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ZAPISNIK 24. REDNE SEJE OB ČINSKEGA SVETA OB ČINE IG 
z dne, 15. 6. 2010 ob 20.00 uri v dvorani Centra Ig  

 
Prisotni: župan Janez Cimperman, Zdravko Grmek, Alenka Jeraj, Tone Krnc, Stanislav 
Ostanek, Franci Strle, Melita Švigelj, Anton Tegelj, Franc Toni, Zlatko Usenik, Miran Virant. 
 
Opravičeno odstotni Roman Celarc, Urška Intihar, Alojz Kobal, Bojana Lenaršič. 
 
Ostali prisotni: Angelca Kuralt (NO), Darinka Virant (NO), Janez Miklič, Polona Skledar, 
Marica Zupan, Leonida Goropevšek Kočar, Tina Škulj, Andreja Zdravje, Katja Ivanuš, 
Marjana Župec, Bojana Birsa, Tanja Lenaršič, Drago Kosec (SVS Podgozd), Ivan Žagar 
(SVS Iška vas), Robert Glavan (SVS Škrilje), Tone Pečjak (SVS Staje), Rajko Glavan (SVS 
Strahomer), Robert Peterlin (SVS Matena). 
 
Dnevni red: 

1. Potrditev dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika 22. in 23. redne seje Občinskega sveta Občine Ig 
3. Obravnava in potrditev Zaključnega računa proračuna Občine Ig za leto 2009 
4. Obravnava in potrditev Načrta razvojnih programov za obdobje 2010–2013 

(uskladitev s proračunom za leto 2010) 
5. Obravnava in potrditev Sprememb in dopolnitev Odloka o proračunu Občine Ig za 

leto 2010–1  
6. Obravnava in potrditev Predloga Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za 

priključitev nove vrtine v vodovodni sistem Golo Zapotok 
7. Obravnava in potrditev sprememb in dopolnitev Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno 

– izobraževalnega zavoda OŠ Ig 
8. Obravnava in potrditev Odloka o glasilu Občine Ig (popravljeno in prečiščeno 

besedilo) 
9. Obravnava in potrditev sprememb in dopolnitev Letnega programa športa Občine Ig 

2010  
10. Obravnava in potrditev Pravilnika o povrnitvi stroškov za prevoze otrok s posebnimi 

potrebami  
11. Seznanitev s Poročilom o nadzoru nad zaposlovanjem v Občinski upravi Občine Ig v 

letu 2009  
12. Seznanitev s Poročilom o nadzoru financiranja društev št. 2/10 
13. Seznanitev s Poročilom Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Škofljica in Ig 

za leto 2008 in 2009 
14. Obravnava in potrditev Pravila volilne kampanje in rok oddaje volilnih oglasov in 

sporočil 
15. Oprostitev plačila zapadlih davčnih obveznosti 
16. Vprašanja in pobude svetnikov  

 
K točki 1 
Župan predlaga razširitev dnevnega reda in sicer z dodatnima točkama: 

- Razveljavitev programa opremljanja stavbnih zemljišč za pet stanovanjskih objektov v 
območju urejanja VS 17/4 Golo m.e. 2a 

- Osnutek Idejna zasnova za parkirišče na odkupljenem zemljišču 
 
Z 9 glasovi ZA je bil potrjen dopolnjen dnevni red.  
 
K točki 2 
Zlatko Usenik poda pripombo na zapisnik 23. redne seje k točki 2, da odbor za gospodarstvo 
ni delal v tem, ne v prejšnjem mandatu, ni povedal sam ampak je povedal Grmek.  
 
Z 7 glasovi ZA in 2 VZDRŽANIMI sta bila zapisnika 2 2. redne seje in s pripombo 23. 
redne seje Ob činskega sveta Ob čine Ig potrjena. 
 
