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ZAPISNIK 22. REDNE SEJE OB ČINSKEGA SVETA OB ČINE IG 
z dne, 10. 3. 2010 ob 19.00 uri v dvorani Centra Ig  

 
Prisotni: župan Janez Cimperman, Roman Celarc, Zdravko Grmek, Alojz Kobal, Tone Krnc, 
Bojana Lenaršič, Stanislav Ostanek, Franci Strle, Melita Švigelj, Anton Tegelj, Zlatko Usenik, 
Miran Virant. 
 
Opravičeno odstotni Urška Intihar, Alenka Jeraj, Franc Toni. 
 
Ostali prisotni: Milena Povšič (NO), Janez Miklič, Marica Zupan, Marjana Župec, Drago 
Kosec (SVS Podgozd), Tone Modic (SVS Kot), Robert Peterlin (SVS Matena), Rajko Glavan 
(SVS Strahomer), Aleš Tancek (SVS Vrbljene), Tone Pečjak (SVS Staje), Uroš Čuden (SVS 
Iška Loka), Maja Zupančič (Mostiščar). 
 
Dnevni red: 

1. Potrditev dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika 21. redne seje in 12. izredne seje Občinskega sveta 
3. Obravnava in potrditev Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave 

»Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Škofljica in Ig« 
4. Obravnava in potrditev predlogov za imenovanje Občinske volilne komisije 
5. Seznanitev s Poročilom o nadzoru izvedbe priporočil Nadzornega odbora 
6. Obravnava in potrditev Pravilnika o sprejemu otrok v Vrtec Ig 
7. Obravnava in potrditev Sklepa o določitvi cene najema grobnih mest in mrliških vežic 

v občini Ig za leto 2010  
8. Obravnava in potrditev Strategije zobozdravstvene oskrbe predšolskih in 

šoloobveznih otrok v občini Ig za leto 2010  
9. Priznanja Občine Ig 
10. Vprašanja in pobude svetnikov  

 
K točki 1 
Dnevni red je bil soglasno potrjen. 
 
K točki 2 
Župan poda oba zapisnika v razpravo. 
Zlatko Usenik poda pripombo na zapisnik 12. izredne seje, ker je veliko stvari o katerih smo 
razpravljali pa tu notri niso napisane. Predlaga, če bo šel ta zapisnik v objavo, meni, da je 
sam osebno veliko več povedal kot pa je napisano, glede na to, da smo bili vsi soglasni 
same razprave sploh ne bi bilo treba pisati, ker smo imeli zaprto sejo ali pa bo potrebno 
veliko dopisati. Zapisnik se ne more obravnavati na današnji seji ampak na naslednji zaprti 
seji. Osebno bo prišel poslušat tonski zapis in pisno podal pripombe. 
Župan pove, da ne glede nato ali gre za zaprto sejo ali odprto sejo za javnost zapisnik mora 
biti napisan, ki se piše po posnetem tonskem zapisu s poslušanjem na slušalke. Vedno 
poudarja, ko pričnete govoriti, priklopite mikrofon, če pa se niste seveda ne more biti 
posneto. Če so kje kakšne pomanjkljivosti morate točno povedati kaj manjka in kje je 
potrebno še dopisati.  
 
Z 10 glasovi ZA in 1 VZDRŽANIM sta bila zapisnik 21 . redne seje in s pripombo 12. 
izredne seje Ob činskega sveta potrjena. 
 
K točki 3 
Župan poda razpravo v kateri ni bilo pripomb in poda Odlok na glasovanje.  
 
Z 11 glasovi ZA je Ob činski svet sprejel naslednji sklep: 
Občinski svet Ob čine Ig je na 22. redni seji, 10.3.2010 opravil drug o branje Odloka o 
ustanovitvi organa skupne ob činske uprave »Medob činski inšpektorat in redarstvo 
občin Škofljica in Ig«, in sprejel Sklep, da se predlo g Odloka v celoti potrdi. 
 
