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ZAPISNIK 16. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE IG 
z dne, 11. 3. 2009 ob 18.00 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, Franci Strle, Melita 
Švigelj, Anton Tegelj, Franc Toni, Zlatko Usenik, Miran Virant. 
 
Ostali prisotni: Angelca Kuralt (NO), Milena Povšič (NO), Janez Miklič, Polona Skledar, 
Marjetka Pintarič Župec, Marjana Župec, Tone Modic (SVS Kot), Marjan Debevec (SVS 
Visoko–Rogatec), Drago Kosec (SVS Podgozd), Rajko Glavan (SVS Strahomer), Uroš Čuden 
(SVS Iška Loka), Tomaž Kenda (SVS Zapotok), Robert Glavan (SVS Škrilje), Milan 
Cimperman (SVS Iška), Aleš Tancek (SVS Vrbljene), Robert Peterlin (SVS Matena), Brane 
Ciber (SVS Dobravica). 
 
Dnevni red: 

1. Potrditev dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika 15. redne seje Občinskega sveta 
3. Obravnava in potrditev cene socialno varstvenih storitev in dodeljevanje enkratnih 

pomoči občanov 
4. Obravnava in potrditev Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu 

opremljanja stavbnih zemljišč Občine Ig 
5. Obravnava in potrditev sklepa o določitvi vrednosti točke za izračun komunalnih taks 

v Občini Ig za leto 2009 
6. Obravnava in potrditev Letnega programa športa Občine Ig za leto 2009 
7. Obravnava in potrditev Letnega programa kulture Občine Ig za leto 2009 
8. Obravnava in potrditev predlogov za podelitev priznanj Občine Ig za leto 2008 
9. Seznanitev s Poročilom o nadzoru financiranja dodatnega programa Osnovne šole Ig 

za leto 2007 
10. Seznanitev s Poročilom o nadzoru izvedbe priporočil nadzornega odbora v letu 2008 
11. Seznanitev z Letnim poročilom o delu nadzornega odbora v letu 2008 
12. Vprašanja in pobude svetnikov 

 
K točki 1 
Dnevni red je bil soglasno potrjen. 
 
K točki 2 
Tone Krnc opozori, da se je o amandmajih glasovalo v paketu ne vsak posamezno in popravi 
se zadnji stavek glasovanje sklepa, da so svoje glasove obrazložili samo Ostanek, Usenik, 
Grmek. Drugi svetniki niso podali svojega mnenja, zakaj se ne strinjajo, se niso opredelili, ker 
so bili tiho. Nato citira: po glasovanju sem dobil besedo in povedal - kolegi svetniki, kako 
boste sedaj, ko ste bili večina tiho, kako boste volivcem obrazložili, da ste proti dodatnim 
sredstvom za OŠ Tomišelj in medgeneracijski center, ki smo ga svetniki izglasovali. 
Župan pove, da so obrazložitve navedene v razpravi o amandmajih, če katera opredelitev 
manjka se bo, na podlagi tonskega zapisa seje, dodatno napisala v obrazložitve. Izrečene 
besede po glasovanju se ne vpisuje v zapisnik, po končanem glasovanju je točka zaključena. 
Za zapisnik pove, da so dela v medgeneracijskem centru zaključena in 17. marca bo otvoritev. 
Alojz Kobal poda pripombo k točki 3, k mnenju se doda, za amandma št.1 ne bom glasoval. 
Zlatko Usenik poda pripombo k točki 3, da se beseda nato popravi z medtem, ter doda 
obrazložitev, da se ne strinja vzeti sredstev iz zimske službe – predlagane postavke. 
 
Z 10 glasovi ZA je bil zapisnik 15. redne seje Občinskega sveta s popravki potrjen. 
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K točki 3 
Zlatko Usenik vpraša, koliko zaposlenih se financira za 3.807,38 evrov na mesec. 
Anton Tegelj vpraša, zakaj so stroški vodenja tako visoki. 
Župan pove, da Občina 100% financira storitev pomoč na domu za dve zaposleni in stroški 
vodenja so v celoti obračunani s strani Centra za socialno delo. 
 
