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ZAPISNIK 14. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE IG 
z dne, 1. 12. 2008 ob 19.00 uri v dvorani Centra Ig 

 
Prisotni: župan Janez Cimperman, Roman Celarc, Zdravko Grmek, Urška Intihar, Alenka 
Jeraj, Alojz Kobal, Tone Krnc, Bojana Lenaršič, Stanislav Ostanek, Melita Švigelj, Anton 
Tegelj, Franc Toni, Zlatko Usenik, Miran Virant. 
 
Opravičeno odsoten Franci Strle.  
 
Ostali prisotni: Martina Uršič (NO), Tanja Lenaršič, Bojana Birsa, Franci Dovč, Natalija 
Skok, Andreja Zdravje, Marica Zupan, Polona Skledar, Marjetka Pintarič Župec, Janez 
Mikli č, Marjana Župec, Tone Modic (SVS Kot), Uroš Čuden (SVS Iška Loka), Jože Kraševec 
(SVS Tomišelj), Brane Ciber (SVS Dobravica), Tone Pečjak (SVS Staje), Robert Glavan 
(SVS Škrilje), Drago Kosec (SVS Podgozd), Rajko Glavan (SVS Strahomer), Aleš Tancek 
(SVS Vrbljene). 
 
Dnevni red: 

1. Potrditev dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika 13. redne seje in 6. dopisne seje Občinskega sveta 
3. Obravnava in potrditev predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

proračunu Občine Ig za leto 2008/3 
4. Predstavitev in obravnava predloga Odloka o proračunu Občine Ig za leto 2009 
5. Seznanitev s Poročilom o nadzoru postopka najemanja dolgoročnega kredita Občine 

Ig 
6. Povišanje vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 
7. Mnenje o kandidatki za imenovanje ravnateljice Vrtca Ig 
8. Razno 
9. Vprašanja in pobude svetnikov 

 
K točki 1 
Župan predlaga razširitev dnevnega reda z dodatno točko prošnja Čebelarskega društva Ig za 
enkratno pomoč pri vzpostavitvi stanja čebeljega fonda zaradi zelo velike zimske izgube 
čebeljih družin. Dodatna točka se uvrsti pod točko 8 in dnevni red se ustrezno preštevilči. 
 
Z 11 glasovi ZA je bil sprejet dopolnjen dnevni red. 
 
K točki 2 
Z 11 glasovi ZA je bil zapisnik 13. redne seje in 6. dopisne seje Občinskega sveta 
potrjen. 
 
Seji se pridruži Stanislav Ostanek. 
 
K točki 3 
Bojana Birsa pove, da so razlogi za rebalans 3 za leto 2008 predvsem nekatere 
prerazporeditve. Kapitalske prihodke iz A bilance prihodkov se zniža in prenos sredstev knjiži 
v bilanco B. Načrtovani prihodki se znižajo še iz naslova okoljske dajatve ter prodaje 
stvarnega premoženja občine Ig. Povečajo se prihodki na osnovi finančne vzpodbude EIB ter 
za prejeta nepovratna sredstva–povezovanje z občinami (obisk Španije). Za delovanje 
režijskega obrata se zagotovijo ustrezna sredstva s prerazporeditvami znotraj proračuna in v ta 
namen odpre nova proračunska postavka. 
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Seji se pridruži Alenka Jeraj. 
 
Župan po razpravi v kateri ni bilo pripomb poda Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o proračunu Občine Ig za leto 2008/3 na glasovanje. 
 
S 13 glasovi ZA je Občinski svet sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
proračunu Občine Ig za leto 2008/3. 
 
K točki 4 
Bojana Birsa pove, da je skupaj načrtovanih 7.688.315,56 evrov proračunskih prihodkov. 
Največji del vseh prihodkov predstavljajo 46,89% davčni prihodki, sledijo 27,91 transferni 
prihodki, 19,21 kapitalski prihodki in 5,94 nedavčni prihodki. Predvideni odhodki 
8.934.512,87 evrov so namenjeni: 46,05% investicijam, 24,56% tekočim transferom, 24,22% 
tekočim odhodkom in 5,17% investicijskim transferom. Občina se namerava v letu 2009 še 
dodatno zadolžiti za namen financiranja investicije Odvajanje in čiščenje komunalnih 
odpadnih vod ter ureditev vodooskrbe v občini Ig v ocenjeni višini 775.000,00 evrov. Del 
odhodkov proračuna pa nameravamo pokriti s sredstvi proračuna leta 2008, ki so bila 
namenjena za investicije, katerih pričetek izvajanja bo v letu 2010 tudi realno možen. 
Splošna razprava o predlogu Odloka o proračunu Občine Ig za leto 2009. 
Franc Toni vpraša kam je namenjen prihodek od prodaje zemljišč v dolini Drage. 
Župan pove, da se mora zapisati zemljišča v letni načrt pridobivanja in razpolaganja s 
stvarnim premoženjem občine Ig, zato, da se lahko prične s postopkom, prihodki so navedeni 
v opisnem delu osnutka predloga proračuna.  
 
S 13 glasovi ZA je Občinski svet sprejel sklep, da se o Predlogu proračuna Občine Ig za 
leto 2009 in o Predlogu Odloka o proračunu Občine Ig za leto 2009 opravi javna 
razprava. 
 
