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ZAPISNIK 17. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE IG 
z dne, 22. 4. 2009 ob 19.00 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 odstotna Urška Intihar. 
 
Ostali prisotni: Angelca Kuralt (NO), Janez Miklič, Bojana Birsa, Tanja Lenaršič, Franci 
Dovč, Marjetka Pintarič Župec, Polona Skledar, Marica Zupan, Natalija Skok, Andreja 
Zdravje, Marjana Župec, Tone Modic (SVS Kot), Tomaž Kenda (SVS Zapotok), Brane Ciber 
(SVS Dobravica), Rajko Glavan (SVS Strahomer), Drago Kosec (SVS Podgozd), Matjaž 
Zupan (SVS Ig), Ivan Žagar (SVS Iška vas), Vid Bratovž (SVS Iška), Milan Cimperman 
(SVS Iška), Uroš Čuden (SVS Iška Loka), Robert Peterlin (SVS Matena), Jože Kraševec 
(SVS Tomišelj), Aleš Tancek (SVS Vrbljene). 
 
Dnevni red: 

1. Potrditev dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika 16. redne seje Občinskega sveta 
3. Obravnava in potrditev zaključnega računa proračuna Občine Ig za leto 2008 – že 

posredovano 
4. Obravnava in potrditev predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

proračunu Občine Ig za leto 2009 
5. Obravnava in potrditev idejne zasnove preureditve avtobusne postaje Ig 
6. Vprašanja in pobude svetnikov 

 
K točki 1 
Dnevni red je bil soglasno potrjen. 
 
Seji se pridruži Franc Toni. 
 
K točki 2 
Roman Celarc poda pripombo k točki 12, da se popravi besede zadeva je že na sodišču. 
Zdravko Grmek poda pripombo k točki 12, da ko župan pove, vsa sredstva, ki so namenjena 
za najemnine, če pride v last Občine Ig dobi TD Iška vas, se doda beseda v upravljanje, 
trditev Zdravka Grmeka, da je izjavil župan. 
Župan pove, da kdo bo upravljal bo odločal Občinski svet in preveri se magnetogram, če je 
tako se popravi v skladu s pripombo. Po magnetogramu župan ni podal te besede. 
 
Z 12 glasovi ZA je bil zapisnik 16. redne seje Občinskega sveta s popravki potrjen. 
 
Seji se pridruži Bojana Lenaršič 
 
K točki 3 
Bojana Birsa pove, da je Zaključni račun sestavljen skladno veljavno z zakonodajo. V letu 
2008 je bilo 5.241.272 evrov prihodkov. Prejeli smo drugo polovico kupnine iz naslova 
prodaje kapitalskega deleža Javnega Holdinga Ljubljana v višini 2.771.478 evrov. Odhodki so 
bili realizirani v višini 8.775.755 evrov. Za odplačilo glavnice najetega dolgoročnega kredita 
smo porabili 159.999 evrov. Iz navedenega sledi, da znaša na dan 31.12.2008 skupna razlika 
med prihodki in odhodki - proračunski primanjkljaj 923.004 evrov. Stanja na računih v višini 
4.402.522 evrov sestavljajo kratkoročni depoziti, depoziti na odpoklic in sredstva na 
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transakcijskem računu. Od tega je 428.328 evrov namenskih sredstev, ostala sredstva pa so 
razdeljena kot je razvidno iz tabelaričnega pregleda bistvenih finančnih podatkov za leto 
2008, ki je prikazana na peti strani Zaključnega računa proračuna Občine Ig za leto 2008.  
Razprave in pripomb ni bilo. 
Gospod župan poda Odlok o Zaključnem računu proračuna Občine Ig za leto 2008 na 
glasovanje. 
 
Z 11 glasovi ZA in 2 VZDRŽANIMI je Ob činski svet sprejel Odlok o Zaključnem 
računu proračuna Občine Ig za leto 2008. 
 
K točki 4 
Bojana Birsa pove, da v skladu z Odlokom o zaključnem računu se v proračun leta 2009 
prenese stanja na računih v skupni višini 4.402.522 evrov, ki izhajajo: iz neporavnanih a 
prevzetih obveznosti, iz namenskih sredstev in iz drugih obveznosti. Poleg odhodkov je 
predmet prenosa tudi nerealiziran del iz naslova prodaje stavbnih zemljišč. Z rebalansom se 
prihodki povišajo za 70.468 evrov kot je razvidno iz splošnega dela rebalansa proračuna za 
leto 2009. Za enak znesek se zvišajo odhodki proračuna, podrobna prerazporeditev odhodkov 
je opredeljena v splošnem delu rebalansa. Z rebalansom bo veljavni proračun 2009 znašal 
8.154.938 evrov prihodkov in 12.718.298 evrov odhodkov. 
Zlatko Usenik vpraša ali so sredstva 510.373 evrov namenjena vsa za vodovod Zapotok. 
Bojana Birsa pove, da je trenutno vse namenjeno saj je v pripravi DIIP ter investicijski 
program.  
Župan pove, da so sredstva na tej postavki tudi zato, ker je potrebno poravnati še služnostno 
pravico s Skladom za kmetijska zemljišča in gozdove. 
Gospod župan poda Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Ig za 
leto 2009-1 na glasovanje. 
 
