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ZAPISNIK 15. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE IG 
z dne, 23. 12. 2008 ob 18.00 uri v dvorani Centra 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), Milena Povšič (NO), Martina Uršič (NO), Špela Žagar 
(NO), Janez Miklič, Tanja Lenaršič, Bojana Birsa, Polona Skledar, Marica Zupan, Andreja 
Zdravje, Marjetka Pintarič Župec, Franci Dovč, Marjana Župec, Jože Kraševec (SVS 
Tomišelj), Uroš Čuden (SVS Iška Loka), Katja Zdravje (SVS Ig), Matej Mahkovec (SVS 
Brest), Ivan Žagar (SVS Iška vas), Marjan Debevec (SVS Visoko–Rogatec), Tomaž Kenda 
(SVS Zapotok), Rajko Glavan (SVS Strahomer), Robert Peterlin (SVS Matena), Tone Modic 
(SVS Kot), Aleš Tancek (SVS Vrbljene), Robert Glavan (SVS Škrilje). 
 
Dnevni red: 

1. Potrditev dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika 14. redne seje Občinskega sveta 
3. Obravnava in potrditev predloga Odloka o proračunu Občine Ig za leto 2009 
4. Obravnava in potrditev predloga Sklepa o določitvi cen najema grobnih mest in 

mrliških vežic v Občini Ig za leto 2009 
5. Obravnava in potrditev spremembe Pravilnika o sofinanciranju ljubiteljske kulturne 

dejavnosti v Občini Ig 
6. Vprašanja in pobude svetnikov 

 
K točki 1 
Župan predlaga razširitev dnevnega reda z dodatno točko zadržanje sklepa 6. dopisne seje dne 
7.11.2008. Dodatna točka se uvrsti pod točko 6 in dnevni red se ustrezno preštevilči. 
 
Z 12 glasovi ZA je bil sprejet dopolnjen dnevni red. 
 
K točki 2 
Alenka Jeraj vpraša kdaj bodo svetniki dobili načrt izgradnje ceste v Grbčevi ožini s 
krožiščem in ali ne bo gradivo objavljeno na spletnih straneh občine Ig in v glasilu Mostiščar, 
ker tudi občane zanima kaj in kako se dela. 
Župan pove da, je projekt prevelik za pošiljanje svetnikom, ker je preobsežen, ga ni mogoče v 
celoti objaviti v glasilu ali internetnih straneh in predlaga, da si ga svetniki ali občani pridejo 
pogledat v prostore Občine Ig. 
 
Z 12 glasovi ZA je bil  potrjen zapisnik 14. redne seje Občinskega sveta. 
 
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 tri amandmaje in sicer 
prvi, da se za Medgeneracijski center Ig zagotovi dodatna sredstva za nakup osnovne opreme, 
in drugi, da se za šolo Tomišelj zagotovi dodatna sredstva za rekonstrukcije in adaptacije, ter 
tretji, da se pri CRPOV Strahomer zagotovi dodatna sredstva za ureditev mežnarije. 
 
