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ZAPISNIK 21. REDNE SEJE OB ČINSKEGA SVETA OB ČINE IG 
z dne, 12. 2. 2010 ob 18.00 uri v dvorani Centra Ig  

 
Prisotni: župan Janez Cimperman, Zdravko Grmek, Alojz Kobal, Tone Krnc, Bojana Lenaršič, 
Stanislav Ostanek, Franci Strle, Melita Švigelj, Anton Tegelj, Franc Toni, Zlatko Usenik. 
Opravičeno odstotni Roman Celarc, Urška Intihar, Alenka Jeraj, Miran Virant. 
 
Ostali prisotni: Angelca Kuralt (NO), Darinka Virant (NO), Janez Miklič, Bojana Birsa, Tanja 
Lenaršič, Marjana Župec, Katja Ivanuš, Andreja Zdravje, Tina Škulj, Polona Skledar, Vesna 
Tomažin, Eva Žagar, Drago Kosec (SVS Podgozd), Brane Ciber (SVS Dobravica), Debevec 
Marjan (SVS Visoko Rogatec), Tone Modic (SVS Kot), Rajko Glavan (SVS Strahomer), Uroš 
Čuden (SVS Iška Loka), Aleš Tancek (SVS Vrbljene), Robert Peterlin (SVS Matena), Matjaž 
Zupan (SVS Ig), Robert Glavan (SVS Škrilje), Leonida Goropevšek Kočar (Medobčinski 
inšpektorat). 
 
Dnevni red: 

1. Potrditev dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika 20. redne seje in 8. dopisne seje Občinskega sveta 
3. Predstavitev in splošna razprava predloga proračuna Občine Ig za leto 2010 
4. Obravnava (prvo branje) Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave 

»Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Škofljica in Ig« 
5. Obravnava in potrditev predloga Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za 

gradnjo petih stanovanjskih objektov v območju VS 17/4 Golo m.e. 2a 
6. Obravnava in potrditev Sklepa o načinu izračuna cen storitev gospodarske javne 

službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali 
odstranjevanja komunalnih odpadkov 

7. Obravnava in potrditev predloga Sklepa o izvajanju obvezne gospodarske javne 
službe ravnanja s komunalnimi odpadki Občine Ig 

8. Obravnava in potrditev Sklepa o določitvi vrednosti točke za izračun komunalnih taks 
v Občini Ig za leto 2010 

9. Seznanitev s Poročilom o nadzoru financiranja društev 
10. Seznanitev z Letnim poročilom o delu nadzornega odbora v letu 2009 
11. Obravnava in potrditev socialno varstvenih storitev 
12. Obravnava in potrditev sprememb in dopolnitev Odloka o glasilu Mostiščar 
13. Obravnava in potrditev sprememb in dopolnitev Pravilnika o plačah funkcionarjev 
14. Obravnava in potrditev novega cenika oglasov v Mostiščarju in nadomestil za delo 

članov uredniškega odbora 
15. Obravnava in potrditev predloga za imenovanje v izdajateljski svet lokalnega 

časopisa Mostiščar 
16. Obravnava in potrditev predloga sklepa o potrditvi višine finančne pomoči za občana 

Rajka Škulja, ob požaru stanovanjske hiše 
17. Vprašanja in pobude svetnikov 

 
K točki 1 
Dnevni red je bil soglasno potrjen. 
 
K točki 2 
Z 10 glasovi ZA je bil potrjen zapisnik 20. redne s eje in 8. dopisne seje Ob činskega 
sveta. 
 