K točki 4 
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Anton Tegelj, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, pove, da je 
predloge komisija obravnavala in predlaga Občinskemu svetu v potrditev predlagani sklep. 
Zlatko Usenik pove, da je na zadnjem občnem zboru TD Kurešček, ko so se pogovarjali o 
zakonih, opazil, da je Molana čas povozil, čeprav gospoda spoštuje in sta prijatelja. 
Predlaga, da se imenuje mlado energijo, mlajšega člana za predsednika. Zanima ga kdo je 
Gregor Toni, za Uroša Čudna meni, da dela v občinski upravi ter je tudi predsednik SVS in 
vpraša po kakšnih kriterijih se je odločala komisija.  
Župan pove, da ni član komisije in vsi člani so novi, razen Molana. Župan si ne zna 
predstavljati, kako bodo izvedli volitve, če ne bo nekoga, ki je že večkrat vodil, ali bo vsa 
zadeva obremenjena na tehnični podpori direktorja občinske uprave. Sorodstvene vezi 
Tonija ne smejo biti v volilnem odboru, lahko pa so v OVK, Uroš, če se je strinjal s predlogom 
imenovanja potem ne sme več kandidirati na vaškem svetu.  
Zlatko Usenik pove, da ima medsebojne odnose z Molanom dobre, ampak čas ga je povozil. 
Predlaga, da prevzame funkcijo predsednika Kovačič, funkcijo namestnika pa Molan. 
Franci Strle svetuje Useniku kot svetniku, naj ne daje ljudem nalepke, da ga je čas povozil, 
saj je Molan ugleden človek. Glede Uroša pove, da se je sam odločil, da ne bo nikjer 
kandidiral. 
Zdravko Grmek predlaga, da je predsednik Kovačič, Molan pa namestnik, in meni, da je tudi 
v gospodarstvu tako, ko nekdo prevzame funkcijo ima običajno toliko časa ob sebi tistega, ki 
je to funkcijo do takrat opravljal, da ga uvaja in na določene zadeve opozori. 
Anton Tegelj pove, da se je komisija odločila po tehtnem razmisleku. Kovačiča ne poznamo, 
ve se da je pravnik, v funkcijo volitev ga želimo vpeljati, kar je sedaj ravno prava priložnost, 
da dela kot namestnik predsednika. Vse liste in stranke so pošteno zastopane. 
Zaltko Usenik meni, da stranke nimajo enakovredno zastopanje in predlaga, da se zamenja 
Gregorja Tonija za namestnika in za članico Barbaro Močan. 
Župan poda predlog Sklepa s popravki na glasovanje. 
 
Z  11 glasovi ZA je Ob činski svet sprejel naslednji sklep: 
V Občinsko volilno komisijo za obdobje 2010 – 2014 se im enuje: 

• za predsednika: Molan Franc, Golo 151, 1292 Ig 
• za namestnika predsednika: Kova čič Igor, Barjanska ulica 16, 1292 Ig 
• za članico: Mo čan Barbara, Zapotok 40 h, 1292 Ig 
• za namestnika članice: Jakopin Boris, Govekarjeva cesta 38, 1292 I g 
• za člana: Čuden Uroš, Iška Loka 18, 1292 Ig 
• za namestnico člana: Škulj Marija, Iška vas 34, 1292 Ig 
• za člana: Tancek Janez, Vrbljene 20, 1292 Ig 
• za namestnika člana: Toni Gregor, Ljubljanska cesta 15, 1292 Ig 