K točki 3 
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Bojana Birsa pove, da je Zaključni račun proračuna obravnaval Nadzorni odbor Občine Ig in 
notranja revizijska služba. Načrtovani prihodki veljavnega proračuna Občine Ig za leto 2009 
so bili 8.830.699,82 eur, njihova realizacija pa je bila 5.466.192,59 eur. To pomeni, da je bil 
realiziran v višini 93,75% glede na načrtovane. Odhodki proračuna so bili načrtovani v skupni 
višini 9.644.894,35 eur, dejansko je bilo plačano 6.373.482,83 eur obveznosti ali 66,08% 
glede na načrtovane. Na dan 31.12.2009 tekoči primanjkljaj znaša 907.290,24 eur (razlika 
med prihodki in odhodki) in stanje dolgoročnega dolga do poslovne banke v višini 480.000,00 
eur. Stanje sredstev na računih 31.12.2009 v višini 3.264.628,51 eur sestavljajo kratkoročni 
depoziti, depoziti na odpoklic in sredstva na transakcijskem računu. Prevzete in neplačane 
obveznosti so znašale 1.386.609,85 eur, ki se prenašajo iz leta 2009, to so investicijski 
odhodki in nerealizirani prihodki.  
Župan poda razpravo v kateri ni bilo pripomb in poda Odlok na glasovanje. 
 
Z 9 glasovi ZA je Ob činski svet ob čine Ig sprejel Odlok o Zaklju čnem računu 
prora čuna Občine Ig za leto 2009.  
 
Župan predlaga, da se to čki 4 in 5 združita.  
Bojana Birsa pove, da je v času izvrševanja proračuna 2010 prišlo, do bistvenih sprememb – 
realno bodo prihodki nižji, je občinska uprava pripravila rebalans–1. Po Zaključnem računu 
proračuna iz leta 2009 v proračun leta 2010 prenašamo 43.494,56 eu prihodkov in 
1.952.106,52 eur odhodkov. V obrazložitvah posameznih proračunskih postavk v Posebnem 
delu rebalansa proračuna se kapitalski prihodki povečajo iz naslova prodaje gozdov in 
stavbnih zemljišč za 39.982,70 eur. Znižajo pa se prihodki za 434.153,51 eur na konto 
prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije, iz sredstev proračuna Evropske unije 
se prihodki znižajo za 2.194.645,98 eur. Razlog za 28,46% znižanje je začasen umik 
investicije kohezijski skladi – ravnanje z odpadno vodo iz NRP-ja. Skladno z znižanjem 
prihodkov se znižajo tudi odhodki v višini 3.531.450,62 eur ali 33,84%. Občinska uprava je 
skladno s sklepom, ki je bil sprejet ob potrditvi proračuna za leto 2010, pripravila vse 
potrebne dokumente za uvrstitev posameznih odhodkov investicijskega značaja NRP za 
obdobje 2010–2013 (DIIP in IP kjer investicija presega zakonsko določeno vrednost). Načrt 
razvojnih programov je tako usklajen s proračunom in je sestavni del rebalansa–1. Občinska 
uprava predlaga Sklep, da se začasno iz proračuna Občine Ig za leto 2010umakne 
Investicijski program, ki je označen pod št. 029 v skupni višini po tekočih cenah 
19.035.771,70 EUR. V nadaljevanju pove, da občinski svet ne potrjuje DIIP, potrjuje pa IP v 
NRP 2010–2014 in ga po vsebini podrobno tudi predstavi.  
Župan poda razpravo. 
 
Seji se pridruži Miran Virant. 
 
