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ZAPISNIK 13. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE IG 
z dne, 22. 10. 2008 ob 19.00 uri v dvorani Centra Ig 

 
Prisotni: župan Janez Cimperman, Zdravko Grmek, Urška Intihar, Alenka Jeraj, Tone Krnc, 
Bojana Lenaršič, Stanislav Ostanek, Franci Strle, Melita Švigelj, Anton Tegelj, Miran Virant. 
 
Opravičeno odsotni Roman Celarc, Alojz Kobal, Franc Toni, Zlatko Usenik. 
 
Ostali prisotni: Angelca Kuralt (NO), Janez Miklič, Marjana Župec, Drago Kosec (SVS 
Podgozd), Tone Modic (SVS Kot), Marjan Debevec (SVS Visoko–Rogatec), Uroš Čuden 
(SVS Iška Loka), Tone Pečjak (SVS Staje), Brane Ciber (SVS Dobravica), Rajko Glavan 
(SVS Strahomer), Ivan Žagar (SVS Iška vas), Matjaž Zupan (SVS Ig), Aleš Tancek (SVS 
Vrbljene), Robert Peterlin (SVS Matena), Robert Glavan (SVS Škrilje), Mirko Čampa (SVS 
Gornji Ig). 
 
Dnevni red: 

1. Potrditev dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika 12. redne seje, 9. in 10. izredne seje Občinskega sveta 
3. Obravnava in potrditev predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o 

ustanovitvi skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat 
4. Obravnava in potrditev predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Ig 
5. Obravnava in potrditev predloga sprememb in dopolnitev Kadrovskega načrta Občine 

Ig za leto 2008–2  
6. Seznanitev s Poročilom o nadzoru zaključnega računa za leto 2007 
7. Obravnava in potrditev nove ekonomske cene za kombinirani oddelek Vrtca Ig 
8. Obravnava in potrditev idejne zasnove pokopališča na Kureščku 
9. Razno 
10. Vprašanja in pobude svetnikov 

 
K točki 1 
Dnevni red je bil soglasno potrjen. 
 
K točki 2 
Z 9 glasovi ZA je bil zapisnik 12. redne seje, 9. in 10. izredne seje Občinskega sveta 
potrjen. 
 
K točki 3 
Urška Intihar, predsednica Statutarno pravne komisije pove, da je predlog odloka obravnavala 
komisija in ga predlaga v potrditev Občinskemu svetu. 
Alenka Jeraj nima pripomb na odlok ampak na neučinkovito delo medobčinskega inšpektorata 
 
Z 9 glasovi ZA je Občinski svet sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
ustanovitvi skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat. 
 
K točki 4 
Janez Miklič pove, da se beseda tajnik občine nadomesti z besedo direktor občinske uprave. 
 
Z 9 glasovi ZA je Občinski svet sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Ig. 
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K točki 5 
Janez Miklič pove, da zaradi pričetka delovanja poslovnega Centra Ig je potrebno zaposliti 
čistilko, ki bo dela in naloge opravljala tudi na drugih lokacijah–objektih, ki so v lasti občine. 
 
Z 9 glasovi ZA je Občinski svet sprejel sklep, da potrjuje spremembe in dopolnitve 
kadrovskega načrta za leto 2008–2, katerega občinska uprava uskladi s proračunom 
Občine Ig za leto 2008.  
 
K točki 6 
Angelca Kuralt, predsednica Nadzornega odbora občine kratko obrazloži pristop k nadzoru, 
pojasni način opravljanja nadzora in predstavi ugotovitve. Priporoča, da se za morebitne 
dodatne dogovore glede izvajanja del striktno sklene, za ta dodatna dela, pisni aneks k 
pogodbi, da se spremlja in dosledno upošteva novo zakonodajo, da se vzpostavijo interne 
kontrole, da se za pogodbe, ki predstavljajo večje finančne obveznosti določi skrbnika. 
Alenko Jeraj zanima 94% povečanje subvencij na področju kmetijstva glede na preteklo leto. 
Angelca Kuralt odgovori, da bo podala točne podatke na naslednji seji Občinskega sveta. 
 
