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ZAPISNIK 9. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE IG 
z dne, 19. 12. 2007 ob 18. uri v zbornici Osnovne šole Ig 

 
Prisotni: župan Janez Cimperman, Roman Celarc, Zdravko Grmek, Alenka Jeraj, Alojz 
Kobal, Tone Krnc, Bojana Lenaršič, Stanislav Ostanek, Franci Strle, Melita Švigelj, Anton 
Tegelj, Franc Toni, Zlatko Usenik, Miran Virant. 
 
Opravičeno odsotna Urška Intihar. 
 
Ostali prisotni: Angelca Kuralt (NO), Špela Žagar (NO), Janez Miklič, Bojana Birsa, Tanja 
Lenaršič, Polona Skledar, Katja Ivanuš, Marjetka Pintarič Župec, Franci Dovč, Marica Zupan, 
Marjana Župec, Drago Kosec (SVS Podgozd), Vid Bratovž (SVS Iška), Rajko Glavan (SVS 
Strahomer), Brane Ciber (SVS Dobravica), Matej Mahkovec (SVS Brest), Ivan Žagar (SVS 
Iška vas), Matjaž Zupan (SVS Ig), Aleš Tancek (SVS Vrbljene), Tone Modic (SVS Kot), 
Tone Pečjak (SVS Staje), Uroš Čuden (SVS Iška Loka), Cvetka Mihelič (SVS Matena). 
 
Dnevni red: 

1. Potrditev dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika 8. redne seje Občinskega sveta  
3. Obravnava in potrditev predloga Odloka o proračunu Občine Ig za leto 2008 
4. Obravnava in potrditev predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

proračunu Občine Ig za leto 2007/3 
5. Obravnava in potrditev sprememb in dopolnitev Statuta Občine Ig 
6. Obravnava in potrditev Odloka o odvajanju komunalne padavinske vode 
7. Obravnava in potrditev predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

ravnanju s komunalnimi odpadki 
8. Seznanitev s Poročilom o nadzoru skrbništva proračunskih postavk JZ Vrtec Ig in JZ 

Osnovna šola Ig 
9. Potrditev nove ekonomske cene Vrtca Ig 
10. Sklep o določitvi cen za grobna mesta 
11. Sklep o določitvah cen komunalnih taks 
12. Obravnava in potrditev Odloka o razglasitvi žage na domačiji Iška 14 ter jezu in 

mlinščice potoka Iška za kulturni spomenik lokalnega pomena 
13. Financiranje političnih strank 
14. Vprašanja in pobude svetnikov 

 
K točki 1 
Dnevni red je bil soglasno potrjen 
 
K točki 2 
Z 10 glasovi ZA je bil potrjen zapisnik 8. redne seje Občinskega sveta. 
 
Seji se pridruži Franc Toni. 
 
K točki 3 
Župan pove, da v času javne razprave ni bilo pripomb na predlagani Odlok o proračunu. Na 
sejah delovnih teles Občinskega sveta so obravnavali predlog in Občinskemu svetu predlagajo 
Odlok o proračunu v potrditev. Svetniška skupina SDS Ig je vložila dva amandmaja in sicer 
prvi, da se zagotovi dodatna sredstva ob rojstvu otrok, ter drugi, da se pri izobraževanju doda 
sredstva za glasbeno šolo. 
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Razprava o amandmajih. 
Toni meni, da je najbolj pomembno, da se poskrbi za najmlajše s tem, da se podpre program 
za izgradnjo novega vrtca. 
Krnc meni, da je pravično in dobro, da bi starši novorojencev dobili denar. Za glasbeno šolo 
je bilo že v letu 2007 dogovorjeno, da bo opravljena analiza med zainteresiranimi starši in 
otroki, vendar ni bila narejena. 
Župan glede analize pove, da usmeritev Ministrstva za šolstvo je, da se glasbena šola ne bi 
širila. 
Ostanek se opraviči za zamudo in meni, da z dodatnimi sredstvi ob rojstvu otrok naj ne bi 
ogrozili proračuna in meni, da našim otrokom manjka znanje na področju glasbe. 
 
Župan poda predlog amandmaja številka ena (iz proračunske postavke podžupani, konto 
sejnine udeležencem odborov, se na proračunski postavki darilo ob rojstvu otrok zagotovi 
dodatnih 14.000 evrov) na glasovanje. 
 
S 4 glasovi ZA in 8 PROTI ni bil sprejet amandma številka ena. 
 
Župan poda predlog amandmaja številka dve (iz proračunske postavke zimska služba se pri 
poglavju o izobraževanju doda sredstva za glasbeno šolo v višini 15.000 evrov) na glasovanje. 
 
S 4 glasovi ZA, 7 PROTI in 1 VZDRŽANIM ni bil sprejet amandma številka dve. 
 