Zlatka Usenika moti, da se z rebalansom zagotavlja dve luči javne razsvetljave cesta Golo – 
Zapotok zaselek Mali Kurešček in meni, da bi se moralo obvestiti vaši svet, saj kot 
predsednik SVS ni bil o tej zadevi nič obveščen. 
Župan pove, da v proračunu na področju javne razsvetljave niso bile opredeljene investicije 
ampak samo vzdrževanje, zato je potrebno opredeliti v rebalansu.  
Zlatko Usenik pove, s potrjenim NRP se zavežemo, da v naslednjem proračunu zagotovimo 
sredstva za igrišče v Brestu in vpraša kakšen je plan oziroma ali je predvideno igrišče na 
Golem. V NRP za pokopališče Tomišelj–nadstrešek je predvideno 26.522,15 eur, za 
pokopališče na Kureščku pa sredstva prelagamo že več let, dva mandata, in vpraša kako 
daleč je z dokumentacijo za Kurešček. 
Župan pove, da je predvidena v območju šole Golo parcela, katero mora Občina še odkupiti, 
ki je v novem prostorskem redu opredeljena izključno samo za parkirišče in šolsko igrišče. Za 
igrišče v Brestu pa se pridobiva gradbeno dovoljenje. Na Kureščku so arheologi ravno 
zaključili z deli in brez njihovega soglasja se ne more pridobiti gradbenega dovoljenja. 
Alenka Jeraj predlaga, da se malo bolj objasni glede kohezijskih sredstev za čiščenje 
odpadnih voda. 
Župan pove, da je v gradivu rebalansa dopis z dne 22.4.2010 naslovljen na gospoda ministra 
za okolje in prostor od katerega čakamo odgovor v roku 60 dni. Projekt je bil že potrjen v 
proračunu RS za obdobje 2010–2014 v vrednosti 20.000.000 EUR. Nato se je Ministrstvo za 
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okolje in prostor (MOP) začelo držati direktive aglomeracije iz leta 2004, da se naselje pod 
20.000 prebivalcev ne more prijaviti na kohezijski sklad ampak na regionalni sklad. Noben 
usklajevalni dokument, ki smo jih prejeli vsa ta leta, niti na nobenem usklajevalnem sestanku 
z odgovornimi na ministrstvu za ta projekt, se ni omenjalo aglomeracij. Občina Ig je ves čas 
iz svojega proračuna vlagala le v kanalizacijsko omrežje samega občinskega središča in 
čistilno napravo Ig, namesto, da bi porazdelila po vseh vaseh občine. 
Toni Franc meni, da država občinam samo nalaga obveznosti in obljube, dobi pa nič in 
predlaga, da se občina postavi na svoje noge, upre državi in, če bo treba zapre vodo. 
Franci Strle predlaga, da občinski svet sprejme sklep, da se začne postopek zapiranja 
vodarne Brest.  
Župan pove, da dokler ni odgovora od ministra ne moremo narediti nič. 
Zlatko Usenik vpraša ali smo imeli za kanalizacijo namenjena sredstva v proračunu ali bi 
sredstva pridobili s kreditom. 
Bojana Birsa pove, da s kreditom. 
Župan poda NRP in Odlok o rebalansu proračuna Občine Ig za leto 2010–1 na glasovanje. 
 
Z 10 glasovi ZA je Ob činski svet ob čine Ig sprejel Sklep, da se Investicijski program i n 
s tem tudi iz prora čuna Občine Ig za leto 2010 pod št. 029 v skupni vrednosti 
19.035.771,70 EUR umakne iz Na črta razvojnih programov 2010–2014.   
 
Z 10 glasovi ZA je Ob činski svet ob čine Ig sprejel Sklep, da se potrdi Investicijski 
program št. 060/2010 za projekt Novogradnja dovozne  ceste mimo KZ Ig (Gasilska 
cesta) s priklju čkom na državno cesto Škofljica–Ig R3–728/1148, ki g a je izdelal FIMEX-
N d.o.o. Ljubljana, maj 2010 in uvrsti v Na črt razvojnih programov 2010–2014.   
 
Z 10 glasovi ZA je Ob činski svet ob čine Ig sprejel Odlok o rebalansu prora čuna Občine 
Ig za leto 2010–1 in dopolnitve programa prodaje in  letnega na črta pridobivanja in 
letnega na črta razpolaganja s stvarnim premoženjem Ob čine Ig za leto 2010–1.  
 
K točki 6 
Župan pove, da je izvajalec zaključil z deli in program opremljanja obravnava le stroške, ki so 
nastali s priključitvijo nove vrtine na obstoječ vodovodni sistem Golo Zapotok. 
Zlatko Usenik predlaga, da se investitorjem hitro izračuna komunalni prispevek, brez prošenj 
in hitro pristopi k priklopu na vodovod ter vzpostavi zajetje v Stanu v prvotno stanje. 
 
Z 10 glasovi ZA je Ob činski svet ob čine Ig sprejel Odlok o programu opremljanja 
stavbnih zemljiš č za priklju čitev nove vrtine na vodovodni sistem Golo Zapotok. 
 