Z 10 glasovi ZA je Občinski svet sprejel sklep o potrditvi cene za storitev pomoč na 
domu za leto 2009 kot jo je izračunal izvajalec Center za socialno delo in sicer v višini 
3.807,38 eur mesečno, pri čemer Občina Ig storitev pomoč na domu financira 100%. 
 
Z 10 glasovi ZA je Občinski svet sprejel sklep o potrditvi cene za enkratno denarno 
pomoč za leto 2009 kot jo je izračunal izvajalec Center za socialno delo in sicer v  višini 
76,46 eur mesečno. 
 
Seji se pridruži Miran Virant. 
 
K točki 4 
Urška Intihar, predsednica Statutarno pravne komisije, pove, da je odlok komisija 
obravnavala in ga predlaga v potrditev Občinskemu svetu. 
Zlatko Usenik predlaga, v tretji alineji popravi vseh objektov katerih investitor je Občina Ig. 
Roman Celarc predlaga, da se doda še društva, ki delujejo v Občini Ig. 
Župan pove, da se ne more popraviti, Občina kot investitor lahko gradi objekt katerega 
kasneje proda za trg. Določa se za objekte, ki so družbeni in oprostitev plačila komunalnega 
prispevka za posamezno društvo v Občini se bo obravnavalo na Občinskem svetu.  
 
Z 11 glasovi ZA je Občinski svet sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o 
programu opremljanja stavbnih zemljišč Občine Ig. 
 
Seji se pridruži Bojana Lenaršič. 
 
K točki 5 
Župan poda razpravo v kateri ni bilo pripomb in poda Sklep na glasovanje. 
 
Z 12 glasovi ZA je Občinski svet sprejel Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun 
komunalnih taks v Občini Ig za leto 2009.  
 
Seji se pridruži Melita Švigelj. 
 
K točki 6 
Bojana Lenaršič, predsednica odbora za šport in kulturo pove, da je letni program športa 
obravnaval odbor, ki ga predlaga v obravnavo in potrditev Občinskemu svetu. Za zapisnik 
pove, da je odbor obravnaval pobude za športnika in ekipo leta 2008 in sprejel sklep, da se za 
športnika leta 2008 izbere Jerneja Markiča, za ekipo leta Kadetsko ekipo šahovskega kluba Ig. 
 
S 13 glasovi ZA je Občinski svet sprejel Letni program športa Občine Ig za leto 2009. 
 
K točki 7 
Bojana Lenaršič predsednica odbora pove, da je letni program kulture obravnaval odbor in 
sprejel sklep, da najvišji možni honorar za strokovne vodje ostane enak kot lani in sicer 
največ 835,00 eur. Odbor predlaga Občinskemu svetu program in sklep v potrditev. 
Zlatko Usenik predlaga, ko bo Nadzorni odbor opravil pregled delovanja društev, ki so 
sofinancirana od občine, poročilo posreduje svetnikom. Predlaga še, da se vsem društvom 
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sorazmerno enako dodeli sredstva, ne le za programe, temveč za pokrivanje materialnih 
stroškov kot so elektrika, voda, ogrevanje. 
Franc Toni opomni, da so si društva v preteklem mandatu pisala previsoke postavke za 
izplačilo honorarjev. Nato je odbor določil višino sredstev v pravilniku, ki velja že drugo leto. 
Alojz Kobal pove, da v DU Ig vsak sam plača stroške, ko gredo na tekmovanja. 
 
S 13 glasovi ZA je Občinski svet sprejel Letni program kulture Občine Ig za leto 2009. 
 
Seji se pridruži Milena Povšič. 
 