Razprava o Odloku proračuna Občine Ig za leto 2008. 
Usenika zanima zakaj so se povečale postavke: obveščanje domače javnosti, osnovne plače, 
lokalni časopis, radio in vpraša ali je v sanacijo divjih odlagališč zajeto tudi Visoko, ali je kdo 
pogledal kako veliko je odlagališče na Visokem. 
Župan pove, da se obvešča v Uradnem listu, plače – napredovanje, pripravništvo, število 
prebivalcev se povečuje zato se količina mostiščarja prilagaja, radio – županova ura, obvestila 
za društva, odlagališče Visoko je zajeto in pregledal ga je medobčinski inšpektorat. 
Ostanek pove, da ne podpira proračuna zaradi postavke podžupani. 
Župan pove, da se je zakon spremenil in podžupani ne morejo dobiti sejnine. 
 
Seji se pridruži Alenka Jeraj. 
 
Župan poda Predlog Odloka o proračunu Občine Ig za leto 2008 na glasovanje. 
 
Z 10 glasovi ZA, 2 PROTI in 1 VZDRŽANIM je Občinski svet sprejel sklep, da se 
glasuje o Predlogu Odloka o proračunu Občine Ig za leto 2008. 
 
Z 10 glasovi ZA, 2 PROTI in 1 VZDRŽANIM je Občinski svet sprejel Odlok o 
proračunu Občine Ig za leto 2008. 
 
K točki 4 
Birsa pove, da se povečajo prihodki v letu 2007 zaradi sklenjene pogodbe o prodaji 
poslovnega deleža v družbi Javni Holding Ljubljana. S predlogom rebalansa se uskladi 
realizirane prihodke in odhodke z načrtovanimi in uskladi prerazporeditve med posameznimi 
področji porabe. 
Župan po razpravi v kateri ni bilo pripomb poda Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o proračunu Občine Ig za leto 2007/3 na glasovanje. 
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S 13 glasovi ZA je Občinski svet sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
proračunu Občine Ig za leto 2007/3. 
 
K točki 5 
Župan pove, da Nadzorni odbor Občine Ig predlaga Občinskemu svetu spremembo določil 41. 
in 44. člena v Statutu Občine Ig, ki se nanašajo na delovanje nadzornega odbora. Po razpravi 
v kateri ni bilo pripomb župan poda predlog na glasovanje. 
 
S 13 glasovi ZA je Občinski svet sprejel spremembe in dopolnitve Statuta Občine Ig. 
 
K točki 6 
Pintarič Župec pove, da je Odlok potrebno uskladiti z novim Pravilnikom o nalogah, ki se 
izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja 
komunalne in padavinske odpadne vode ter uskladiti zaradi odprodaje poslovnega deleža v 
družbi Javni Holding Ljubljana. 
 
S 13 glasovi ZA je Občinski svet sprejel Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in 
padavinske odpadne vode. 
 
K točki 7 
Pintarič Župec pove, da je v Odloku potrebno definirati obliko javne gospodarske službe 
ravnanja s komunalnimi odpadki in bodoče izvajanje te službe zaradi odsvojitve poslovnega 
deleža v družbi Javni Holding Ljubljana in uskladiti kazenske globe z euri. 
 
S 13 glasovi ZA je Občinski svet sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
ravnanju s komunalnimi odpadki. 
 
K točki 8 
Žagar pove, da je Nadzorni odbor opravil pregled pravilne usklajenosti internih aktov občine 
z veljavnimi predpisi in nekatere postopke s predpisanimi. Na podlagi ugotovitev ocenjuje, da 
je področje nadzora zgledno urejeno in se še izboljšuje ter priporoča, da se pregledajo 
občinski interni predpisi s področja finančnega poslovanja. V primeru, da se ugotovi 
neskladja se uskladijo z veljavno zakonodajo in z dejanskim postopanjem v praksi. 
 
K točki 9 
Toni, predsednik odbora za zdravstvo, socialno varnost, šolstvo in predšolsko vzgojo pove, da 
je predlog odbor obravnaval in ga predlaga Občinskemu svetu v potrditev.  
Usenik predlaga, da se počaka še en mesec z dvigom cene, saj bodo starši dvakrat slabe volje 
–  selitev skupine otrok Golo v gasilski dom Golo in dražji vrtec. 
Skledar pove, da po 1.1.2008 se konča prehodno obdobje, ko so bile potrjene cene za 
programe vrtca lahko nižje od ekonomsko izračunane cene, ki jo vrtec predlaga v skladu s 
Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih. 
Župan poda Sklep o novih cenah za programe Vrtca Ig za I. starostno skupino 430,78evrov in 
II. starostno skupino 332,85evrov, ki veljajo od 1.1.2008 na glasovanje. 
 