K točki 7 
Župan poda razpravo v kateri ni bilo pripomb in poda Odlok na glasovanje.  
 
Z 10 glasovi ZA je Ob činski svet ob čine Ig sprejel Odlok o spremembah odloka o 
ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovne šole Ig. 
 
K točki 8 
Župan poda razpravo. 
Zlatko Usenik predlaga, da se v 20. člen  3 odstavek doda neodvisne liste. 
Župan poda Odlok s popravkom Zlatka Usenika na glasovanje. 
 
Z 10 glasovi ZA je Ob činski svet ob čine Ig sprejel Odlok o glasilu Ob čine Ig – 
popravljeno in pre čiščeno besedilo.  
 
K točki 9 
Župan poda razpravo v kateri ni bilo pripomb in poda Letni program na glasovanje.  
 
Z 10 glasovi ZA je Ob činski svet ob čine Ig sprejel spremembe in dopolnitve Letnega 
programa športa Ob čine Ig 2010. Višina sredstev 250,00 evrov se iz pro grama 
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GIBALNA in ŠPORTNA VZGOJA PREDŠOLSKIH OTROK, prenes e na program gibalna 
in športna vzgoja predšolskih otrok za društva. 
 
K točki 10 
Župan poda razpravo. 
Alenka Jeraj vpraša koliko je otrok. 
Polona Skledar pove, da v šolskem letu 2009/2010 je 17 otrok.  
 
Z 10 glasovi ZA je Ob činski svet ob čine Ig sprejel Pravilnik o povra čilu stroškov 
šolskega prevoza otrokom s posebnimi potrebami. 
 
K točki 11 
Angelca Kuralt pove, pri nadzoru je bilo ugotovljeno nekaj pomanjkljivosti v zvezi z 
ažuriranjem internih aktov z dopolnitvami in spremembami predpisov. NO predlaga, da se 
dopolni sistemizacija delovnih mest z manjkajočimi podatki; da se v razpisne pogoje vključi 
tudi zahteva za dokazila, ki jih je treba priložiti k prijavi in določi rok o obveščanju kandidatov 
o izbiri; da se 5. člen pogodbe o zaposlitvi, sklenjeni s pripravnikom, uskladi s spremenjeno 
zakonodajo in je plača pripravnika za 6 razredov nižja od plače delovnega mesta, ki ga bo 
zasedel po končanem pripravništvu. Priporočamo tudi, da se predvideno zaposlovanje objavi 
tudi v glasilu Mostiščar ter, da se rok za prijavo upošteva po ZJU torej 8 dni in ne 5 dni kot ga 
predvideva ZDR. 
Zlatko Usenik predlaga, da se omogoči zaposlitev našim občanom pod enakimi pogoji v 
primeru objave v Mostiščarju, mora občinska uprava upoštevati rok, saj glasilo ni 
enakomerno razdeljeno v enem dnevu po občini, v tem primeru naj Pošta raznosi Mostiščar. 
Zdravko Grmek predlaga, da svetovalec za gospodarske dejavnosti naj ima poznavanje s 
področja gospodarstva oziroma realnega sektorja, da lahko pomaga našim obrtnikom, 
podjetnikom, ne samo strokovne izobrazbe, administrativne.  
 
K točki 12 
Darinka Virant pove, da je bil pregled opravljen na vzorcu največjih porabnikov, ki sta 
Športno društvo Mokrc in Konjerejsko društvo Krim. Vsi postopki so bili izpeljani na podlagi 
pravil in sredstva so dodeljena pravilno. NO priporoča, proces od razpisa do pogodbe naj se 
skrajša; dodeljevanje sredstev naj se glede na likvidnost občinskega proračuna in potreb 
posameznih društev prilagodi, glede na dinamiko društva; v pogodbi se za vsak posamezni 
program opredeli vrednost programa; dopolni se obrazec 2 – končno poročilo. 
Alenka Jeraj predlaga, da večja društva dobijo mesečno nakazana sredstva. 
Darinka Virant predlaga, da se prilagaja, dogovarja in individualno obravnava društvo po 
velikosti in porabi sredstev. 
 