K točki 8 
Župan pove, da je obravnavala predloge Komisija za obravnavo pobud za občinska priznanja 
za leto 2009, ki predlaga na pobudo Francija Strleta, da se Marjanu Žagarju podeli zlato 
plaketo namesto priznanja, na pobudo Romana Celarca, da si Jožica Sarafin zasluži zlato 
plaketo namesto priznanja, in pripombo UO PGD Golo, da se v obrazložitvi za priznanje 
Srečku Mavec ne omenja gasilstva. Komisija predlaga, vključno s predlogi in pripombami, v 
potrditev Občinskemu svetu vse predloge za zlato plaketo ter priznanja.  
Miran Virant ima pripombo na predlog za priznanje Srečka Mavca in zahteva, da se v 
obrazložitvi za priznanje ne omenja gasilskega društva, ker se je v njegovem mandatu, ko je 
bil predsednik GD, izgubila matična knjiga gasilstva. 
Župan poda predlog Komisije s pobudami in pripombami na glasovanje. 
 
Z 12 glasovi ZA in 1 PROTI je Občinski svet sprejel sklep, da se spremeni predlog za 
priznanje v zlato plaketo, ki jo prejme Marjan Žagar . 
 
S 13 glasovi ZA je Občinski svet sprejel sklep, da se spremeni predlog za priznanje v 
zlato plaketo, ki jo prejme Jožica Serafin. 
 
Z 4 glasovi ZA, 5 PROTI in 4 VZDRŽANIMI Ob činski svet ni sprejel sklepa, da se v 
obrazložitvi za priznanje Srečku Mavec ne omenja gasilstva. 
 
Župan pove, da na slavnostni podelitvi ob počastitvi občinskega praznika, ne bo prebrana 
celotna obrazložitev, le kratka vsebina. V celoti bodo predlogi za priznanja z obrazložitvami 
podani nagrajencem in objavljeno v Mostiščarju. Župan da na glasovanje predlog sklepa o 
dodelitvi priznanj Občine Ig za leto 2009. 
 
S 13 glasovi ZA je Občinski svet sprejel sklep, da zlato plaketo Občine Ig za leto 2009 
prejme Športno društvo Mokerc Ig za 50–letnico delovanja. 
 
S 13 glasovi ZA je Občinski svet sprejel sklep, da zlato plaketo Občine Ig za leto 2009 
prejme Jožica Kovačič za velik prispevek pri vzpostavljanju novih enot vrtca Ig in 
kvalitetno delo v vrtcu. 
 
S 13 glasovi ZA je Občinski svet sprejel sklep, da zlato plaketo Občine Ig za leto 2009 
prejme mag. Jože Pozderec za opravljeno delo pri obnovi župnijske cerkve in podružnic 
ter za delo duhovnega vodje Župnije Ig. 
 
S 13 glasovi ZA je Občinski svet sprejel sklep, da zlato plaketo Občine Ig za leto 2009 
prejme Andreja Župec za 20–letno uspešno delo na OŠ Ig.  
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S 13 glasovi ZA je Občinski svet sprejel sklep, da zlato plaketo Občine Ig za leto 2009 
prejme Anton Pucihar za dolgoletno aktivno in zavzeto delo na različnih področjih 
družbenega življenja. 
 
S 13 glasovi ZA je Občinski svet sprejel sklep, da zlato plaketo Občine Ig za leto 2009 
prejme Ludvik Golob za aktivno delo v družbenem in politi čnem življenju. 
 
S 13 glasovi ZA je Občinski svet sprejel sklep, da zlato plaketo Občine Ig za leto 2009 
prejme Jožica Serafin za dolgoletno likovno ustvarjanje. 
 
S 13 glasovi ZA je Občinski svet sprejel sklep, da zlato plaketo Občine Ig za leto 2009 
prejme Marjan Žagar za prispevek pri razvoju in večji prepoznavnosti kraja. 
 
S 13 glasovi ZA je Občinski svet sprejel sklep, da priznanje Občine Ig za leto 2009 
prejme Balinarki klub Ig za 20–letnico delovanja društva.  
 
S 13 glasovi ZA je Občinski svet sprejel sklep, da priznanje Občine Ig za leto 2009 
prejme Srečko Mavec za aktivno delo na Golem in v okviru gasilstva. 
 