Seji se pridruži Melita Švigelj. 
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Razprava o amandmajih. 
Alenka Jeraj pove za amandma št. 1, da je za Medgeneracijski center Ig v predlogu proračuna 
predvidenih 7.000 evrov, od tega za nakup opreme 2.500 evrov, kar je pa premalo. Občinski 
svet se je obvezal s sklepom na 12. redni seji dne 28.5.2008, da bo nosilec projekta 
Medgeneracijski center Ig. V nekdanjih prostorih knjižnice je Društvo upokojencev Ig že 
začelo urejati prostore v smislu delovanja oziroma prvih zametkov centra. Meni, da mora 
Občina Ig omogočiti nakup osnovne opreme, da center čim prej zaživi, društvom pa, ki sedaj 
nimajo prostorov omogoči normalno delovanje.   
Župan pove da vsebini amandmaja ne nasprotuje, ne strinja pa se iz katere proračunske 
postavke se jemlje sredstva. Glede upravljanja prostorov se pripravlja pogodba o upravljanju, 
člani DU Ig dela opravljajo prostovoljno, občina za material izda naročilnico, ravno tako so 
zagotovljena sredstva v proračunu za ostalo osnovno opremo. Za delovanje in ustvarjanje v 
teh prostorih bodo društva morala prispevati sorazmerni del, saj občina plačuje za tekoče 
vzdrževanje približno tristo evrov na mesec. 
Alojz Kobal meni, če sredstev ne bo dovolj bodo člani Društva upokojencev Ig sami 
prispevali in še naprej delali prostovoljno. Na podlagi zagotovila župana bo sredstev dovolj in 
za amandma ne bo glasoval. 
Stanislav Ostanek meni, če se DU Ig strinja z načinom financiranja, ker denarja ni v izobilju, 
potem predlagani amandma ne podpira. 
Zlatko Usenik predlaga naj tudi ostala društva sama prispevajo lastna sredstva za delovanje in 
se ne strinja vzeti sredstva iz zimske službe – predlagane podstavke. 
Tone Krnc prosi, da se predloži finančno poročilo o porabljenih sredstvih za zimsko službo. 
Alenka Jeraj pove za amandma št. 2, da se zagotovi dodatnih 50.000 evrov za obnovo in 
rekonstrukcijo šole Tomišelj. Menimo, da je pomembneje in bolj smiselno, kot pa vlagati v 
stavbo na Govekarjevi, kjer gre za družinsko hišo. Kot je znano se je pojavil zasebnik, ki bi 
bil pripravljen odpreti zasebni vrtec, za katerega so bistveno drugačni pogoji. Radi bi, da se 
zagotovi dovolj sredstev za obnovo, da se šola v Tomišlju ne bo zaprla. 
Zlatko Usenik predlaga, da se najprej konča cesta–Grbčeva ožina in medtem pa se pridobiva 
potrebna dokumentacija za podružnično šolo Tomišelj in, se ne strinja s prerazporeditvijo. 
Tone Krnc opozori, da mora občina Ig poskrbeti, da se šola v Tomišlju ne bo zaprla. 
Župan podpira vsebino amandmaja in poudari, da se ne strinja odvzeti sredstva namenjena za 
Grbčevo ožino. Na zboru občanov Tomišelj je župan zagotovil, da se šola ne bo zaprla. 
Vendar problemi so premajhno število otrok in še ti, ki so, se vozi v druge kraje v šolo. V 
primeru, če ni dovolj otrok lahko šolo zapre Ministrstvo za šolstvo ne pa Občina Ig.  
Alenka Jeraj pove za amandma št. 3, predlagamo dodatnih 10.000 evrov za zaključek 
rekonstrukcije mežnarije v Strahomerju. Potrebno je zagotoviti dodatna sredstva, da se 
vsebinsko uredi notranjost ter odpre Kramarjeva spominska soba in ostalo, kar se predvideva. 
Za vse amandmaje obrazloži, da so predlagani zato, da se proračun izboljša in tam kjer se 
svetniški skupini SDS zdi pomembno, nujno zagotovi sredstva in predvidene so tudi 
prerazporeditve sredstev. Predlaga, da se v zapisnik napiše z imeni glasovanje za amandmaje. 
Župan pove, da ni seznanjen s predvidenimi dejavnostmi v mežnariji in pri amandmajih 
predvidevate, da bo premalo denarja brez pravih argumentov. Župan je prepričan, da je 
planiranega denarja v proračunu dovolj. 
Tone Krnc predlaga, da se seja nadaljuje, saj je brez veze, ker ve, da bodo amandmaji 
zavrnjeni in meni, da se marsikateri kolega strinja s tem. Če bodo z rebalansom notri prišla 
sredstva, potem je v redu.  
Stanislav Ostanek meni, da v predlaganih amandmajih je problem odvzemanje denarja iz 
določenih proračunskih postavk, zato ne more glasovati za in se pridružuje večini. 
 