 
K točki 5 
Milena Povšič predstavi četrto poročilo Nadzornega odbora izvedeno po letnem programu. 
Izpostavi, da je NO predlagal, pri zaključnem računu, bi moral župan o zapletih in 
spremembah za gradnjo Centra Ig poročati občinskemu svetu, vendar priporočila ni bilo 
možno izvesti, ker do 5.1.2010 od SGP Tehnika ni dobil končnega poročila. Pri nadzoru 
društev jih NO ni mogel pregledati, ker Občina Ig še ni dobila končnega poročila. Neizvršena 
priporočila iz preteklih let so pooblaščeni računovodja, arhiv in evidentiranje premoženja. 
Vodstvo Občine Ig je mnenja, da do nadaljnjega ne bo imenovalo pooblaščenega 
računovodjo, ker tudi sosednje občine tega niso izvršile. Za arhiv in evidentiranje premoženja 
pa polagamo sugestijo, da se predloži terminski plan za izvedbo še nerealiziranih priporočil.  
Župan pove, da glede SGP tehnika so težave, vložena je tožba, odgovornim v občinski 
upravi je naročeno, da pripravi poročilo do konca marca o poteku gradnje Center Ig, POŠ 
Golo in krožišča. Danes je prišel dopis od Tehnika, da se ne strinjajo s predlogom Občine Ig, 
zahtevajo svoje stvari, ki so jih naredili, vemo pa, da so zamujali z roki, ni bilo bančne 
garancije. Po zakonu smo bili prisiljeni sprožiti tožbo, sodišče nas je pozvalo, če je možna 
mediacija. Do te mediacije ni prišlo, zato župan meni, da naj sodišče razsodi kdo je za kaj 
kriv oziroma kdo mora stvari poravnati. Glede računovodje je jasen zakon, glede arhiva je del 
v stavbi Občine, del v Iški vasi in vprašajmo se ali gradimo nov objekt za arhiv ali bomo 
gradili vrtec. 
Milena Povšič pove, da je bilo že povedano, da bo arhiv v stavbi Centra Ig. 
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Župan odgovori, klet ni primerna za arhiv, vemo kako strog je zakon o arhiviranju ostali 
prostori pa so zasedeni, trenutno je primeren prostor v Iški vasi. Glede premoženja ima 
Občina veliko kategoriziranih cest, na primer cesta Ig – Golo je od 64-ih lastnikov. Pri 
izgradnji ceste se ni prepisalo lastništvo, danes pa je nekaj že pokojnih, prevzeli so dediči, 
eni se strinjajo za brezplačen prenos v javno dobro, drugi želijo plačilo. Glavno premoženje 
so objekti, prenosi s Sklada kmetijskih zemljišč, reševanje teh zadev je odvisno od države. 
Milena Povšič želi, da se napiše kaj je narejeno, toliko in toliko do tega časa, kaj je zadržek, 
da ni dokončano, da ne bodo mislili, da ni nič narejeno na tem področju, vsaj za konec 
mandata. 
Župan pove, da je na področju občinskega premoženja zelo veliko že narejenega in direktor 
občinske uprave, ki to ureja nima samo to delo. 
 
K točki 6 
Bojana Lenaršič pove, da je Pravilnik doslej sprejemal Svet zavoda Vrtca Ig, Občina Ig pa je 
dala soglasje. Pravilno pa je, da Svet zavoda Vrtca Ig predlaga občinskemu svetu, da ga  
sprejme v celoti. Pravilnik sta obravnavala Odbor za socialo, zdravstvo, šolstvo in predšolsko 
vzgojo in Statutarno pravna komisija in ga predlagata občinskemu svetu v potrditev. 
Zlatka Usenika moti kriterij starši ali eden od staršev ima stalno prebivališče v občini, zato 
predlaga dopolnitev, če sta oba starša v občini stalno prijavljena.  
Bojana Lenaršič pove, da Ustava določa enakopravnost. 
Toneta Krnca zanimajo točke en starš zaposlen, en starš nezaposlen, vrednoteno 5 točk. 
Župan pove, da to določa Pravilnik. 
 
Z 11 glasovi ZA je Ob činski svet sprejel Pravilnik o sprejemu otrok v Vrt ec Ig.  
 
K točki 7 
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 cen najema grobnih mest in 
mrliških vežic v Ob čini Ig za leto 2010.  
 