S 13 glasovi ZA je Občinski svet sprejel sklep, da priznanje Občine Ig za leto 2009 
prejme Dr. Miha Preinfalk za doprinos pri spoznavanju zgodovine naših krajev. 
 
S 13 glasovi ZA je Občinski svet sprejel sklep, da priznanje Občine Ig za leto 2009 
prejme Milan Cimperman za dolgoletno aktivno delo v Iški in Iški vasi. 
 
Seji se pridruži Alenka Jeraj. 
 
K točki 9 
Milena Povšič na kratko obrazloži pristop k nadzoru, pojasni način opravljanja nadzora in 
predstavi ugotovitve nadzora financiranja dodatnega programa Osnovne šole Ig za leto 2007.  
 
K točki 10 
Angelca Kuralt predsednica Nadzornega odbora občine, pojasni, da je Občina Ig za leto 2008 
upoštevala vsa priporočila, razen pooblaščenega računovodjo še nima. 
 
K točki 11 
Angelca Kuralt predsednica Nadzornega odbora občine, ne želi ponavljati vsebin poročil, zato 
predstavi pristojnosti NO, ki je organ občine, imenuje ga Občinski svet, je najvišji organ 
nadzora v Občini. Opravlja nadzor nad razpolaganjem občinskega premoženja, nadzoruje 
namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev, finančno poslovanje uporabnikov 
proračunskih sredstev. Ob nadzoru se piše poročilo o ugotovitvah, ko se zaključi se izdela 
končno poročilo, ki vključuje ugotovitev in priporočila za izboljšanje poslovanja. Poročilo 
dobi župan, občinska uprava in občinski svet. S tem je zagotovljeno sprotno obveščanje 
organov Občine ter nadzorovanca, ki je predmet nadzora. V priporočilih samo priporočamo 
izboljšanje poslovanja in odpravo nepravilnosti. V primerih hujših kršitev mora NO obvestiti 
Ministrstvo za finance in Računsko sodišče, ker sam nima pristojnosti za »nasilno« 
preprečevanje kršitev. Vodja nadzora na kratko poroča o ugotovitvah in priporočilih na OS ter 
odgovarja na vprašanja svetnikov. Kot strokovni organ ne politični lahko govori le o zadevah, 
ki so bile predmet nadzora. Po statutu Občine Ig mora NO zagotoviti prisotnost enega od 
članov na vsaki seji OS, na kateri nima pravice ne do razpravljanja in ne do glasovanja. 
Pristojnosti NO Občine niso primerljive s pristojnostmi nadzornih svetov podjetij, ki so 
bistveno manjše.  
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Zdravko Grmek vpraša, ko je objekt Center Ig zalila voda je bilo postavljeno vprašanje glede 
pravilne tehnične izvedbe, upoštevanje standardov in predpisov pri gradnji objekta. Vprašanje 
je kakšna je bila ponudba za izgradnjo, koliko so znašala dodatna dela in dejanski stroški in, 
ali svetniki lahko dobimo poročilo. 
Angelca Kuralt pove, da je Nadzorni odbor občine od tega primera odstopil, ker je nadzor 
naredil notranji nadzor pooblaščena revizorka. Če želite, da se ga predstavi mora občinski svet 
sprejeti sklep. 
Župan pove, da bo pregled možen, ko bo napravljen končni obračun situacije. 
 
K točki 12 

� Župan prisotne obvesti, da bo čistilna akcija potekala 28.3.2009 in naj se občane 
obvesti na krajevno primeren način. 

