 
zaposleni ve kaj je prav, da so svetniki, ko nastopijo mandat, pravilno informirani in, da tudi 
ostali občani vedo kaj pomeni integriteta. NO ocenjuje, da Občina zakonske zahteve s 
področja nadzora v večini izpolnjuje. Sistem integritete oziroma preprečevanja korupcije je 
vzpostavljen, da bi bilo to področje v Občini Ig celovito urejeno, je potrebno odpraviti 
pomanjkljivosti in vzpostaviti manjkajoče notranje kontrole.  
 
K točki 7 
Petra Krajzel pove, da se v režijskem obratu (RO) dejansko izvajajo osnovne dejavnosti, ki 
zadevajo vse občane in sicer: oskrba s pitno vodo, urejanje in vzdrževanje pokopališč, 
plakatiranje ter urejanje in vzdrževanje cest, javnih površin in javne razsvetljave v naseljih. 
Za odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda je pooblaščeno podjetje Petrol. 
Dejavnost ravnanja in odlaganja komunalnih odpadkov je preneseno na JP Snaga. Na 
področju pravne ureditve je veliko odlokov, ki so se v zadnjih letih spreminjali. Zato je NO za 
vse odloke, ki se vežejo na gospodarske javne službe preveril in pregledal, če so usklajeni z 
zakonskimi predpisi in ugotovil, da občina nima usklajenih pravnih podlag, ki so povezane z 
delovanjem RO. Pri izplačilu dohodka na podlagi podjemnih pogodb, je potrebno več 
kontrole pri pravilnosti višine izplačanega zneska. Za (nadaljnjo) zagotovitev gospodarnega 
in učinkovitega poslovanja NO tudi priporoča, da občina v najkrajšem možnem času uredi 
pravno podlago za zaračunavanje najemnin grobov ter kataster grobišč. 
 
K točki 8 
Župan svetnike seznani, da bo predlog proračuna predložil v obravnavo še temu občinskemu 
svetu. V kolikor bi proračun sprejemal novi občinski svet, njegova uveljavitev s 1.1.2019 ne 
bo možna in bi bilo potrebno začasno financiranje.  
 

 Tone Krnc pove, da se v volilne odbore na posameznih voliščih, ni upoštevalo 
predlaganih članov. Miklič odgovori, da to ni stvar občinskega sveta ampak Občinske 
volilne komisije (OVK). Vsi predlogi so bili posredovani pravočasno na OVK. Na 
naslednji seji bo OVK vse predloge obravnavala in potem določila volilne odbore. 

 Slavka Pavliča zanima kanalizacija v Brestu in kdaj bo asfalt. Opozori, da je nujno 
potrebno izkopati jarke, kjer so »Brški tali« poplavljeni, večinoma pod vodo. 

 Alenko jeraj zanima zakaj ni asfaltirana cesta do pokopališča v Tomišlju. Župan 
odgovori, da je potrebno urediti vodovod in geodetsko izmero. 

 Tone Krnc predlaga zemljiškoknjižno ureditev zemljišča pri Boljtežar na Sarskem. 
 
Seja je bila zaključena ob 19.10 uri. 
 
Zapisala Marjana Župec       

 
 Janez Cimperman   

  ŽUPAN    
 