K točki 13 
Leonida Goropevšek Kočar pove, da poročilo vsebuje podatke za obe občini skupaj o 
doseženih ciljih in rezultatih dela v letu 2008 in 2009. Inšpektorat izvaja naloge 
inšpekcijskega nadzora, izvaja upravne postopke in prekrškovne postopke, administracijo ter 
informacijske zadeve. Narava inšpekcijskega dela je taka, da ni možno predvidevati v naprej 
koliko inšpekcijskih pregledov, ukrepov, izrečenih glob v tekočem letu bo opravljeno. Redna 
delovna obveznost je 20 ur na teden za vsako občino. Inšpektorat je pripravil spremembe 
Odloka, akt o sistemizaciji delovnih mest, projekt ocena ogroženosti in OPV. Za učinkovito 
delo inšpektorata je usklajena in jasno zapisana zakonodaja ključnega pomena. V primeru, 
da predpis, ki ga nadzira inšpektor, ni usklajen z drugimi predpisi ali pa ni jasno zapisan in 
dopušča možnost različnih razlag, pa nastane osnovni problem že pri ugotavljanju ali je 
predpis sploh kršen, kar pa postopke inšpekcijskega nadzora pogosto zelo podaljša. V praksi 
se to odraža kot neučinkovito delo inšpektorja. Medobčinska inšpekcija je vsa leta delovala 
predvsem s ciljem preventivnega delovanja usmerjen v preprečevanju in ne v merjenje 
izidov. Na območju Občine Ig je bilo v letu 2008 uvedenih 86 postopkov, v letu 2009 pa 48 
postopkov, nekaj nerešenih zadev pa je prenesenih v 2010. Zadeve po posameznih 
področjih: občinske ceste, odpadne vode, odpadki, zapuščena vozila, nasipavanje, motenje 
posesti, odstopi in ostalo. Izrečena opozorila so stranke v postopku upoštevale, zato 
nadaljnje ukrepanje ni bilo potrebno. 
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Franc Toni vpraša, kaj ste ukrenili o parkiranih vozilih neposredno pri vodarni Brest. 
Leonida Goropevšek Kočar pove, da je zadeva odstopljena v reševanje kmetijski inšpekciji, 
ki je izvedla ukrep, da se stanje sanira v prvotno stanje. Glede ograje je zadeva posredovana  
gradbeni republiški inšpekciji, ki je uvedla postopek za odstranitev ograje. 
Alenka Jeraj pove, da je postavila poslansko vprašanje ministrici Kresalovi in še ni odgovora 
ter vpraša ali v ukrepih izrekate globe. 
Leonida Goropevšek Kočar pove, da se trenutno glob ne izreka, saj večji del zadev je 
preventivno ukrepanje in popraviti je potrebno Odlok, ker so cene še v tolarjih. 
 
K točki 14 
Župan poda razpravo v kateri ni bilo pripomb in poda Pravila na glasovanje.  
 
Z 10 glasovi ZA je Ob činski svet ob čine Ig sprejel Pravila volilne kampanije, rok oddaj e 
volilnih oglasov in sporo čil ter cenik volilnih oglasov in sporo čil za lokalne volitve 
2010 v skladu z Odlokom o glasilu Ob čine Ig. 
 
K točki 15 
Župan poda razpravo v kateri ni bilo pripomb in poda glasovanje.  
 
Z 10 glasovi ZA je Ob činski svet ob čine Ig sprejel Sklep, da se zavezanca oprosti 
plačila nadomestila za uporabo stavbnih zemljiš č v višini zneska, ki je evidentiran v 
knjigovodskih evidencah Dav čne uprave Republike Slovenije. 
 
K točki 16 
Župan pove, da je investitor poslal na občino obvestilo, da namerava na obravnavanem 
območju graditi dva stanovanjska objekta in ne kot je bilo prvotno mišljeno, pet objektov. Iz 
tega sledi, da želi investitor, da se Odlok razveljavi. Vendar pod pogojem, da poravna 
stroške programa opremljanja. 
Zlatko Usenik opozori, da je bila mogoče napaka s strani občine, da se investitorju takrat ni 
povedalo koliko stane. 
Župan pove, da je bil investitor z vsem seznanjen. 
 
