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ZAPISNIK 12. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE IG 
z dne, 28. 5. 2008 ob 19. 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, Franc Toni, Zlatko Usenik, Miran Virant. 
 
Ostali prisotni: Angelca Kuralt (NO), Janez Miklič, Bojana Birsa, Marica Zupan, Natalija 
Skok, Polona Skledar, Marjetka Pintarič Župec, Andreja Zdravje, Franci Dovč, Marjana 
Župec, Rajko Glavan (SVS Strahomer), Uroš Čuden (SVS Iška Loka), Tone Modic (SVS 
Kot), Brane Ciber (SVS Dobravica), Matjaž Zupan (SVS Ig), Drago Kosec (SVS Podgozd), 
Ivan Žagar (SVS Iška vas), Aleš Tancek (SVS Vrbljene), Jadranka Zupan, Polona Zupan 
Klopčič. 
 
Dnevni red: 

1. Potrditev dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika 11. redne seje in 8. izredne seje Občinskega sveta  
3. Obravnava in potrditev predloga Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Ig za 

leto 2007 
4. Obravnava in potrditev predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

proračunu Občine Ig za leto 2008-2 
5. Obravnava in potrditev predloga sprememb in dopolnitev Kadrovskega načrta Občine 

Ig za leto 2008  
6. Obravnava in potrditev Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega 

zavoda Vrtec Ig 
7. Obravnava in potrditev Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega 

zavoda OŠ Ig 
8. Financiranje prevoza vode na ogrožena območja 
9. Medgeneracijski center na Igu 
10. Adaptacija PŠ Golo – izpraznitev stanovanja 
11. Vprašanja in pobude svetnikov 

 
K točki 1 
Dnevni red je bil soglasno potrjen. 
 
K točki 2 
Župan poda zapisnik 11. redne seje Občinskega sveta v razpravo. 
Alenka Jeraj poda pripombo k točki 8, da se popravi predlog, enako kot je v pravilniku za 
sofinanciranje športa upoštevano izobraževanje in usposabljanje, da se enako naredi tudi v 
pravilniku za kulturo. 
Zlatko Usenik poda pripombo k točki 9, da se popravi predlog, 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 bil zapisnik 11. redne seje Občinskega sveta s popravki potrjen. 
 
Z 10 glasovi ZA in 2 VZDRŽANIMA je bil potrjen zapi snik 8. izredne seje Občinskega 
sveta. 
 
Seji se pridruži Anton Tegelj. 
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K točki 3 
Župan poda razpravo v kateri ni bilo pripomb in poda Odlok na glasovanje. 
 
S 13 glasovi ZA je Občinski svet sprejel Odlok o zaključnem računu proračuna Občine 
Ig za leto 2007. 
 
K točki 4 
Bojana Birsa pove, da so razlogi za rebalans predvsem v projektu oskrbe s pitno vodo in 
projektu ravnanje z odpadno vodo. Spreminja se Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s 
stvarnim premoženjem za leto 2008 in sicer v finančnem delu – višje odkupne cene parcel 
potrebnih za gradnjo čistilnih naprav.  
Alenko Jeraj zanima pustni karneval ali je bila realizacija 19.800,00 evrov. 
Marica Zupan pove, da je bilo toliko stroškov. 
Župan poda Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Ig za leto 2008-
2 na glasovanje. 
 
S 13 glasovi ZA je Občinski svet sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
proračunu Občine Ig za leto 2008-2. 
 
K točki 5 
Janez Miklič pove, da glede na ustanovitev režijskega obrata je potrebno uskladiti kadrovski 
načrt, načrtuje se zaposlitev vodje režijskega obrata in hišnika. Na področju gospodarskih 
dejavnosti in občinske uprave pa še pripravnika. 
 
S 13 glasovi ZA je Občinski svet sprejel sklep, da potrjuje spremembe in dopolnitve 
kadrovskega načrta za leto 2008, katerega občinska uprava uskladi s proračunom v 
roku 30 dni. Sredstva se zagotovijo iz proračunske postavke – tekoča proračunska 
rezervacija. 
 
K točki 6 
Župan pove, da zaradi spremenjene zakonodaje Odlok ni več ustrezen. Po razpravi v kateri ni 
bilo pripomb poda Odlok na glasovanje. 
 
S 13 glasovi ZA je Občinski svet sprejel Odlok o ustanovitvi javnega–vzgojno 
izobraževalnega zavoda Vrtec Ig.  
 
K točki 7 
Župan pove, da zaradi spremenjene zakonodaje Odlok ni več ustrezen. Po razpravi v kateri ni 
bilo pripomb poda Odlok na glasovanje. 
 
S 13 glasovi ZA je Občinski svet sprejel Odlok o ustanovitvi javnega–vzgojno 
izobraževalnega zavoda OŠ Ig. 
 
Seji se pridruži Franc Toni. 
 