Župan poda predlog amandmaja številka ena (iz proračunske postavke zimska služba se na 
proračunski postavki Medgeneracijski center Ig zagotovi dodatnih 23.000 evrov za nakup 
osnovne opreme) na glasovanje. 
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Z 2 glasovi ZA Alenka Jeraj, Tone Krnc in 11 PROTI Miran Virant, Franc Toni, Melita 
Švigelj, Anton Tegelj, Bojana Lenaršič, Zdravko Grmek, Zlatko Usenik, Stanislav 
Ostanek, Alojz Kobal, Roman Celarc, Franci Strle ni bil sprejet amandma številka ena, 
ker se svetniki ne strinjajo s prerazporeditvijo iz predlagane postavke. 
 
Župan poda predlog amandmaja številka dve (iz proračunske postavke državne ceste–Grbčeva 
ožina se na proračunski postavki šola Tomišelj zagotovi dodatnih 50.000 evrov za 
rekonstrukcije in adaptacije) na glasovanje. 
 
Z 2 glasovi ZA Alenka Jeraj, Tone Krnc in 11 PROTI Miran Virant, Franc Toni, Melita 
Švigelj, Anton Tegelj, Bojana Lenaršič, Zdravko Grmek, Zlatko Usenik, Stanislav 
Ostanek, Alojz Kobal, Roman Celarc, Franci Strle ni bil sprejet amandma številka dve, 
ker se svetniki ne strinjajo s prerazporeditvijo iz predlagane postavke. 
 
Župan poda predlog amandmaja številka tri (iz proračunske postavke strategija občine Ig se 
na proračunski postavki CRPOV Strahomer zagotovi dodatnih 10.000 evrov za ureditev 
mežnarije) na glasovanje.  
 
Z 2 glasovi ZA Alenka Jeraj, Tone Krnc in 11 PROTI Miran Virant, Franc Toni, Melita 
Švigelj, Anton Tegelj, Bojana Lenaršič, Zdravko Grmek, Zlatko Usenik, Stanislav 
Ostanek, Alojz Kobal, Roman Celarc, Franci Strle ni bil sprejet amandma številka tri, 
ker se svetniki ne strinjajo s prerazporeditvijo iz predlagane postavke. 
 
Razprava o Odloku proračuna Občine Ig za leto 2009. 
Tone Krnc pove, da bo glasoval za proračun saj je dobro naravnan, če bi bili amandmaji 
sprejeti bi bil proračun Občine Ig za leto 2009 vrhunski.  
Župan po razpravi v kateri ni bilo pripomb poda Odlok o proračunu Občine Ig za leto 2009 na 
glasovanje. 
 
S 13 glasovi ZA je Občinski svet sprejel sklep, da se glasuje o Predlogu Odloka o  
proračunu Občine Ig za leto 2009. 
 
S 13 glasovi ZA je Občinski svet sprejel Odlok o proračunu Občine Ig za leto 2009. 
 
K točki 4 
Župan predlaga za leto 2009 povišanje najema grobnih mest povprečno za 3,31% in mrliških 
vežic za 5,53% glede na leto 2008. 
 
S 13 glasovi ZA je Občinski svet sprejel Sklep o določitvi cen najema grobnih mest in 
mrliških vežic v Občini Ig za leto 2009.  
 
K točki 5 
Bojana Lenaršič pove, da so društva že večkrat predlagala, da se popravi pravilnik v 
točkovniku tako kot pri Merilih za izbor programov športa opredeli oziroma predvidi točke za 
izobraževanje članov društev oziroma posameznih skupin. Točkovnik kulturnih programov se 
pod posamezne dejavnosti – izobraževanje, dopolni število točk: 10 točk na posameznika 
oziroma na posamezno skupino, ki se izobražuje. 
Alenka Jeraj predlaga, da se predlog sklepa najprej posreduje skupinam v kulturnem društvu, 
ki se kulturno izobražuje, da bodo lahko razdelali posamezno vsebino. 
 