� Zdravko Grmek vpraša, ali je 27.11. Občina Ig vložila tožbo proti Turističnemu 
društvu Iška vas. Spraševal je svetnike, direktorja občinske uprave in nihče o tem ni 
vedel nič. Občina Ig je sestavljena iz zakonodajne in izvršilne veje oblasti, ožjih delov 
občine, ki jih predstavljajo vaški sveti. Kadarkoli, če je kdaj kaj kritičnega, 
problematičnega je prva stvar, da zadevo obravnava vaški svet, nato občinski svet, ki 
se sooči z argumenti za ali proti, sprejme sklep in zadeva gre naprej v reševanje. 
Sodišče je razsodilo proti toženi stranki Tise d.o.o., da mora izprazniti objekt v 
katerem se je nelegalno nahajal, nato pa je sledila tožba Občine Ig proti TD Iška vas 
očitno z namenom, da se zadeva ustavi. Meni, da je prav, da se zadeva rešuje po 
ustaljenem redu ne glede na to kakšen je problem in kakšni so interesi, in zakonodajni 
organ je tisti, ki mora zadevo obravnavati, če je karkoli spornega. Kot predstavnik 
zakonodajne veje oblasti meni, da način s katerim ste šel v to stvar je skrajno 
neprimeren. 
Župan pove, da je županova dolžnost in pravica, da se preveri kaj je pravilno. Na 
sestanku s predsedniki turističnih društev je župan povedal, da je bila tožba že pred leti 
vložena in nato umaknjena. Ponovno je bila ista tožba vložena, da se preveri vprašanje 
ali je bil prenos premoženja iz Krajevne skupnosti Iška vas na TD Iška vas v skladu z 
zakonodajo. Ne glede na to kdo bo dobil v last Iški dom, pomembno je, da se prenos 
pravno razišče. Vsa sredstva, ki so namenjena za najemnine, če pride v last Občine Ig 
dobi TD Iška vas. Kdo bo dobil objekt v last bo razsodilo sodišče ne pa župan.  
Zlatko Usenik meni, da vseeno komu bo prešlo v last, se mora Tise izseliti ven. Vpraša 
še, če bi Občinski svet sprejel, da se umakne tožba ali bi jo umaknili ali ne. 
Toneta Krnca zanima, ali se zadeva vleče iz prvega mandata, kdo je vpisan v zemljiški 
knjigi in kdaj je bila vložena prva tožba. 
Župan pove, da se spor vleče že zelo dolgo in pristojnost župana je, da preveri ali je bil 
postopek prenosa legalen. Tožbe ne bi umaknili. V zemljiški knjigi je pravno formalno 
vpisan TD Iška vas.  Točen datum glede prve tožbe vodi pravna služba. 
Roman Celarc pove, da po pogovorih do sedaj ni rezultatov, saj vaški svet ni nič, je 
premajhno v tej zadevi saj je zadeva že na sodišču.  

� Anton Tegelj vpraša kje bo sedež Krajinskega parka Ljubljansko barje. 
Župan pove, da bo sedež uprave javnega zavoda najverjetneje v Notranjih Goricah. 

� Alenka Jeraj vpraša, zakaj se ne izvaja odlok o pobiranju taks pri rampi v Iški.  
Župan pove, da na to vprašanje naj odgovori TD Iška vas, ker ne ve kje je pobrani 
denar. 
Zdravko Grmek pove, da ko se je začelo pobirati prispevke, se je čutil odpor nekaterih 
posameznikov, ker se je potrebno zaustaviti pri rampi. 

� Tone Krnc vpraša ali bo režijski obrat začel delovati v letošnjem letu. 
Župan pove, da je Občina začela postopek javnega naročila za vzdrževalce 
vodovodnega in kanalizacijskega sistema. Vodja, ki bo upravljal sistem, bo zaposleni 
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znotraj občinske uprave. Urediti je potrebno monitoring - pregled vode in telemetrijo 
in od JP VO–KA bi s 1. junijem prevzeli sisteme ter z njimi začeli upravljati. 

� Tone Krnc vpraša ali je za medgeneracijski dovolj sredstev kot jih je bilo v proračunu. 
Župan pove, da so bili zelo pridni na pustnem karnevalu saj so sredstva ostala še za 
kuhinjo. Društva pa si morajo sama kupiti omare in poštne nabiralnike. 

