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ZAPISNIK 11. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE IG 
z dne, 19. 3. 2008 ob 18. uri v zbornici Osnovne šole Ig 

 
Prisotni: župan Janez Cimperman, Roman Celarc, Zdravko Grmek, Urška Intihar, Alenka 
Jeraj, Alojz Kobal, Tone Krnc, Bojana Lenaršič, Stanislav Ostanek, Franci Strle, Melita 
Švigelj, Anton Tegelj, Zlatko Usenik, Miran Virant. 
 
Opravičeno odsoten Franc Toni. 
 
Ostali prisotni: Angelca Kuralt (NO), Janez Miklič, Marjetka Pintarič Župec, Polona Skledar, 
Marjana Župec, Matjaž Zupan (SVS Ig), Tone Modic (SVS Kot), Drago Kosec (SVS 
Podgozd), Robert Glavan (SVS Škrilje), Brane Ciber (SVS Dobravica), Uroš Čuden (SVS 
Iška Loka), Tone Pečjak (SVS Staje), Mirko Čampa (SVS Gornji Ig), Aleš Tancek (SVS 
Vrbljene), Jože Kraševec (SVS Tomišelj). 
 
Dnevni red: 

1. Potrditev dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika 10. redne seje Občinskega sveta  
3. Obravnava in potrditev predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Ig 
4. Obravnava in potrditev predloga Odloka o ustanovitvi režijskega obrata 
5. Obravnava in potrditev predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

gospodarskih javnih službah v občini Ig 
6. Seznanitev s Poročilom o nadzoru izvedbe priporočil Nadzornega odbora v letu 2007 
7. Obravnava in potrditev predloga Letnega programa športa Občine Ig za leto 2008 
8. Obravnava in potrditev predloga Letnega programa kulture Občine Ig za leto 2008 
9. Pokrivanje izgube medkrajevnega potniškega prometa JP LPP 
10. Obravnava vloge za odobritev služnosti dovoza 
11. Vprašanja in pobude svetnikov 

 
K točki 1 
Župan predlaga razširitev dnevnega reda in sicer z dodatnima točkama: 

- Rušenje cerkvenega hleva ob Troštovi ulici 
- Napeljava električnega kabla do objekta center Ig 

 
Z 12 glasovi ZA je bil sprejet dopolnjen dnevni red. 
 
K točki 2 
Z 10 glasovi ZA in 2 VZDRŽANIMA je bil potrjen zapi snik 10. redne seje Občinskega 
sveta. 
 
K točki 3 
Urška Intihar, predsednica Statutarno pravne komisije pove, da je predlog Odloka 
obravnavala komisija, ki ga predlaga v obravnavo in potrditev Občinskemu svetu. 
Zlatka Usenika zanima ali bo potrebno še enega zaposliti, ki bo to urejal ter vpraša kako bo v 
primeru razpisa (npr. zimska služba) ali bo nekdo prevzel vsa dela in jih opravil s 
podizvajalci, ali se bo Občina dogovarjala za posamezno delovno področje direktno z 
izvajalcem s katerim bo sklenjena pogodba. Pomembno je racionalno delo, dogovarjati se 
direktno z izvajalci, brez provizij, brez podizvajalcev. 
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Župan pove, da ni obvezno zaposliti novega človeka. Režijski obrat se ustanovi kot 
nesamostojna notranja organizacijska enota občinske uprave zaradi racionalnosti in lažje 
organizacije. Glede komunale je stališče računskega sodišča, da se razpiše koncesija. 
Župan poda Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju 
občinske uprave Občine Ig na glasovanje. 
 
Z 12 glasovi ZA je Občinski svet sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Ig. 
 
K točki 4 
Urška Intihar, predsednica Statutarno pravne komisije pove, da je predlog Odloka 
obravnavala komisija, ki ga predlaga v obravnavo in potrditev Občinskemu svetu. 
Zlatka Usenika zanima ali so zaposleni v občinski upravi neposredno odgovorni direktorju in 
na kakšen način se izbere človeka za režijski obrat. 
Župan pove, da so zaposleni neposredno odgovorni županu, ravno tako režijski obrat in 
zaposlitev se opravi na podlagi javnega razpisa. 
Župan poda Odlok o ustanovitvi režijskega obrata na glasovanje. 
 
Z 12 glasovi ZA je Občinski svet sprejel Odlok o ustanovitvi režijskega obrata. 
 
K točki 5 
Urška Intihar, predsednica Statutarno pravne komisije pove, da je predlog Odloka 
obravnavala komisija, ki ga predlaga v obravnavo in potrditev Občinskemu svetu. 
 
Z 12 glasovi ZA je Občinski svet sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
gospodarskih javnih službah v Občini Ig. 
 
K točki 6 
Angelca Kuralt, predsednica Nadzornega odbora občine, kratko obrazloži pristop k nadzoru, 
pojasni način opravljanja nadzora in predstavi ugotovitve. Na Poročilo ni bilo pripomb. 
 
Seji se pridruži Alojz Kobal. 
 
K točki 7 
Bojana Lenaršič, predsednica odbora za šport in kulturo pove, da je letni program športa 
obravnaval odbor, ki ga predlaga v obravnavo in potrditev Občinskemu svetu. 
 
S 13 glasovi ZA je Občinski svet sprejel Letni program športa Občine Ig za leto 2008. 
 