K točki 8 
Bojana Lenaršič pove, da bi s predlagano strategijo imela oba zobozdravnika enakopraven 
položaj, glede števila otrok, izvajanja programa in delovnega časa. Strategijo je obravnaval 
Odbor za socialo, zdravstvo, šolstvo in predšolsko vzgojo in jo predlaga občinskemu svetu v 
potrditev. 
Župan pove, da je leta 2003 Oddelek za zdravstveno in socialno varstvo Mestne občine 
Ljubljana odločil, da se 50% programa zobozdravstvenega varstva otrok in mladine prenese 
na občino Ig. Delo opravlja v prostorih šole in na stolu, ki ga je kupila Občina, gospa Vihar. 
Dr. Zevniku je s podeljeno koncesijo priznan program mladinskega zobozdravstva v višini 
0,35 % tima, ki pa ga zaenkrat ne doseže. Glede na to, da oba zobozdravnika pokrivata 
populacijo od tri do osemnajst let, je potrebno za večjo dostopnost do zobozdravstvenih 
storitev in enakovredno razporeditev pacientov sprejeti strategijo. 
Stanislav Ostanek vpraša zakaj Zevnik nima možnosti izvajati dejavnosti v svoji ambulanti. 
Župan pove, da v Centru Ig že izvaja dejavnost, sedaj bo lahko delal še v šolski ambulanti, 
uporabljal stol v OŠ Ig, delal s predšolskimi otroci, z dijaki, ter tako lažje dosegel 0,35 
programa. Delal bo bližje otrokom iz vrtca in šole tako dopoldan kot popoldan. 
 
Z 11 glasovi ZA je Ob činski svet sprejel Strategijo zobozdravstvene oskrb e 
predšolskih in šolskih otrok v Ob čini Ig za leto 2010.  
 
K točki 9 
Anton Tegelj pove, da Komisija za obravnavo pobud za občinska priznanja daje predlog 
sklepa vključno s predlogi in pripombami v potrditev občinskemu svetu. 
Franci Strle poda pripombo, da s takim številom priznanj smo šli daleč čez rob dobrega 
okusa, toliko priznanj razvrednoti vse in ali so res vsi predlagani doprinesli v preteklem letu 
toliko dobrega občini naredili. Učiteljicam smo do sedaj dajali zlato plaketo, zakaj letos ne.  
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Tone Krnc se strinja s Strletom, predlog komisije je dober, predlog za priznanje učiteljice je v 
redu, saj je opravljala službo v rednem delovnem razmerju. Predlaga, da se za naslednje leto 
za v naprej pripravi točno število priznanj in občinski svet bo izbral primerno število priznanj.  
Župan pove, da imamo Odlok o priznanjih iz leta 2001 v katerem je opredeljeno, da se zlato 
plaketo prejme za enkraten dosežek. Lansko leto smo naredili napako, zato moramo v 
bodoče upoštevati, držati se Odloka in že v javnem razpisu določiti merila. 
Zlatko Usenik meni, da s takim številom vsako stvar razvrednotimo. Podmladek TD Krim, 
takih bo v naslednjem letu deset in predlaga, da župan na občnem zboru podeli določeno 
priznanje določenim, ki jih društva predlagajo. Gledamo kaj je v preteklem letu naredil 
Šteblaj, moramo gledati za daljše obdobje, veliko je naredil za naš kraj. Ida Zgonc – v 
preteklih leti smo dajali priznanja za okrogle obletnice. Predlaga, da se za v bodoče omeji, 
opredeli en časten občan, dve ali tri zlate plakete, eno zlato priznanje in okrogla obletnica. 
Franci Strle pripomni, da ne bo narobe razumljen, priznanja si zaslužijo, strinja se s tem, 
ampak mnogo preveč jih je in pametno bi bilo na občnem zboru podeliti priznanje.  
Bojana Lenaršič se strinja s predhodnimi mišljeni – preveč je priznanj in se bodo 
razvrednotili. Na prireditvi ljudje govorijo ali se bodo spet delila tista priznanja.  
Alojz Kobal meni, da je preveč priznanj, ki zgubijo vrednost. Osebno sem bil presenečen ko 
sem izvedel da so me predlagali, osebno pa sem predlagal Žagarja, ki je bil dejaven v 
športnem društvu, med upokojenci pa je siva eminenca. 
Anton Tegelj pove, da podmladek TD Krim niso samo mladi ampak delajo že več let v 
društvu, imajo svojo sekcijo, sodelujejo na kulturnih, turističnih in drugih prireditvah, hodijo 
tudi v druge občine in promovirajo našo Občino, na primer karneval v Ljubljani.  
Rajko Glavan vpraša ali se lahko doda predlagatelja k prejemniku priznanja. 
Župan pove, da se ne more, ker je bil v Mostiščarju objavljen javni razpis s pogoji. 
Franci Strle predlaga, da »ceremonial« na prazniku ne bi bil tako dolg, se naredi slavnostna 
seja občinskega sveta in na tej seji podeli priznanja, na akademiji pa zlate plakete. 
Župan pove, potem pa ne potrebujemo slavnostne akademije. 
Melita Švigelj poda pripombo, da je vzdržana samo pri prejemniku priznanja gospoda Slavka 
Pavliča, zaradi določenih dejstev, ki jih pozna in ne želi tukaj razpravljati, ker ne bi bilo 
pošteno ker ga ni. 
Tone Krnc predlaga, da se glasuje v paketu. 
Župan da na glasovanje s pripombo v paketu Sklep o podelitvi priznanj Občine Ig za 2010.  
 