Z 8 glasovi ZA, 2 PROTI in 3 VZDRŽANIMI je Ob činski svet sprejel Sklep o novih 
cenah za programe Vrtca Ig za I. starostno skupino 430,48 evrov in II. starostno skupino 
332,85 evrov, od 1.1.2008 dalje. 
 
K točki 10 
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Ivanuš pove, da se cene najema grobov določajo enkrat letno za tekoče leto. Za leto 2008 se 
predlaga povišanje najema grobnih mest povprečno za 2% in mrliških vežic za 3,34% glede 
na leto 2007. 
 
Z 8 glasovi ZA in 5 VZDRŽANIMI je Ob činski svet sprejel Sklep o določitvi cen najema 
grobnih mest in mrliških vežic v Občini Ig za leto 2008. 
 
K točki 11 
Župan poda razpravo v kateri ni bilo pripomb in poda Sklep na glasovanje.  
 
Z 13 glasovi ZA je Občinski svet sprejel Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun 
komunalnih taks v Občini Ig za leto 2008. 
 
K točki 12 
Bojana Lenaršič, predsednica Odbora za šport in kulturo, pove, da je predlog odloka 
obravnaval odbor in ga predlaga v potrditev Občinskemu svetu.  
Župan pove, da razglasitev enote kulturne dediščine ne vpliva na lastništvo. Zavod za varstvo 
kulturne dediščine ne zanima lastnik ampak objekt, saj želi, da se obvaruje in zaščiti samo 
objekt. 
Ostanek meni, da je lastnik podvržen določenim težavam, obveznostim, ker mora objekt 
vzdrževati in vpraša ali lastnik soglaša z navedenim. 
Strle pove, da je lastnik pobudnik predloga razglasitve. 
Celarc pove, da SVS Iška podpira predlog razglasitve, saj je prošnja lastnika, da se v dolini 
Iške ohrani žaga kot kulturni spomenik lokalnega pomena. 
 
S 13 glasovi ZA je Občinski svet sprejel Odlok o razglasitvi žage domačije Iška 14 ter 
jezu in mlinščice potoka Iška za kulturni spomenik lokalnega pomena. 
 
K točki 13 
Župan pojasni, da je na podlagi Zakona o političnih strankah občinska uprava pripravila 
predlog sklepov za financiranje političnih strank in svetniških skupin.  
 
S 13 glasovi ZA je Občinski svet sprejel sledeče sklepe: 
 
1. sklep 

Skladno z določili 26. člena Zakona o političnih strankah Občinski svet Občine Ig 
potrjuje, da je višina sredstev za financiranje politi čnih strank v Občini Ig 0,44 EUR 
na vsak dobljen glas volivca. 
 

2. sklep 
Zaradi enakovrednega števila zastopanosti članov političnih strank in neodvisnih list 
v občinskem svetu, Občinski svet Občine Ig sprejema sklep, da se politične stranke 
financirajo skladno z določili Zakona o politi čnih strankah in neodvisne liste imajo 
pravico do povračila materialnih stroškov v zvezi z delom s svojimi volivci v višini 
0,44 EUR na vsak dobljen glas volivca in, ki znašajo: 
- 154,88 EUR mesečno za neodvisno listo IZZIV 2006 
- 190,52 EUR mesečno za neodvisno listo Nadaljujmo skupaj 
- 203,28 EUR mesečno za neodvisno listo 21. MAREC 
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3. sklep 
Občinski svet Občine Ig soglasno sprejema sklep, da se politične stranke, ki so 
zastopane v svetu odpovedujejo pravici do povračila materialnih stroškov v zvezi z 
delom s svojimi volivci. 
 

K točki 14 
• Krnca zanima ali se bo odkupila dovozna pot do kulturne dvorane na Igu. 

Župan odgovori, da bo v kratkem podpisana pogodba za cesto, ki bo občinska in 
pridobljena z opravljenim delom – kompenzacijo. 

• Grmeka zanima kdaj bo pločnik do podružnične šole Iška vas. 
Župan odgovori, da je projekt pripravljen, vendar bo ko bo zgrajena kanalizacija. 

• Jeraj opozori, da ni nič zapisano o prodaji Holding zato je potrebno obvestiti občane o 
tej zadevi v Mostiščarju. 

• Krnc vpraša glede prodaje Holdinga ali bomo lastniki vrtine Zapotok in župan 
odgovori da. Zato Krnc daje pobudo Občini, da po hitrem postopku pomaga ljudem, ki 
so na novo zgradili hiše na Golem, Zapotoku, Sarskem, Dobravici, da se jih priklopi 
na vodovod, kajti nekateri ljudje imajo velike probleme, ker nimajo vode. 

 
Seja ja bila zaključena ob 20.05 uri. 
 
Zapisala 
Marjanca Župec        Janez Cimperman 
                  ŽUPAN 


