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ZAPISNIK 23. REDNE SEJE OB ČINSKEGA SVETA OB ČINE IG 
z dne, 18. 3. 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, 
Miran Virant. 
 
Opravičeno odstotni Roman Celarc, Urška Intihar, Alenka Jeraj. 
 
Ostali prisotni: Angelca Kuralt (NO), Janez Miklič, Bojana Birsa, Tanja Lenaršič, Katja 
Ivanuš, Tina Škulj, Polona Skledar, Marjana Župec, Drago Kosec (SVS Podgozd), Tone 
Modic (SVS Kot), Ivan Žagar (SVS Iška vas), Matjaž Zupan (SVS Ig), Rajko Glavan (SVS 
Strahomer), Tone Pečjak (SVS Staje), Uroš Čuden (SVS Iška Loka), Marjan Debevec (SVS 
Visoko–Rogatec), Robert Peterlin (SVS Matena), Aleš Tancek (SVS Vrbljene), Brane Ciber 
(SVS Dobravica). 
 
Dnevni red: 

1. Potrditev dnevnega reda 
2. Obravnava in potrditev predloga Odloka o proračunu Občine Ig za leto 2010 
3. Obravnava in potrditev letnega programa kulture Občine Ig za leto 2010 
4. Obravnava in potrditev letnega programa športa Občine Ig za leto 2010   
5. Vprašanja in pobude svetnikov  

 
K točki 1 
Dnevni red je bil soglasno potrjen. 
 
Seji se pridruži Alojz Kobal. 
 
K točki 2 
Župan pove, da v času javne razprave ni bilo pripomb na predlagani Odlok o proračunu. Na 
sejah delovnih teles Občinskega sveta so obravnavali predlog in Občinskemu svetu 
predlagajo Odlok o proračunu v potrditev. Amandmajev ni bilo, sklicana je bila zaprta izredna 
seja glede nakupa zemljišča med Govekarjevo cesto in Centrom Ig, in s tem seznani 
predstavnike vaških svetov o spremembah proračuna. Kar pomeni, da se na Igu ne bo 
izvedla izgradnja avtobusne postaje, izgradnja pločnika proti Mercatorju in proti Krogarju, vsi 
ostali programi niso spremenjeni. 
Razprava o zapisnikih delovnih teles. 
Zdravko Grmek se vzdrži pri odboru za gospodarstvo, ker dejavnost odbora je neodgovorna 
in pa dve leti zaporedoma niso bili sklepčni. Predlaga, da tisti, ki niso pripravljeni delati v 
odboru se morajo zamenjati, kajti gospodarstvo je panoga od katerega proračun živi oziroma 
so odvisni naši prihodki in je ključnega pomena za razvoj občine. V prejšnjem mandatu je 
delovala podjetniška pisarna, v tem mandatu je ni, da bi se spodbujalo mikro in mala podjetja 
ali samostojne podjetnike. 
Župan pove, da Občina kot institucija s financami ne more spodbujati razvoj gospodarstva 
ampak gospodarstvo je tisto, ki bo moralo skrbeti za klimo v občini, kljub temu, da je občina 
namenila veliko sredstev za razvoj in sicer na področju turizma. Glede pisarne niste 
seznanjeni saj deluje preko lokalne akcijske skupine LEADER, na primer otvoritev kmečkega 
turizma Petek, zadeva funkcionira, samo ne pod imenom odbor za gospodarstvo. 
Zlatko Usenik pove, da je Grmek želel poudariti, da odbor za gospodarstvo ni delal v tem, ne 
v prejšnjem mandatu, zato ga ne potrebujemo, dvakrat zaporedoma niso bili sklepčni, to je 
neresno delo članov. 
Franc Toni predlaga, da si svetniki pogledajo zapisnik odbora, v katerem člani predlagajo 
ureditev prehoda pri gostilni Ulčar, popravilo pločnika zaradi spodjedene brežine. Iz tega je 
razvidno, da razmišljajo kot gospodarstveniki. 
Župan pove, da razvoj gospodarstva pomeni: urejena cesta Ig – Škofljica, vsaka asfaltirana 
cesta, zgrajena kanalizacija, banka in lekarna v tej stavbi. Po zakonu o lokalni samoupravi je 
obvezna Občinska volilna komisija in Statutarno pravna komisija, vsa ostala delovna telesa 
niso obvezna, bistvo pa je, da se dela in občina funkcionira. 
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Seji se pridružita Melita Švigelj in Miran Virant. 
 