Z 9 glasovi ZA, 1 PROTI, 1 VZDRŽANIM in s pripombo Melite Švigelj, da je vzdržana 
samo pri prejemniku priznanja Slavka Pavli ča (zaradi dolo čenih dejstev), je Ob činski 
svet sprejel Sklep o podelitvi priznanj Ob čine Ig za leto 2010 slede čim prejemnikom: 

• zlato plaketo Ob čine Ig za leto 2010 prejme: ALOJZ KOBAL 
• zlato plaketo Ob čine Ig za leto 2010 prejme: ANTON ŽAGAR 
• zlato plaketo Ob čine Ig za leto 2010 prejme: DRUŠTVO ŽENA IN DEKLET NA 

PODEŽELJU IG 
• priznanje Ob čine Ig za leto 2010 prejme: JANEZ ŽEROVNIK 
• priznanje Ob čine Ig za leto 2010 prejme: IVAN DEMŠAR 
• priznanje Ob čine Ig za leto 2010 prejme: ŽPZ ŽENE DVEH VASI 
• priznanje Ob čine Ig za leto 2010 prejme: ANTON SUSMAN 
• priznanje Ob čine Ig za leto 2010 prejme: ANTON ŠUŠTERŠI Č 
• priznanje Ob čine Ig za leto 2010 prejme: SLAVKO PAVLI Č 
• priznanje Ob čine Ig za leto 2010 prejme: KMETIJA MODIC 
• priznanje Ob čine Ig za leto 2010 prejme: DARINKA MAZI BATAGELJ 
• priznanje Ob čine Ig za leto 2010 prejme: IDA ZGONC 
• priznanje Ob čine Ig za leto 2010 prejme: PODMLADEK TD KRIM 
• priznanje Ob čine Ig za leto 2010 prejme: TONE ŠTEBLAJ 

 
 