K točki 3 
Župan pove, da je proračun Občine Ig za leto 2010 pripravljen trenutni razmeram. Usmerjen 
je za izvajanje del na področju investicij, vzdrževanj oziroma zagotovljene porabe. Največji 
proračunski porabniki so otroško varstvo, socialni program - pomoč starejšim na domu, 
šolstvo, delovanje društev. Načrtovani prihodki od prodaje nepremičnin so odvisni od 
situacije oziroma trenutne krize na trgu z zemljišči. Glavni poudarek je na koheziji – izgradnja 
kanalizacije s sekundarnimi vodi. Na postavki zadolževanje so sredstva namenjena za 
dokončanje projektov - vodovod Ledine in cesta pri Kmetijski zadrugi Ig. 
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Bojana Birsa predstavi sestavo proračuna. Splošni del je sestavljen iz bilance prihodkov in 
odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja. Iz bilance je razviden 
primanjkljaj 742.634 evrov, ki nastaja zaradi načrtovanega zadolževanja in odplačila dolga že 
obstoječega zadolževanja. V splošnem delu je seštevek predvidenih prihodkov 9.239.395 
evrov, katere predstavljajo 4.118.546 evrov davčni prihodki, 2.864.722 evrov transferni 
prihodki, 1.194.558 evrov kapitalski prihodki in 1.061.570 evrov nedavčni prihodki. 
Načrtovani odhodki 9.982.029 evrov, vseh neposrednih uporabnikov Občine Ig, zajemajo 
investicijske odhodke 4.864.722 evrov, tekoče odhodke 2.574.985 evrov, tekoče transfere 
2.306.035 evrov in investicijske transfere 249.091 evrov. Posebni del je sestavljen v skladu s 
predpisano programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. V načrtu razvojnih 
programov so prikazani odhodki proračuna v obliki konkretnih projektov oziroma programov, 
njihova konstrukcija pa je prikazana za naslednja štiri leta oziroma pet let v primeru oskrbe z 
vodo. 
Splošna razprava o predlogu Odloka o proračunu Občine Ig za leto 2010. 
Zlatko Usenik pove, da so določene parcele v osnovi precenjene, primer parcele v Zapotoku 
in predlaga, da se pripravi bolj realno cenitev. 
Franc Toni vpraša, kako bo, če Občina ne bo prodala zemljišč in še predlaga, da se temu 
primerno zmanjšajo sredstva vsem porabnikom proračuna, če se dohodki ne bodo uveljavili. 
Župan pove, da uradno cenitev naredi sodno priseženi cenilec. V primeru, da predvidena 
prodaja zemljišč ne bo realizirana, potem se bo malce zaviralo manj pomembne zadeve. 
 
Z 10 glasovi ZA je Ob činski svet sprejel Sklep, da se o predlogu prora čuna Občine Ig 
za leto 2010 opravi javna razprava. Predlog prora čuna se objavi na spletni strani 
občine in se ga posreduje delovnim telesom ob činskega sveta v obravnavo v času od 
22.2.2010 do 25.2.2010.  
 
K točki 4 
Leonida Goropevšek Kočar pove, da je Služba vlade Republike Slovenije za lokalno 
samoupravo in regionalno politiko vsem občinam posredovala okrožnico o poenotenju 
oziroma uskladitvi splošnih aktov skupnih občinskih uprav na območju celotne države. 
Usklajeni ustanovitveni akt je povezan s pravico do pridobivanja sredstev iz državnega 
proračuna za sofinanciranje skupnega opravljanja posameznih nalog skupne občinske 
uprave v višini 50% v preteklem letu realiziranih odhodkov, skladno z zakonom leta 2006, 
sicer sredstva niso odobrena. Odlok za občini ustanoviteljici ne predstavlja dodatnih 
finančnih obveznosti oziroma ne spreminja že obstoječih finančnih obveznosti. 
Franc Toni vpraša koliko sredstev Občina Ig nameni za medobčinski inšpektorat. 
Bojana Birsa pove, 22.603 evrov za leto 2010, od tega država polovico sredstev upravičenih 
stroškov občini refundira. 
Župan pove, da bodo svetniki dobili poročilo o izvedenem delu medobčinskega inšpektorata. 
 
Z 10 glasovi ZA je Ob činski svet sprejel naslednji sklep: 
Občinski svet Ob čine Ig je na 21. redni seji, 12.2.2010 opravil prvo  branje Odloka o 
ustanovitvi organa skupne ob činske uprave medob činski inšpektorat in redarstvo in 
sprejel Sklep, da se predlog odloka v prvem branju potrdi in nadaljuje s postopkom. 
 