Razprava o odloku proračuna Občine Ig za leto 2010. 
Bojana Birsa pove, da je dodatno gradivo v prilogi posredovano kot dopolnjen oziroma 
popravljen predlog proračuna skladno s sklepom 12. izredne seje Občinskega sveta in 
uskladi se Načrt razvojnih programov za obdobje 2010–2013 . 
Zlatko Usenik vpraša zakaj so na 11. strani tako velike razlike med letom 2009 in 2010, tudi 
pri kontu oglaševanje, za 2009 ni planiran konto dnevnice za službena potovanja, v 2010 pa 
je, in ali ni bilo izplačano v letu 2009. 
Bojana Birsa pove, da pri pripravi proračuna v oktobru, realizacija še ni bila realna oz. plačila 
neizvedena. V letošnjem letu so dnevnice planirane za člane OVK in volilne odbore. 
Zlatko Usenik meni, da že nekaj časa vaškim svetom nismo povečali nič. Sejnina za enega 
svetnika je 120 evrov, nekateri preberejo gradivo, drugi samo denar poberejo in gredo. 
Predlog Neodvisne liste IZIV je, da se zmanjša za polovico sejnine svetnikom in sredstva 
namenjena za sejnine se porazdeli za delovanje vaškim svetom. Sredstva se vzame iz 
postavke občinski svet, podžupani, odbori in se jih porazdeli po vaških svetih. 
Župan vpraša ali je predlog smiseln nekaj mesecev pred volitvami. 
Zlatko Usenik meni, da to ni za kratek čas ampak dolgoročno. Vaški svet, ki pravi, da ne rabi 
denarja si meče pesek v oči, ali pa ne dela aktivno. Vpraša župana zakaj se obremenjuje s 
sejninami in predlaga naj svetniki povedo svoje mnenje. 
Župan pove, da denar, ki ga dobijo SVS, je namenjen za administracijo. Poglejte si Poslovnik 
za kaj natančno se lahko nameni in ne mešati sredstev. Vaški svet na leto dobi 834 evrov, 
nekateri jih porabijo, nekateri pa tudi ne tako sredstva privarčujejo in jih lahko prenesejo. 
Zdravko Grmek obrazloži, da so sredstva namenjena za vaški svet že štiri leta enaka, pa 
čeprav vemo, da se je vse podražilo, stroški so narasli in dejansko danes SVS dobi manj.  
Alojz Kobal pove, da se je pred 4 leti dobrodelno odpovedal sejnini, noben drug svetnik se ni. 
Tone Krnc pove, da je predsednik SVS četrti mandat in v teh letih se je veliko naredilo. Če se 
sredstva niso porabila za delovanje SVS, so se prenesla za gasilce ali cerkev. Glede 
nadomestila za svetnike meni, da nihče v občini ne dela zastonj, na primer komunalni delavci 
Franc Toni meni, da so na Igu razmere drugačne, glede čistilne akcije pa pove, da so v vaški 
skupnosti Ig marsikatero uro dela namenili prostovoljnemu delu. 
Župan po razpravi poda predlog Odloka o proračunu Občine Ig za leto 2010 na glasovanje. 
 
Z 10 glasovi ZA in 1 VZDRŽANIM je Ob činski svet sprejel sklep, da se glasuje o 
Predlogu Odloka o prora čunu Ob čine Ig za leto 2010. 
 
Z 10 glasovi ZA in 1 VZDRŽANIM je Ob činski svet sprejel Odlok o prora čunu Ob čine Ig 
za leto 2010. 
 