K točki 8 
Župan predlaga, da se v občini Ig sofinancira prevoz vode le na območju Ledine v naselju 
Škrilje, kjer vodovodno omrežje še ni zgrajeno. 
Tone Krnc vpraša koliko znaša polna cena prevoza. 
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Bojana Birsa pove, da je po veljavnem ceniku Gasilske zveze Slovenije cena prevoza 80 
evrov in do sedaj je prevoz za ogrožena območja polovico sofinancirala Občina Ig, vodo pa je 
plačal vsak občan sam po trenutno veljavnem ceniku na dan prevoza.  
Toneta Krnca zanima kaj je s tistimi, ki imajo gradbeno dovoljenje na podlagi izgraditve 
kapnice in ni vode v letnem času, ker ni kapacitet. Pove, da je dal že februarja pobudo, da se 
jih priklopi na javni vodovod. 
Župan pove, da je problem nastal pri gradnji objektov, ker JP VO-KA ni izdalo soglasja, ker 
je bilo premalo vode, vendar se je rešilo tako, da se je izdalo soglasje na podlagi tega, da si 
občani zgradijo kapnico. Ne more se jih pa priklopiti na vodovod dokler ne bo usposobljena 
nova vrtina, zgrajen rezervoar, črpališče in povezovalni vod.  
 
Z 14 glasovi ZA je Občinski svet sprejel sklep o sofinanciranju prevoza vode na 
ogrožena območja za leto 2008. 
 
K točki 9 
Župan podpira pobudo DU Ig in predlaga, da se projekt vključi v program razvoja občine Ig 
za obdobje 2009–2013. 
Alojz Kobal pove, da se je društvo aktivno pripravljalo, izdelalo koncept in elaborat, v letu 
2006 odprlo poseben transakcijski račun, opravilo več razgovorov na: Občini Ig, Ministrstvu 
za delo, družino in socialne zadeve, Ministrstvu za pravosodje in Zvezi društev upokojencev 
Slovenije.  
 
Z 14 glasovi ZA je Občinski svet sprejel sledeče sklepe: 

1. Občina Ig podpira pobudo Društva upokojencev Ig o ustanovitvi in zgraditvi 
Medgeneracijskega centra na Igu. 

2. Občina Ig prevzame nosilca projekta Medgeneracijski center Ig, ki bo 
predvidoma obsegal: opredelitev medgeneracijskih programov za kakovostno 
starost in sožitje generacij v naši občini, financiranje in gradnjo 
Medgeneracijskega centra Ig ter upravljanje tega centra. 

3. Občina Ig bo program ustanovitve, financiranja, gradnje in upravljanja 
Medgeneracijskega centra vključila v svoje planske akte tako, da bo projekt 
mogoče začeti izvajati takoj in v smiselnem roku tudi zaključiti. 

4. Občina Ig takoj pristopi k pridobivanju in zagotovitvi  ustreznega zemljišča za 
umestitev Medgeneracijskega centra Ig. 

 
K točki 10 
Župan pove, da v zvezi z adaptacijo POŠ Golo–gradnja prizidka, je potrebno med poletnimi 
počitnicami pristopiti k obnovi starega dela šole. Po raziskavi institucije ZAG-a je stavbo 
potrebno protipotresno statično sanirati. Torej gre za nujno sanacijo POŠ Golo, ki za čas 
sanacije terja izpraznitev stanovanja v podružnični osnovni šoli Golo v katerem stanuje gospa 
Jadranka Zupan. 
Po razpravi Zlatka Usenika, Toneta Krnca, Jadranke Zupan, Polone Zupan Klopčič je župan 
podal sklep na glasovanje. 
 
Z 14 glasovi ZA je Občinski svet sprejel sklep, da Občinski svet zahteva od občinske 
uprave, da se stari del PŠ Golo sanira in zagotovi, da bo protipotresno statično varna. 
 
K točki 11 
Župan predstavi Idejni zasnovi pokopališča Kurešček in Ig in predlaga, da idejno zasnovo za 
Kurešček obravnava še SVS Visoko-Rogatec in SVS Zapotok ter poda glasovanje. 
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Z 14 glasovi ZA je Občinski svet sprejel sklep, da se nadaljuje s postopkom izdelave   
Idejne zasnove za pokopališče Ig. 
 
Vprašanja in pobude. 

• Alenko Jeraj zanima kakšni so načrti za PŠ Tomišelj in predlaga naj potekajo pogovori 
o podaljšanju mestne proge 19. 
Župan pove, da se načrtuje sanacija, vendar so stanovalci dva predloga za stanovanje 
odklonili in svetnike obvesti, da JP LPP s 1. junijem ukinja nedeljske vožnje avtobusa. 

• Zlatko Usenik predlaga, da se prestavi tablo oznaka kraja Ig, iz smeri Škofljice, malo 
pred začetkom prvih hiš, razlog – prevelika hitrost avtomobilov. 

• Zdravka Grmeka zanima kdaj se bo nadaljevala sanacija Ižanske ceste. 
Župan pove, da je to državna cesta. 

• Zlatka Usenika zanima adaptacija ovinka na cesti proti Zapotoku. 
Franci Dovč pove, da bo za preplastitev narejena reklamacija del v naslednjih dneh. 
 

Seja je bila zaključena ob 20.55 uri. 
 
Zapisala 
Marjana Župec 
         Janez Cimperman  
                  ŽUPAN 
            
  
 