K točki 5 
Župan pove, da je investitor 30.6.2009 vložil vlogo za izračun komunalnega prispevka za 
gradnjo petih stanovanjskih objektov. Izdana mu je bila odločba za odmero komunalnega 
prispevka. Skladno z Zakonom o prostorskem načrtovanju je bil pripravljen program 
opremljanja in po sprejetju Odloka se z investitorjem sklene pogodba. Investitor je bil s 
potekom postopka seznanjen. Občina Ig je naročila program opremljanja katerega strošek 
poravna investitor na podlagi pogodbe. Danes pa je prišel dopis, da investitor odstopa od 
gradnje. Pove še, da bo investitorju izdana faktura za strošek program opremljanja. 
Zlatko Usenik pove, da je investitor kupil parcele za gradnjo petih hiš v enem sklopu. Nekje 
zraven, 100m stran, pa bo lastnik na posamezni parceli gradil lahko pet posameznih hiš 
ločeno. Vpraša še ali bo občina zgradila vso potrebno komunalno infrastrukturo pri 
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posamezni gradnji, in ali bo program opremljanja enak kot za pet hiš v sklopu. Predlaga tudi, 
da naj velja za vse enako, saj smo tudi pred Ustavo vsi enaki.  
Župan pove, da so v prostorskem redu območja kjer je opredeljeno za individualne gradnje – 
posamezne hiše, kjer bo investitor zgradil infrastrukturo za objekt in plačal komunalni 
prispevek za že obstoječo komunalno infrastrukturo. V Občinskem lokacijskem načrtu pa je 
opredeljena urejena-organizirana gradnja – sklop hiš. 
Zlatka Usenika zanima kaj pa sedaj ko ne bo pet objektov na tem zemljišču ampak manj.  
Župan pove, da so izdani projektni pogoji za gradnjo petih hiš. Projekt se mora spremeniti in 
opredeliti zelene površine, parkirni prostor, malo čistilno napravo.  
 
Z 8 glasovi ZA in 2 VZDRŽANIMA je Ob činski svet sprejel Odlok o programu 
opremljanja stavbnih zemljiš č za gradnjo petih stanovanjskih objektov v obmo čju VS 
17/4 Golo m.e. 2a.  
 
K točki 6 
Župan poda razpravo v kateri ni bilo pripomb in poda Sklep na glasovanje.  
  
Z 10 glasovi ZA je Ob činski svet sprejel Sklep o na činu izra čuna cen storitev 
gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komuna lnih odpadkov ter odlaganja 
ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih od padkov. 
 
K točki 7 
Župan pove, s tem ukrepom bi dosegli, da se poveča ločevanje, s ciljem zmanjševanja 
sekundarnih odpadkov. 
Zlatko Usenik vpraša kako bo Občina pri Snagi dosegla, da bodo praznili kontejnerje tam, 
kjer ne gre kamion 150 m v ulico vzvratno, primer Vrtače. Predlaga tudi, da se pri ekoloških 
otokih postavi en skupinski zabojnik, da ne bodo smeti ležale vsepovsod za cesto. 
Župan pove, da v urejenih naseljih so tudi urejena obračališča, tam kjer se ne držijo zakona 
o graditvi objektov, pa so ulice preozke. Občina Ig ima po celotnem območju lociranih 38 
ekoloških otokov, kamor se lahko odlaga ločene odpadke. 
Stanislav Ostanek predlaga, to je pomembna naloga za medobčinski inšpektorat, da 
kontrolira, ob večjih prihodih ljudi v naravo, kam se odlagajo smeti. Ljudje so »packi«, ker ne 
odnesejo smeti s seboj domov. Vpraša še ali bodo občani obveščeni o odvozu enkrat 
tedensko. 
Župan pove, da bodo vsa gospodinjstva v občini Ig obveščena. 
 
Z 10 glasovi ZA je Ob činski svet sprejel Sklep o izvajanju obvezne gospod arske javne 
službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Ob čini Ig.  
 
K točki 8 
Župan poda razpravo v kateri ni bilo pripomb in poda Sklep na glasovanje.  
 
Z 10 glasovi ZA je Ob činski svet sprejel Sklep o dolo čitvi vrednosti to čke za izračun 
komunalnih taks v Ob čini Ig za leto 2010.  
 