K točki 5 
Martina Uršič pove, da pri pregledu izvedbe postopka zadolževanja je bilo ugotovljeno, da so 
postopek vodili v skladu z vsemi zahtevami, ki so predpisane za zadolževanje. Postopek je bil 
izveden v treh mesecih kar zagotavlja, da so bili postopki vodeni usklajeno in strokovno. 
Knjiženja so pravilna v poslovnih knjigah občine. 
 
K točki 6 
Marica Zupan pove, da je predlog povišanje vrednosti točke NUSZ za 3,1%. Predlagana 
vrednost točke za leto 2009 znaša 0,0023 evrov. 
Zlatko Usenik vpraša koliko zavezancev še ni plačalo obveznosti za tekoče leto. 
Župan pove, da je občinska uprava že zaprosila za podatke pristojni davčni urad, vendar jih do 
danes še niso posredovali Občini Ig.  
 
S 13 glasovi ZA je Občinski svet sprejel Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila 
za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ig za leto 2009. 
 
K točki 7 
Župan pove, da svet Vrtca Ig prosi za podajo pisnega mnenja o kandidatki za imenovanje 
ravnateljice Vrtca Ig za obdobje 2009 – 2013, gospe Jožici Kovačič. 
 
Z 12 glasovi ZA in 1 VZDRŽANIM je Občinski svet sprejel, na podlagi 53. a člena 
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja Občinski svet Občine Ig 
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daje pozitivno mnenje za imenovanje Jožice Kovačič za ravnateljico Javnega zavoda 
Vrtec Ig za obdobje 2009 – 2013.  
 
K točki 8 
Župan pove, da se je spomladi na celotnem območju Slovenije ugotovilo zelo velike zimske 
izgube čebeljih družin. Člani društva Ig so izgubili nekaj manj kot 45% vseh čebeljih družin. 
Na občino Ig so poslali prošnjo za enkratno pomoč pri vzpostavitvi stanja čebeljega fonda. 
Tone Krnc pove, da je tudi sam član čebelarskega društva in meni, da čebele izgubi tisti 
čebelar, ki nepravilno skrbi za čebele. Opozori tudi na to, da veterinarji zdravijo čebele z 
oksalno kislino in ta ni primerna za zdravljenje čebel.  
Franc Toni podpira prošnjo, da se pomaga društvu v stiski, trudijo se ohranjati naravo, ravno 
tako pridno sodeluje na ižanskih sejmih.  
Tone Krnc pove, da je čebelarsko društvo financirano iz proračunskih sredstev, zato je prav, 
da sodelujejo na prireditvah in nato tudi poročajo kam so šla sredstva. 
Alenka Jeraj meni, da mora društvo oddati poročilo kam so namenili 3.000,00 evrov 
proračunskih sredstev.  
Župan poda prošnjo Čebelarskega društva Ig za enkratno pomoč pri vzpostavitvi stanja 
čebeljega fonda zaradi zelo velike zimske izgube čebeljih družin na glasovanje. 
 
S 13 glasovi ZA je Občinski svet sprejel prošnjo Čebelarskega društva Ig za enkratno 
pomoč pri vzpostavitvi stanja čebeljega fonda zaradi zelo velike zimske izgube čebeljih 
družin. Enkratna pomoč znaša 3.000,00 evrov. 
 
K točki 9 
Pod točko razno župan svetnike seznani z urnikom razpored odborov za obravnavo predloga 
proračuna za leto 2009. Odbori bodo zasedali v sejni dvorani Centra Ig.  
 
Župan svetnike seznani s Statističnim poročilom za knjižnico Ig september in oktober 2008. 
 
Župan seznani svetnike s problematiko šolskega igrišča v Tomišlju. 
Alenka Jeraj meni, da se ob igrišču postavi dva količka, tako se prepreči vožnja z avtomobili. 
Glede ropotanja ograje se jo pa lahko malo popravi, naj se namesti prečne mreže. 
Jože Kraševec meni, da otroci niso moteči na igrišču. SVS bo postavil korita s smrekicami, da 
se zapre del igrišča in prepreči vožnjo z avtomobili na asfaltirano igrišče. 
 
Župan svetnike seznani z elektronskim dopisom Petra Jenka nad izvajanjem cestnih zapor na 
dveh odsekih na Igu. 
Zlatko Usenik meni, da bi lahko znake umaknili kadar se ne dela, lahko bi se vozili skozi 
ožino tako kot smo se včasih. Predlaga naj se občane glede izgradnje obvesti preko glasila 
Mostiščar in pa na spletni strani občine Ig. 
Župan odgovori, da se tabel ne more umakniti, ker je to gradbišče. 
Alenka Jeraj vpraša ali lahko svetniki dobijo načrt izgradnje ceste v Grbčevi ožini s krožiščem 
Župan pove, da idejno skico svetniki lahko dobijo in objavljena bo v glasilu Mostiščar. 
 
K točki 10 

� Franc Toni predlaga, da se postavi znak oznaka prehoda za pešce na Ljubljanski cesti. 
� Zdravka Grmeka zanima kaj se dogaja na področju industrijske cone  

Župan pove, da je pridobljeno gradbeno dovoljenje. 
� Alenka Jera predlaga, da se namesto božičnega sejma postavi drsališče za otroke. 
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Župan pove, da je za drsališče potreben električni priključek iz trafo postaje. Izvedba 
le-tega predstavlja preveč finančnih sredstev. 

� Drago Kosec opozori, da se postavi nazaj tablo šolska pot, ki se je podrla pri pluženju. 
� Zlatko Usenik predlaga da se pod Kurešček postavi nadstrešek za avtobusno 

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