K točki 7 
Janez Miklič pove, da v preteklem šolskem letu v vrtcu Ig ni bilo kombiniranega programa. S 
1.9.2008 je v vrtcu na Golem ponovno oblikovan en kombinirani oddelek. 
 
Z 9 glasovi ZA je Občinski svet sprejel Sklep o spremembah sklepa o določitvi cen 
programov v Javnem zavodu Vrtec Ig. Ekonomska cena za kombinirani program vrtca 
znaša 375,58 eur, velja od 1.11.2008. 
 
K točki 8 
Župan pove, da Idejna zasnova pokopališča na Kureščku zajema postavitev poslovilnega 
objekta, razširitev pokopališča – prostor za nova grobna mesta za klasični in žarni pokop in 
celostna ureditev pokopališča z okolico: zasaditve, zelene površine, WC, vhodi na 
pokopališče, poslovilna pot, elektrifikacija, zbiralnik vode. 
Alenka Jeraj pove, da po Statutu mora SVS podati mnenje. 
Marjan Debevec odgovori, da je bilo mnenje že podano. 
 
Z 8 glasovi ZA in 1 VZDRŽANIM je Ob činski svet sprejel Sklep o potrditvi Idejne 
zasnove pokopališča na Kureščku. 
 
K točki 9 
Župan prebere prošnjo Jožeta Keršmanc za odpis ali delni odpis sofinanciranja kanalizacije v 
naselju Ig in poda razpravo. 
Tone Krnc meni, da bo takih primerov čedalje več, kako bo potem v takih primerih. 
Franci Strle predlaga, da se vsak naslednji primer obravnava posamezno. 
 
Z 9 glasovi ZA je Občinski svet sprejel sklep, da se Jožetu Keršmanc, Ljubljanska cesta 
52, Ig odpiše znesek v višini 803,75 eur za sofinanciranje izgradnje kanalizacijskega 
omrežja v naselju Ig. Sredstva se zagotovijo iz nove proračunske postavke za socialno 
varstvo materialno ogroženih. 
 
Seji se pridruži Stanislav Ostanek. 
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K točki 10 
� Tone Krnc predlaga, da se ob cesti čez »gauge«, pred Želimeljščico, popravi odtok 

vode skozi obstoječi propust, da ne bo tekla voda čez cesto. Prometni znak 6 ton je 
podrt in ukradeni so znaki smer Sarsko, Klada.  

� Alenka Jeraj vpraša katera dela na Igu so predvidena še letos in kdaj bo na Igu 
kulturna dvorana. 
Župan odgovori cesta na Pungart, Čevljarska in prizidek k gasilnem domu Ig se bo 
pričel graditi naslednje leto. 

� Zdravko Grmek meni, da se poplava v novem objektu Center Ig ne bi smela zgoditi in 
predlaga, da svetniki dobijo poročilo nadzora, osnovno pogodbo in vsa dodatna dela. 
Župan pove, da je vzrok poplave zelo močan naliv dežja in občinski svet bo dobil vsa 
poročila ko bodo dela zaključena. 

� Anton Tegelj pove, da je tlakovana pot, levo ob cerkvi na pokopališču Ig zelo udrta. 
� Alenka Jeraj predlaga, naj bo v Centru Ig garaža ves čas odprta, ker so avtomobili 

parkirani pred stavbo in ob/na cesti. 
� Rajko Glavan vpraša, kdaj se bo pospravilo salonitke v vasi Strahomer in kaj je s 

peticijo glede vožnje motokrosa ob bajerju in še zakaj se lahko gradi ograja tik ob 
cesti. Župan pove, da na peticijo s policijske postaje še ni odgovora, gradnjo ograje bo 
preverila občinska uprava. 

 
Seja je bila zaključena ob 20.30 uri. 
 
Zapisala 
Marjana Župec 
         Janez Cimperman  
                  ŽUPAN 
             


