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OBČINA IG 
GOVEKARJEVA CESTA 6 
1292  Ig 
 
 
____________________________________________________________________________ 
 

ZAPISNIK 
 1. IZREDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE IG z dne, 28. 10. 2019 ob 17.30 uri  

v dvorani Centra Ig 
 
Prisotni: župan Janez Cimperman, Suzana Bratkovič Zavodnik, Jožica Drobnič, Zdravko Grmek, 
Anton Krnc, Marija Kučič, Mirko Merzel, Anton Modic, Zlatko Usenik, Jože Virant, Mira Žagar, 
Andrej Žnidaršič, Marija Župec. 
 
Odsotna Alenka Jeraj, Franc Toni. 
 
Ostali prisotni: Stanislav Bele (vodja skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in 
redarstvo), Dean Stepančič (vodja Medobčinskega redarstva), Marjan Gazvoda (Revisa), Janez 
Miklič, Marjana Župec, Bojana Birsa, Janez Rupert (SVS Iška vas). 
 
Dnevni red: 

1. Obravnava in potrditev dnevnega reda 
2. Predstavitev Končnega in letnega poročila o notranjem revidiranju uporabnika proračuna 

Občine Ig in Celovite presoje predloga Odloka skupne občinske uprave »Skupna občinska 
uprava 5G« 

3. Seznanitev z odgovorom soustanoviteljic organa Skupne občinske uprave Medobčinski 
inšpektorat in redarstvo (Vrhnika, Brezovica, Dobrova – Polhov Gradec, Gorenja vas – 
Poljane, Žiri, Borovnica, Log – Dragomer in Horjul) 

4. Predstavitev Skupne uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo (Vrhnika, Brezovica, 
Dobrova – Polhov Gradec, Gorenja vas – Poljane, Žiri, Borovnica, Log – Dragomer in 
Horjul) 

 
Predlog odloka o ustanovitvi organa Skupne občinske uprave »Skupna občinska uprava 5G« – 
druga obravnava, bo občinski svet obravnaval na 8. redni seji dne 6.11.2019. 
 

Ad 1 
Dnevni red 

 
Soglasno je bil potrjen dnevni red in javno snemanje seje novinarke Radia Zeleni val.  
 

Ad 2 
Predstavitev Končnega in letnega poročila o notranjem revidiranju uporabnika proračuna 

Občine Ig in Celovite presoje predloga Odloka skupne občinske uprave »Skupna 
občinska uprava 5G« 

 
Marjan Gazvoda pove, da je bil namen notranje – revizijskega pregleda ugotoviti, ali ima občina 
vzpostavljene in delujoče postopke (notranje kontrole), ki zagotavljajo obvladovanje tveganj 
povezanih s skladnostjo in učinkovitostjo organizacije in poslovanja skupne občinske uprave 
Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Grosuplje, Ig, Škofljica (SOU) v delu, ki se nanaša na 
Občino Ig. V nadaljevanju poda ugotovljena odstopanja: posredni stroški, ki se delijo nimajo 
določenega ključa; zaračunavanje manipulativnih stroškov; zahtevki za sofinanciranje prejeti od 
SOU so neskladni s pravnimi podlagami; sistem financiranja poslovanja je naravnan v korist 
sedežne občine; glede kadrovanja ima SOU proste roke; v sklopu pregleda se vodja SOU ni želel 
udeležiti sestanka, da bi razčistili zadeve, zato obstaja dvom, ker dokumentacija ni bila 
posredovana. Na podlagi presoje odloka so bila ugotovljena sledeča tveganja: zgube (dela) 
suverenosti, finančna, operativna, najemanja zunanjih izvajalcev. Obrazloži tudi primerjalni 
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izračun delitve stroškov SOU po občinah ustanoviteljicah. V razpravi odgovori na zastavljena 
vprašanja Antonu Krnc, Miri Žagar, Zlatku Usenik, Antonu Modic.  
Zlatko Usenik predlaga, da se preveri poročila za vsako leto koliko dni so bili redarji v naši občini 
glede na plačani znesek, primerjati izterjanega v naši in drugi občini, enako za inšpektorico, ali je 
razvidno koliko ur se je porabilo, ali vemo koliko je bilo razdeljeno po občinah ali 1/3 ali po številu 
prebivalcev. Odločali se bomo, ko bodo znani podatki (redarji, inšpektorica, radarji, pobrane kazni) 
in bomo vedeli koliko plačamo SOU, ne glede kam gremo. 
 