K točki 9 
Darinka Virant obrazloži pristop k nadzoru, ki je bil opravljen na vzorcu največjih porabnikov 
proračunskih sredstev Občine Ig, to sta javna gasilska služba in program kulture – društva. 
Pregled, kako se dodelijo sredstva in nadzor nad porabo le teh. Pri izvajanju programa 
kulture Nadzorni odbor priporoča: da se Pravilnik dopolni tako, da bo jasno opredeljena vizija 
Občine Ig na področju ljubiteljske dejavnosti; pripraviti obrazec za pripravo poročila in merila 
za vrednotenje strokovnih vodij; uvesti interne kontrole za sprotno spremljanje namenske 
porabe dodeljenih sredstev. 
 
K točki 10 
Angelca Kuralt meni, da o letnem poročilu ni več kaj povedati, ker je poročanje o delu NO 
sprotno, zato predstavi način dela oziroma kako NO deluje. Izhajamo iz programa dela, ki ga 
sestavimo ob koncu leta za naslednje leto. V tem programu dela je vedno določen nadzor 
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zaključnega računa, ostale naloge pa izberemo glede na to, da ocenimo, kaj se na Občini 
dogaja, kaj se dela, kaj so tiste aktivnosti Občine, kjer gre največ proračunskih sredstev. Na 
seji NO se določi naloga nadzora, nosilci, roki za izvedbo, način kako opraviti nalogo in 
bistvene poudarke na katere smo bolj pozorni. Nosilci naloge si priskrbijo vse predpise, jih 
preštudirajo in pristopijo k nalogi. To pomeni, da pridemo na Občino, da zahtevamo najprej 
vse evidence in dokumentacijo, katera je zelo obsežna in sproti se piše poročilo. Ko je 
pripravljen osnutek ga dobimo vse nadzornice in pripravimo se za sejo NO. V primeru, da je 
osnutek nepopoln ga dopolnimo, preštudiramo, nato spremenimo v predlog in posredujemo 
občinski upravi v preverjanje – pregled, da poda pripombe, ki se upoštevajo izključno samo 
takrat kadar so dokumentirane. Pripombe prikažemo v poročilu in damo na občinski svet. 
 
K točki 11 
Polona Skledar pove, da stroški storitve, ki se upoštevajo kot element za oblikovanje cen so 
stroški dela, stroški materiala in storitev, stroški amortizacije in stroški investicijskega 
vzdrževanja. Cena za pomoč na domu je izračunana za tri zaposlene. 
Franc Toni vpraša koliko sredstev na leto zagotovi Občina in kaj občani dobijo za ta denar. 
Polona Skledar odgovori 63.225 evrov, občane vsak dan obišče negovalka. 
Zlatko Usenik vpraša, ali 76,66 evrov pomeni samo obdelava podatkov za enega občana. 
Polona Skledar, na mesec se plačuje pavšal in v celem letu se obdela približno 50 vlog. 
 
Z 9 glasovi ZA in 1 VZDRŽANIM je Ob činski svet sprejel naslednje sklepe: 
Občina Ig sprejme sklep o potrditvi cene za storitev p omoč na domu za leto 2010 kot 
jo je izra čunal izvajalec Center za socialno delo in sicer v v išini 5.269,22 eur mese čno, 
pri čemer Občina Ig storitev pomo č na domu financira 100%. 
 
Občina Ig sprejme sklep o potrditvi cene za enkratno d enarno pomo č za leto 2010 kot 
jo je izra čunal izvajalec Center za socialno delo in sicer v v išini 76,66 eur mese čno. 
 
K točki 12 
Župan poda razpravo v kateri ni bilo pripomb in poda Sklep na glasovanje.  
 
Z 10 glasovi ZA je Ob činski svet sprejel Sklep o spremembah in dopolnitva h Odloka o 
glasilu Ob čine Ig po katerem se nadomestilo za delo članov uredniškega odbora 
dolo či s sklepom Ob činskega sveta Ob čine Ig, letno pa se ga uskladi s Prora čunom 
Občine Ig. 
 
K točki 13 
Župan poda razpravo v kateri ni bilo pripomb in poda Sklep na glasovanje.  
 
Z 10 glasovi ZA je Ob činski svet Ob čine Ig sprejel Sklep o spremembah Pravilnika o 
plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles ob činskega sveta 
ter članov drugih ob činskih organov ter o povra čilih stroškov, po katerem se 15. člen 
dopolnjen glasi: Dolo čbe tega pravilnika, ki se nanašajo na člane delovnih teles se 
smiselno uporabljajo tudi za izpla čilo sejnin članom štaba za CZ in članom drugih 
komisij, odborov ali svetov, ki jih ustanovi ali im enuje ob činski svet ali župan, v 
kolikor ni druga če dolo čeno z drugim predpisom. 
 