Z 12 glasovi ZA in 1 VZDRŽAN je Občinski svet sprejel Odlok o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Ig za leto 2009-1. 
 
K točki 5 
 
Župan pove, da glede na to, ker ni pridobljen prehod do Centra Ig, predlaga občinskemu svetu 
na podlagi Idejne zasnove preureditve avtobusne postaje Ig, da se avtobusna postaja 
funkcionalno preuredi in s tem pridobi 14 parkirnih mest.  
Tone Krnc vpraša ali bo v prihodnje narejen tudi dovoz iz dvorišč od hiš ob postaji. 
Župan pove, dovoz tam ne more biti pa tudi stanovalci se ne strinjajo, da bi imeli izvoz. 
Zlatko Usenik predlaga dva prehoda za pešce. 
Župan pove, da ni novogradnja ampak rekonstrukcija in posegalo se ne bo v državno cesto. 
Alenka Jeraj vpraša kakšen bo nadstrešek in predlaga naj se lepo uredi postajo, ker obstoječa 
je najgrša v celi občini. 
Franc Toni predlaga, da postajališče služi le za zaščito pred vremenom – streho, zato, da se ne 
bodo tam zadrževali nepridipravi, tako kot se to dogaja sedaj. 
 
Z 13 glasovi ZA je Občinski svet sprejel Idejno zasnovo preureditve avtobusne postaje 
Ig. 
 
K točki 6 

� Zdravko Grmek vpraša, zakaj občinski svet ni obveščen, glede dopisa z dne 1.4., ki je 
bil poslan na Občino Ig naslovljen na župana in občinski svet, v zvezi z 12. točko 
prejšnje seje. 
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Župan pove, da v dopisu ne piše do kdaj je potrebno obvestiti občinski svet in na 
zadevo v 12. točki je odgovoril na prejšnji seji pod točko razno. Po poslovniku 
občinskega sveta lahko vsak svetnik skliče izredno sejo in se razpravlja. 

� Alenka Jeraj vpraša kdaj bo zaprta cesta na Igu in kaj se dogaja z investicijo. 
Župan pove, da se čaka gradbeno dovoljenje, za katerega so pridobljena vsa soglasja 
lastnikov, ki so 15m oddaljena od projekta, samo Merzel noče podpisat soglasja. Cesta 
bo zaprta od 6.5. ali 11.5.2009 dalje, odvisno od sestanka z LPP glede avtobusa.   
Zlatko Usenik opozori na cesti čez mah, je že poškodovan most – ven gleda železo. 
Župan pove, da bo uradni obvoz Ig–Škofljica, lokalni obvoz bo za občane Občine Ig, 
ki bodo obveščena en teden pred zaporo. 

� Tone Krnc predlaga naj se bolj pazi pri opravljanju zimske službe, ker se je odnesel-
polomilo jaške na cesti Draga–Sarsko ali pa naj plača škodo iz svojega žepa. Predlaga 
tudi, da se začasno uredi vrtec v Debevčevi hiši, ker je blizu centralni vrtec. Vpraša še 
kako napreduje plan zazidljivosti.  
Župan pove, da bo glede plana sestanek 6. maja na Ministrstvu za kmetijstvo. Glede 
vrtca se pripravlja prenova v POŠ Tomišelj, na Golem bo še en oddelek, na Igu je 
odprt javni razpis za izvajalca del. 
Franc Toni pove, da je problem prostorskega reda, ker se mora upoštevati zakonodajo. 

� Zlatko Usenik meni, da bo nova lokacija vrtca čez pet let že premajhna in vpraša ali bo 
imel Zapotok kdaj vrtec. 
Župan pove, da, če se bo pokazala potreba, trenutno se čaka razsodba glede lastništva 
za objekt Zapotok. 

� Župan svetnike seznani, da bo 1.6. Občina prevzela vodovodni in kanalizacijski sistem 
v upravljanje, izbrani vzdrževalec so Komunalne gradnje Grosuplje. Potrebna je še 
vzpostavitev telemetrije po novi tehnologiji, to je nadzor vseh sistemov. V maju se 
bodo popisali vodovodni števci gospodinjstev v občini. 
Franc Toni vpraša ali se bodo stroški za občane povečali. 
Župan odgovori, da trenutno ne. 
Zlatko Usenik vpraša ali je znano koliko bo popravil in, ali bodo novi priklopi 
občanov že letos v Zapotoku. 
Župan pove, da bo rešitev projekt nove vrtine, kjer se čaka še na služnostno soglasje. 

� Alenka Jeraj vpraša ali ima gradnja štirih stanovanjskih hiš v Tomišlju soglasje od 
Občine, ali je plačan komunalni prispevek in ali imajo izdano gradbeno dovoljenje. 
Župan pove, da je občinski svet potrdil lokacijski načrt za gradnjo štirih hiš in 
komunalni prispevek je poravnan. 

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