Ad 3 
Seznanitev z odgovorom soustanoviteljic organa Skupne občinske uprave Medobčinski 
inšpektorat in redarstvo (Vrhnika, Brezovica, Dobrova – Polhov Gradec, Gorenja vas – 

Poljane, Žiri, Borovnica, Log – Dragomer in Horjul) 
 
Stanislav Bele pove, da se vseh osem občin soustanoviteljic strinjajo s priključitvijo občine Ig, s 
tem, da kvaliteta in učinkovitost sedaj obstoječe službe Skupne občinske uprave Medobčinski 
inšpektorat in redarstvo (SU MIRED) ostane na enakem nivoju. To vključuje zaposlitev dodatnih 
redarjev: dva iz dogovora v letu 2018 in eden na račun novo pridružene občine Ig.  
 

Ad 4 
Predstavitev Skupne uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo (Vrhnika, Brezovica, 
Dobrova – Polhov Gradec, Gorenja vas – Poljane, Žiri, Borovnica, Log – Dragomer in 

Horjul) 
 
Stanislav Bele pove, da je v SU MIRED v letu 2019 skupaj zaposlenih 11 uslužbencev, in sicer 
vodja SU MIRED–inšpektor, vodja Medobčinskega redarstva–inšpektor, dve inšpektorici, ena 
svetovalka, dva občinska redarja svetovalca in štirje občinski redarji. Odlok o ustanovitvi in Akt o 
notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v SU MIRED določata, da ima organ dve notranji 
organizacijski enoti: medobčinski inšpektorat in medobčinsko redarstvo. Iz podatkov izhaja, da se 
s pristopom Občine Ig zmanjša delež sofinanciranja soustanoviteljic, poveča pa se delež 
prebivalstva in površina SU MIRED. V letu 2018 je bilo v proračunu za delovanje načrtovanih 
441.959 evrov, realizacija je znašala 366.248 evrov, prihodkov je bilo 663.707 evrov. Glede na 
delež nove občine Ig bi se s tem povečala proračunska postavka za vsaj 10–15% in potrebno bi 
bilo povečati število zaposlenih vsaj še za enega občinskega redarja. Občina Ig bo morala glede 
na delež soustanoviteljic dati svoj prispevek pri pridružitvi in bi krila stroške štirih novih redarskih 
uniform v znesku med 8.000 in 8.500 evrov oziroma ustanoviteljski delež 10,90%. Poročila o 
izvedenem delu so podana občinam, ne glede kako velik delež ima posamezna občina. Za 
posamezno leto je Letno poročilo predstavljeno občinskem svetu. SU MIRED se širi z dodatno 
notranjo organizacijsko enoto pravne službe, z nalogo, ki jo sedaj že opravlja. Obsegala bi: pomoč 
pri pripravi osnutkov predpisov, odlokov; sodelovanje na komisijah in odborih občinskih svetov; 
urejanje kadrovskih zadev; opravljanje nalog z delovnih področij, ki so v pristojnosti lokalne 
skupnosti ter druge naloge s pravnega področja v skladu z veljavnimi predpisi. 
Dean Stepančič pove, da je prisotnost inšpektorjev in redarstva tam kjer je problematika. Stroški 
se delijo po ključu števila prebivalcev, radar po ključu sofinanciranja občine. Po vseh občinah je 
redar prisoten najmanj enkrat na dva dni ali pa skoraj vsak dan. Problematiko zaznavamo na 
pobudo občinske uprave, policije, občanov. Letno ima redarska služba 7.000 postopkov.  
Zlatko Usenik izpostavi problem sobot, nedelj in praznikov v Iškem vintgarju, saj predstavlja 
osnovo za občino Ig glede redarjev v poletnih mesecih. Zanima ga tudi kakšen urnik imajo redarji. 
Dean Stepančič odgovori, da redarji delajo v soboto dopoldan. Podobna problematika je tudi na 
Rakitni, kjer je dogovorjeno, da ob sobotah in nedeljah izvaja nadzor policija. Redarje se porazdeli 
glede na problematiko in pa na potrebe posamezne občine ob izrednih dogodkih ali prireditvah.  
Stanislav Bele v razpravi obrazloži vprašanja Zlatka Usenika, Mire Žagar, Antona Modica, Mirka 
Merzela. 
 
Seja se zaključi ob 19.35 uri. 
 
Zapisala Marjana Župec        Janez Cimperman  

  ŽUPAN 