K točki 14 
Župan poda razpravo. 
Franc Toni predlaga, da namestnik odgovorne urednice lahko dobi malo več kot ostali člani. 
Zlatko Usenik predlaga, da se beseda mesečna nadomestila popravi na številko in popravi  
odgovorna urednica doda se oziroma namestnik odgovorne urednice v njeni odsotnosti. 
Župan poda Sklep s popravki na glasovanje. 
 
Z 10 glasovi ZA je Ob činski svet sprejel naslednji sklep: 

1. Občinski svet Ob čine Ig potrjuje cenik oglasov in popuste ob naro čilu ve č 
zaporednih oglasov v Mostiš čarju. 
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Tip oglasa Cena z DDV  
Cela stran 240€ 
Pol strani 130€ 
Tretjina strani 90€ 
Četrtina strani 75€ 
Osmina strani 40€ 
Zahvala/čestitka 15€ 
Cena številke 1,80€ 
 
Ob naro čilu ve č zaporednih oglasov se obra čuna popust: 

� za naročilo 5 zaporednih oglasov (pol leta) – 5% 
� za naročilo 10 zaporednih oglasov (celo leto) – 10% 

 
2. Občinski svet Ob čine Ig potrjuje nadomestila za člane uredniškega odbora 

Mostiš čarja na posamezno številko: 
� odgovorna urednica Mostiš čarja oziroma namestnik odgovorne urednice, v 

njeni odsotnosti: 350,00 eur neto 
� namestnik odgovorne urednice in članica uredniškega odbora zadolžena za 

fotografijo: 50,00 eur neto 
� lektoriranje: 6 eur neto na stran 

Letno se nadomestila za delo uredniškega odbora opr edelijo s Prora čunom Ob čine Ig 
za tekoče leto. 
 
K točki 15   
Zlatko Usenik vpraša kaj je funkcija izdajateljskega sveta. 
Polona Skledar odgovori, da izvaja nadzor nad izvajanjem uredniške politike. 
Matjaž Zupan pove, da v dvanajstih letih ni bilo potrebe po nadzoru. V bodoče bi želeli, da 
predlaga kakšno idejo, namreč v letu volitev je pomembno kakšna naj bo cena za stranke.  
 
Z 10 glasovi ZA je Ob činski svet sprejel naslednji sklep: 
Občinski svet Ob čine Ig za člane izdajateljskega sveta ob činskega glasila Mostiš čar 
potrjuje Antona Teglja, Zlatka Usenika, Alojza Koba la, Stanislava Ostanka in Janeza 
Cimpermana 
 
K točki 16 
Župan pove, da denarna pomoč in višina le te, se lahko dodeli, le na osnovi predhodno 
podpisane pogodbe z Rajkom Škulj.  
Zlatko Usenik pove, da je pogoj, da je hiša zavarovana. 
Tone Krnc pove, da je bila do sedaj praksa pomagati vsem. 
Franc Toni pove, da je sprejet sklep, da se povrne stroške nakupa strešne kritine. 
Župan pove, da velja sklep iz leta 2003 in predlaga, da občinska uprava pripravi drugačen 
sklep do naslednje seje in ustanovi se komisija, ki določi koliko sredstev se dodeli. 
 
Z 10 glasovi ZA je Ob činski svet Ob čine Ig sprejel Sklep o dolo čitvi višine finan čne 
pomo či ob požaru stanovanjske hiše Rajka Škulja.  
 
K točki 17 

� Tone Krnc graja zimsko službo na odseku Draga – Klada in vpraša kdo daje signal 
kdaj gre zimska služba na pluženje, ker sem dobil odgovor od izvajalca Golob 
Tomota, da gre takrat ven ko mu sporočijo s strani občine, izključno župan ali Miklič.  
Župan pove, da nihče iz Občine ne odloča, kdaj se mora plužiti. Prihodnjič bom sam 
pogledal kako je spluženo, da se ne boste izmišljevali. Nihče iz občinske uprave ne 
odloča in to boste dokazali. 

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