� Tone Krnc vpraša ali lahko na vodovarstvenem območju kmetje izvajajo dela tako kot 
do sedaj. 
Župan pove, da na okrogli mizi Barje.net bil izpostavljen problem fekalne kanalizacije 
Franci Strle pove, da poteka izobraževanje kmetov glede gnojenja na vodovarstvenem 
območju. V prehodnem obdobju je Ministrstvo za okolje sprejelo uredbo ampak samo 
za kaznovanje niso pa sprejeli kaj in kako se lahko izvaja.  

� Tone Krnc opozori, da je bilo 9.3. nepotrebno posipanje cest v ravnini, v času recesije. 
� Alojz Kobal pove, da je pri Prek v Brestu potrebno popraviti luknje na cesti ter 

svetnike povabi na otvoritev medgeneracijskega centra v torek, 17. marca. 
� Zlatko Usenik predlaga, da se v Zapotoku popravi luknje na cesti, kjer jih lansko leto 

niso in nasuje se cesta čez mah. 
Župan pove, da je po hudi zimi potrebno popraviti vse ceste in cesta v mahu se bo 
nasipala teden dni pred obvozom. 

� Bojana Lenaršič predlaga, ker luč javne razsvetljave ne sveti naj se ena luč potegne 
proti parkirišču pokopališča na Igu.  
Župan pove, da je pokopališče v fazi prenove in v občini poteka program, da javna 
razsvetljava po polnoči ne sveti in tudi vsaka druga luč je izklopljena.  

� Zlatko Usenik vpraša kaj bo s trgovino Mercator v obrtni coni in ali je res, da Občina 
Ig zadržuje soglasje glede gradnje trgovine Tuš v zadrugi. 
Župan pove, da Občina Ig ne zavira gradnje trgovine Tuš in seznanjeni ste s 
postopkom za cesto, da je zadruga uredila vpis v zemljiško knjigo. Mercator ima s 
strani Občine Ig vsa soglasja, na UE ima vloženo za gradbeno dovoljenje, ki ga še 
nima, ker je Vlada RS sprejela uredbo protipoplavna območja stoletne vode. Zato je  
Občina naredila presojo vpliva poplavnega področja, ki še poteka. 

� Alenka Jeraj vpraša kaj je s parkirišči na avtobusni postaji Ig, ali je bila lipa zaščitena. 
Župan pove, da se za parkirišče čaka idejna zasnova od arhitektov in lipa je bila 
zažagana – gnila.  

� Zlatko Usenik vpraša kako bo z avtobusno povezavo v času zaprte ceste. 
Župan pove, da bo avtobus LPP ustavil pri gostilni Ulčar, nato peš in na avtobusni 
postaji Ig bo drugi avtobus za v Ljubljano. Vsa ostala prevozna sredstva bodo imela 
obvoz. 

� Franc Toni vpraša, kdaj se bo končala ograja Merzelu in kje se je ustavilo s kohezijo. 
Župan pove, da bo postavljena začasna mrežasta zaščitna ograja. Glede kohezije so 
vse vloge oddane in v pregledu na Ministrstvu za okolje in prostor. Služnostne 
pogodbe so skoraj zaključene, zemljišča so odkupljena. Za sistem odvajanja in 
čiščenja odpadnih voda ni potrebno soglasje ostalih županov. Za vodovodni projekt 
morajo župani primestnih občin dati soglasje za porečje Ljubljanice od Pivke do 
Brezovice. 

� Alenka Jeraj vpraša ali ni možnosti za mestni promet tako kot v sosednjih občinah. 
Župan pove, da linijski promet zagotavlja Ministrstvo za promet.  
Franci Strle pove, da je vozni red primestnih avtobusov že 20 let enako. Vodstvo 
prometa LPP nima interesa, da bi na terenu pogledali koliko se jih vozi z avtobusom. 

 
Seja je bila zaključena ob 20.35 uri. 
 
Zapisala                Janez Cimperman   
Marjana Župec                                                       ŽUPAN                                