Z 9 glasovi ZA in 1 VZDRŽANIM je Ob činski svet ob čine Ig sprejel Sklep, da se 
razveljavi Odlok o programu opremljanja stavbnih ze mljiš č za gradnjo petih 
stanovanjskih objektov v obmo čju urejanja VS 17/4 Golo m.e. 2a, ki je bil objavlj en v 
Uradnem listu RS, št. 13 z dne 22.2.2010, vendar mo ra biti pred tem poravnan strošek 
izdelave programa opremljanja v višini 6.360,00 evr ov. 
 
K točki 17 
Župan pove, da je Idejno zasnovo pripravil gospod Vreš, krajinski arhitekt. S pogledi iz 
različnih strani Centra Ig: predvidenih je 37 parkirnih prostorov lahko za postavitev šotora za 
prireditve, iz parkirišča gre klančina proti vhodu v Center s strani kavarne Studenec, v sredini 
bo manjši park z otroškim igriščem, stopnice, zasaditev, vodnjak, klopce in del parka. 
Zlatko Usenik predlaga krožni promet oziroma normalen vstop in izstop v Center Ig in na 
parkirišče in vpraša koliko je ocenjena vrednost. 
Franc Toni predlaga, da se posvetuje tudi z vaškim svetom. 
Župan pove, da še ni določena vrednost in vaški svet bo obravnaval idejno zasnovo. 
Stanislav Ostanek meni, da je tudi park objekt oziroma površina, ki je namenjena ljudem. 
Zdravko Grmek pove, da je zemlja zelo drago plačana in naša dolžnost, pravica 
zainteresiranih je, da damo mnenje, da se pretehta in najde pametno rešitev za ta prostor. 
Tone Krnc meni, da bo trg na mestu in Občina mora strmeti, da kupi vsak košček zemlje ko 
bo mogoče. 
Alenka Jeraj predlaga imenovanje trg sv. Martina in postavitev doprsnega kipa Fran 
Govekar. 
Župan poda idejno zasnovo na glasovanje. 
 
Z 10 glasovi ZA je Ob činski svet ob čine Ig sprejel sklep, da se nadaljuje s postopkom 
izdelave Idejne zasnove ureditve obmo čja okoli Centra Ig. 
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K točki 18 
� Zlatko Usenik vpraša kdaj se bo popravila cesta na Kurešček po izgradnji plinovoda. 

Katja Ivanuš pove, da konec tega tedna in začetek naslednjega tedna. 
� Alenka Jeraj izpostavi problematiko igrišča v Tomišlju, katerega je potrebno urediti, 

saj je dobila dopis od Jankoviča. 
Župan pove, da letos ni denarja za postavitev ograje. 

� Anton Tegelj vpraša kako je z otroci, ki niso prišli v vrtec, urejanje poljskih poti v 
okolici Matene, kako je z vodovodom Iška Loka - Matena. 
Župan pove, da v vrtec sprejema otroke komisija po pravilniku, poljske poti se bo 
nasipalo samo točno morate povedati kje se mora popraviti, za vodovod je vloga 
popravljena in oddana saj istočasno poteka projekt odpadnih voda in vodovod. 

� SVS Podgozd, Drago Kosec pove, da je bila s strani občanov dana na Občino 
pritožba, da so v zgornjem delu Podgozda začele greznice puščati. 
Leonida Goropevšek Kočar pove, da je zadeva v inšpekcijskem postopku in rok še ni 
potekel. V kolikor ne bo izvedena sanacija bo denarna globa. 

� Tone Krnc vpraša ali moramo uradno napisati glede medveda. 
Župan pove, da bo jutri skupaj s Podlogarjem iz Zavoda za gozdove napisal dopis na 
Ministrstvo za okolje in prostor in ustrezno ustanovo. 

 
Seja je bila zaključena ob 22.40 uri. 
 
Zapisala         
Marjana Župec   

Janez Cimperman                                                           
                                        ŽUPAN 