K točki 10 

� Bojana Lenaršič svetnike seznani, da je Odbor za šport in kulturo obravnaval pobude 
za športnika in ekipo leta 2009 in sprejel, da se izbere za športnika Kristiana 
Grunfelda, in ekipo dečkov OŠ Ig do 15 let in deklic do 12 let v panogi šah. 
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� Zlatko Usenik vpraša ali so v poročilu NO pod tč. 2.2. sporne terjatve do SGP Tehnika 
že poravnane, saj v drugi točki piše, da so bile medsebojno pobotane, in vpraša o 
kakšni tožbi je govoril župan.  
Milena Povšič pove, da je postavka terjatve pri zaključnem računu knjiženo pri odprtih 
postavkah samo penali. Izvedba priporočil je glede celotnega poročila, saj je župan 
dolžan občinskemu svetu, po 14. in 16. členu statuta, poročati za večje investicije o 
zapletih. Postavila sem vprašanje glede gradnje, ki zajema celotno problematiko, kdaj 
bo realizirano, saj je župan poročal le o zneskih, da ni dokončno plačano.  
Župan pove, da bo poročal ko bo prejel končno poročilo. 
Milena Povšič pove, da končno poročilo izvajalca, ki ga do sedaj Občina še ni prejela, 
mora zajemati finančno poročilo, zajemati vse postavke in obravnavati se mora na 
občinskem svetu. 
Župan pove, da je danes prišel dopis SGP Tehnika, da se s predlogom Občine Ig ne  
strinja in predlagajo mediacijo. S predlogom mediacije se občina ne strinja, gre za  
tožbo, kjer bi Občina morala SGP Tehniku plačati začasno situacijo še približno  
360.000 evrov. Ker je Tehnik zamujal z deli, ni dostavil bančne garancije, zato so  
penali v višini 10% kar znese nekaj več kot 400.000 evrov. To pomeni, da bi moral  
danes Tehnik nakazati Občini Ig 70.000 evrov in to gre na sodišče, kjer bo sodišče 
odločalo.  

� Tone Krnc pohvali opravljeno delo zimske službe, ker je bil prejšnjo sejo kritičen. 
Postavi vprašanje o zadevi v Brestu glede članka v Žurnalu. 
Župan pove, da gre za parcelo, ki je v lasti Mihaele Mavec, kjer so brez gradbene 
dokumentacije pripravili parkirni prostor za odvzete avtomobile s strani policije. Župan 
je začuden, da policija dovoli nekemu podjetju na črno odložiti avtomobile na 
vodovarstvenem območju. Medobčinska inšpektorica nima pristojnosti, zato je 
obvestila republiško inšpekcijo, inšpekcije Ministrstva za kmetijstvo ter Ministrstva za 
okolje in prostor. 
Zlatko Usenik meni, da plačujemo inšpektorat in vpraša kaj je inšpektorica naredila v 
Brestu, v občini glede črne gradnje in želi poročilo kaj je bilo narejenega. 
Župan odgovori, da bodo svetniki dobili poročilo, v letu 2009 je obravnavala 150 
zadev, torej žlebovi, snegobrani, meteorna voda in podobno, za vse ostalo 
Medobčinski inšpektorat občine Ig in Škofljice ni pristojen za reševanje, zato je tudi 
zadevo v Brestu odstopil gradbeni inšpekciji in inšpekciji za kmetijstvo. 

� Zlatko Usenik predlaga, da se glede pluženja skliče sestanek ali pa izredna seja, da 
se pogovorimo glede zimske službe, kajti odgovor izvajalca, da se ravna po avtobusu 
ni dopustno. 
Župan pove, da je potrebno v takem vremenu, kot so današnje razmere, voziti 
počasi. Upoštevati je treba kategorizacijo cest, po katerih poteka več prometa so 
prednostno splužene – linija avtobusa, če niso splužene pošljite dopis na Občino.  

� Bojana Lenaršič predlaga, da bi OŠ Ig, glede na to, da je EKO ŠOLA, morala poslati 
otroke na čistilno akcijo. Odgovor šole je bil, da jih ne pošilja zato, ker so se starši v 
lanskem letu pritožili, da njihov otrok ne bo pobiral smeti za drugimi.  

� Melita Švigelj opozori, da je v križišču Brest – Iška vas na cesti luknja in porušen zid. 
Župan odgovori sporočili bomo na Direkcijo za ceste ali Ministrstvo za pravosodje. 

� Zdravko Grmek opozori na okrušeno asfaltno cesto Iška vas–Gornji Ig na treh točkah. 
� Župan odgovori obvestili bomo Direkcijo, saj je cesta državna. 

 
Seja je bila zaključena ob 21.00 uri. 
 
Zapisala         
Marjana Župec   

Janez Cimperman                                          
                                                ŽUPAN 