K točki 8 
Bojana Lenaršič, predsednica odbora pove, da je letni program kulture obravnaval odbor, ki 
predlaga, da se s honorarjev vzame 2.000,00 eurov in se jih prenese na gledališko dejavnost. 
Predlog je tudi višina nadomestila posameznega honorarja za leto 2008 do največ 835 eurov. 
Odbor predlaga sklep, vključno s sprejetimi spremembami, v potrditev Občinskemu svetu. 
Alenka Jeraj predlaga, enako kot je v pravilniku za sofinanciranje športa upoštevano 
izobraževanje in usposabljanje, da se enako naredi tudi v pravilniku za kulturo. 
 
S 13 glasovi ZA je Občinski svet sprejel Letni program kulture Občine Ig za leto 2008. 
 
Alenka Jeraj zapusti sejo. 
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K točki 9 
Župan pove, da je Svet ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v Holding Ljubljana d.o.o, 
pozval vse primestne občine, v katerih JP LPP izvaja medkrajevni potniški promet, da se 
izjasnijo o pokrivanju izgube, ki je vezana na izvajanje te dejavnosti v posamezni občini. 
Pove še, da je dejavnost medkrajevnega linijskega prevoza v pristojnosti Ministrstva za 
promet, torej država mora zagotoviti prevoz v primestnem prometu.  
Franci Strle predlaga, da se linija avtobusa številka 19 podaljša na Ig, po občini Ig pa lahko 
vozi lokalni avtobus. 
Zlatko Usenik predlaga, v primeru, da pride do podaljšanja proge mestnega prometa do Iga, se 
ob novi cesti okoli Iga naredi velik parkirni prostor za avtomobile. 
 
Z 12 glasovi ZA je Občinski svet sprejel sklep, da se pokrivanje izgube Javnega podjetja 
Ljubljanski potniški promet, ki je vezana na izvajanje dejavnosti medkrajevnega 
linijskega prevoza potnikov v občini Ig, ne pokriva iz proračuna Občine Ig. 
 
K točki 10 
Župan pove, da je SVS Tomišelj dopolnil zapisnik z izidom glasovanja in listo prisotnosti. 
Alojz Kobal predlaga, da se pridobi ustrezno strokovno mnenje za to področje usposobljenega 
strokovnjaka. 
Župan zagotovi, da bo občina pridobila pravno mnenje. 
 
K točki 11 
Župan pove, da se ureja Troštova ulica in obzidje cerkvenega hleva z nevarnim ostrešjem je 
potrebno prenove. Župniku je občina predlagala, da se zid podre in na obstoječih temeljih 
postavi 2m visok zid, stroške plača občina.  
 
Z 12 glasovi ZA se Občinski svet strinja z podiranjem cerkvenega hleva in izgradnjo 2m 
visokega zidu na obstoječih temeljih, stroške plača občina. 
 
K točki 12 
Župan pove, da je pri napeljavi električnega kabla pod zemljo do objekta center Ig, lastnik 
sosednje parcele temu nasprotoval in dela so se ustavila. Pri iskanju rešitev, je možen prekop 
preko parcele Širovnika in Kristana. Širovniku se postavi jašek ter palača odškodnino, 
Kristanu se podre ograja, položi cevi in postavi 1,8m visok zid ter plača odškodnino. 
 
Z 12 glasovi ZA se Občinski svet strinja, pri napeljavi elektri čnega kabla pod zemljo do 
objekta center Ig, da se Širovniku postavi jašek in plača odškodnino, Kristanu podre 
ograja, položi cevi in postavi 1,8m visok zid ter plača odškodnino. 
 
Župan seznani svetnike, da je v Mostiščarju objavljen odgovor Državnega pravobranilstva 
glede zahtevkov za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje. 
 
K točki 13 

• Anton Tegelj predlaga, da se uredi jarek čez vas in jarek od vasi proti čistilni, uredi 
pred avtobusno postajo, nasuje pešpot, po parcelaciji urediti možnost dostopa do hiš.  

• Zlatko Usenik vpraša kaj je s projektom kohezije in koliko je teh sredstev. 
Župan pove, da je nekaj problemov z lastniki pri čistilni, projekt je v zadnji fazi oddaje 
in aprila se mora potrditi investicijski program, projekt bi bil pokrit 90% brez DDV. 

• Zdravko Grmek vpraša kdaj se bo začela gradnja obrtne cone. 
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Župan pove, da je problem Agencija Republike Slovenije za okolje, ker je področje 
občine obremenjeno z različnimi omejitvami, verjetno maja 2008. 

• Tone Krnc vpraša kako daleč je zadeva s cesto do KZ Ig. 
Župana pove, da bo v kratkem času prišlo do podpisa, o tem bodo svetniki seznanjeni, 
trenutno težave povzročajo zunanji člani KZ, ki niso naši občani.  

• Zlatko Usenik vpraša ali del zemljišča v Črni vasi sodi v katastrsko občino Ig in zakaj 
z novim planom tam ni zazidljivo območje. 
Župan odgovori, da ni bila dana pobuda s strani lastnika tega zemljišča. 

• Franci Strle vpraša ali že mejimo na reko Ljubljanico. 
Župan odgovor, da še ne in vse je odvisno od MOL. 

• Aleš Tancek (SVS Vrbljene) vpraša kdo nasipa poljske poti in kdo obvesti MOL. 
Župan pove, da tiste poti, ki so v občini nasipa Občina Ig, tiste, ki sodijo v MOL pa 
morajo lastniki parcel sami obvestiti MOL glede nasipanja poljskih poti. 

• Tone Krnc predlaga pospraviti smeti od križišča na Sarsko ter ob cesti čez »gavge« do 
mostu občinske meje. 
 

Seja je bila zaključena ob 19.55 uri. 
 
Zapisala: 
Marjana Župec 
         Janez Cimperman  
                  ŽUPAN 
            
  
 