Župan poda predlog Alenke Jeraj, da se predlog sprememb pravilnika o sofinanciranju 
ljubiteljske kulturne dejavnosti posreduje kulturnim društvom na glasovanje. 
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Z 1 glasom ZA, 4 VZDRŽANIMI in 8 PROTI Ob činski svet ni sprejel, da se predlog 
sprememb pravilnika o sofinanciranju ljubiteljske kulturne dejavnosti posreduje 
kulturnim društvom. 
 
Župan poda predlog sklepa o spremembah Pravilnika o sofinanciranju ljubiteljske kulturne 
dejavnosti na glasovanje.  
 
Z 9 glasovi ZA in 4 VZDRŽANIMI je Ob činski svet sprejel sklep o spremembah 
Pravilnika o sofinanciranju ljubiteljske kulturne d ejavnosti. 
 
Župan predlaga, da se pravilnik v prihodnje lahko nadgrajuje, se ga objavi v naslednji številki 
glasila Mostiščar, da bodo lahko kulturna društva podala pisne predloge in dopolnitve na 
pravilnik. Predlog poda na glasovanje. 
 
S 13 glasovi ZA je Občinski svet sprejel, da se pravilnik v prihodnje lahko nadgrajuje, 
se ga objavi v naslednji številki glasila Mostiščar, da bodo lahko kulturna društva 
podala pisne predloge in dopolnitve na pravilnik. 
 
K točki 6 
Župan pove razloge za zadržanje sklepa 6. dopisne seje dne 7.11.2008 in sicer, da do seje ni 
bilo odgovora na dogovor v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa in izredno 
visoke vrednosti za nakup zemljišča. Za varnejši dostop je narejen pločnik ob glavni cesti od 
avtobusne postaje do Centra Ig.  
Zlatko Usenik podpira predlog za zadržanje pod pogojem, da se na novem pločniku naredi 
ograja za večjo varnost otrok. 
Alenka Jeraj vpraša ali se glede prodaje občinskega premoženja odloča na komisiji in zakaj 
svetniki nimajo zapisnikov.  
Janez Miklič pove, da se Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim 
premoženjem Občine Ig redno sestaja na sejah. Nakup zemljišča za prehod do Centra Ig je 
komisija obravnavala na 9. redni seji dne 25.11.2008, kar je tudi razvidno iz prilog 
proračunov oziroma njihovih rebalansov. 
Tone Krnc vpraša ali se po pravni poti lahko umakne že izglasovani sklep. 
Angelca Kuralt pove, da pravno lahko odgovori le pravnik. V poslovniku ima Občina Ig 
določeno, da v primeru, ko župan ne more izvršiti sklepa Občinskega sveta Občine Ig, lahko 
zaprosi občinski svet za razveljavitev tega sklepa.   
 
Z 12 glasovi ZA in 1 VZDRŽANIM je Občinski svet sprejel sklep, da Občina Ig v zvezi 
sklepa 6. dopisne seje dne 7.11.2008 ne sklene dogovora v obliki neposredno izvršljivega 
notarskega zapisa z Mirkom Merzelom glede odkupa zemljišča za prehod med 
parkiriš čem in novim poslovnim Centrom Ig. Popravi se letni načrt pridobivanja in letni 
načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Ig za leto 2008.  
 
K točki 7 
Pod točko vprašanja in pobude župan vsem zaželi prijetne božične praznike in prisotne povabi 
v prostore nove knjižnice na prijetno druženje ob kozarčku nazdraviti novemu letu. 
 
Seja je bila zaključena ob 20.40 uri. 
 
Zapisala  
Marjana Župec       Janez Cimperman   

                    ŽUPAN 
             