K točki 3 
Bojana Lenaršič pove, da je odbor za šport in kulturo obravnaval letni program kulture in ga 
predlaga občinskemu svetu v obravnavo in potrditev. 
Alojz Kobal vpraša zakaj v programu ni društva upokojencev Ig 
Polona pove, da je program pripravljen na podlagi poziva društvom za pripravo programov. 
 
Z 11 glasovi ZA je Ob činski svet sprejel Letni program kulture Ob čine Ig za leto 2010.  
 
K točki 4 
Bojana Lenaršič pove, da je odbor za šport in kulturo obravnaval letni program športa in ga 
predlaga občinskemu svetu v obravnavo in potrditev. 
Alojz Kobal vpraša zakaj v programu ni društva upokojencev Ig. 
Polona Skledar pove, po pozivu niso oddali programa. DU Ig se je preteklo leto prijavilo za 
balinanje na JR Prireditve, za vse ostale programe na JR Druga društva in tudi letos se lahko 
Zlatko Usenik vpraša ali Občina nima zemljišča za igrišče na mivki. 
Franc Toni pove, da je igrišče že narejeno, to je pri »konjčku« na Igu, Občina je sofinancirala 
nasutje mivke. 
Zlatko Usenik odgovori, da naši otroci hodijo iz hribov tja in morajo plačevati ure na igrišču. 
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Alojz Kobal vpraša kako je z zemljiščem za balinišče. 
Župan odgovori, možnost je začasno zemljišče za balinišče. 
 
Z 11 glasovi ZA je Ob činski svet sprejel Letni program športa Ob čine Ig za leto 2010.  
 
K točki 5 

� Franc Toni izpostavi problem še enega zdravnika in s tem kršenja osnovne življenjske 
pravice. Predlaga vsem, da skupaj podpremo zdravnico z zbiranjem podpisov, če to 
ne bo zadostovalo gremo še do varuha človekovih pravic in še naprej v Bruselj. 
Pobudo je dala zdravnica in članek je bil objavljen v Mostiščarju. Dejstvo je, človek je 
nekaj časa tiho, potrpežljiv in dokler ne bomo naredili pritisk na te institucije, s tem, če 
samo cesto zapremo do zaporov pa bo zelo hitro rešeno, v enem tednu. 
Župan pove, da je dopis varuhinji človekovih pravic Občina že odposlala. Koncesija je 
podeljena Stanislavu Ostanku in nova ambulanta je prazna. Vprašanje je, ali bodo 
podpisi pozitivni ali negativni, kajti poslal sem pismo na Ustavno sodišče in zadeva se 
je tudi tu končala brez posluha države. Občina z občinsko upravo je veliko naredila. 
Alojz Kobal meni, da so upokojenci prikrajšani, ker zdravnica nima časa za krajši  
razgovor in bi s tem človeka že polovico pozdravila, ima čas samo za napisati recept  
in na hitro pogledat bolnega človeka. Na upravnem odboru pišemo peticijo, odposlali  
jo bomo s 750 podpisi in menimo da bo uspešno.  
Stanislav Ostanek pove, da je občinska uprava Občine Ig veliko naredila, prejšnja in 
sedanja vlada ni naredila nič za to rešitev. Civilna iniciativa s podpisi je bolje kot nič. 
Zlatka Usenika zanima zakaj se zbira podpise v zdravstveni postaji in zato predlaga,  
pojdimo po vaseh in naj se pobirajo podpisi. 

� Rajko Glavan (SVS Strahomer) vpraša kaj je z ozvočenjem za pokopališče Tomišelj 
in kdo dobi najemnino za grobove. 
Župan predlaga, naj se skupaj zbere iz sredstev vaške skupnosti Brest, Tomišelj, 
Strahomer. Lastnica pokopališča je Rimo katoliška cerkev Ljubljana, pogrebna služba 
je javna služba, z najemninami ima Občina Ig izgubo. 

� Župan vse prisotne povabi na slavnostno akademijo v petek, 19.3.2010 na proslavo 
ob praznovanju občinskega praznika.  

 
Seja je bila zaključena ob 19.45 uri. 
 
Zapisala         
Marjana Župec   

Janez Cimperman                                                           
                                                ŽUPAN 


