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ZAPISNIK 2. REDNE SEJE OB ČINSKEGA SVETA OB ČINE IG 
z dne, 1. 12. 2010 ob 18.00 uri v dvorani Centra Ig  

 
Prisotni: župan Janez Cimperman, Andrej Ambrož, Jože Ciber, Klemen Glavan, Zdravko 
Grmek, Alenka Jeraj, Tone Krnc, Anton Maček, Anton Modic, Stanislav Ostanek, Slavko 
Pavlič, Rado Simić, Franc Toni, Jože Virant, Marija Župec. 
 
Ostali prisotni: Bojana Birsa, Tanja Lenaršič, Katja Ivanuš, Uroš Čuden, Tina Škulj, Marjetka 
Pintarič Župec, Marica Zupan, Marjana Župec, Štefan Gorenčič, Maja Zupančič, Boštjan 
Piškur (SVS Dobravica), Zlatko Usenik (SVS Zapotok), Mateja Uršič (SVS Iška Loka), Katja 
Zdravje (SVS Ig), Lea Sever (SVS Golo–Selnik), Ivan Žagar (SVS Iška vas), Martin Strelec 
(SVS Vrbljene). 
 
Dnevni red: 

1. Potrditev dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika konstitutivne seje Občinskega sveta Občine Ig 
3. Imenovanje članov delovnih teles Občinskega sveta Občine Ig 
4. Imenovanje Nadzornega odbora Občine Ig 
5. Predstavitev in splošna razprava predloga proračuna Občine Ig za leto 2011 
6. Obravnava in potrditev Odloka o priznanjih Občine Ig 
7. Obravnava in potrditev predloga povišanja točke za odmero nadomestila za uporabo 

stavbnega zemljišča v občini Ig za leto 2011 
8. Obravnava in potrditev predloga sklepa o določitvi cen najema grobnih mest in 

mrliških vežic v Občini Ig za leto 2011 
9. Obravnava in potrditev predloga sklepa o določitvi vrednosti točke za izračun 

komunalnih taks v Občini Ig za leto 2011 
10. Pobude in vprašanja svetnikov 

 
K točki 1 
Dnevni red je bil soglasno sprejet. 
 
K točki 2 
Z 12 glasovi ZA in 1 VZDRŽANIM je bil potrjen zapis nik konstitutivne seje Ob činskega 
sveta Ob čine Ig.  
 
Seji se pridruži Rado Simić. 
 
K točki 3 
Stanislav Ostanek predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
Občine Ig pove, da je predlog obravnavala komisija, ki ga predlaga v obravnavo in potrditev 
Občinskemu svetu. 
Zdravko Grmek predlaga, da se v Odboru za družbene dejavnosti namesto Zlatka Usenika 
imenuje Katarino Zupančič in predlaga še, da se v Odboru za kmetijstvo in gozdarstvo 
namesto Marije Kučič imenuje Franci Smole. 
 
S 13 glasovi ZA in 1 PROTI je Ob činski svet s pripombo potrdil članice in člane 
delovnih teles ob činskega sveta Ob čine Ig in sicer: 
 
STATUTARNO – PRAVNA KOMISIJA (5 članov) 

� Grmek Zdravko, predsednik 
� Jeraj Alenka  
� Ambrož Andrej  
� Ostanek Stanislav  
� Toni Franc  
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ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI (9 članov) 
� Modic Anton, predsednik 
� Pavli č Slavko 
� Ambrož Andrej 
� Ostanek Stanislav 
� Toni Franc 
� Demšar Jožica Amadea 
� Rakić Suzana 
� Zupančič Katarina 
� Pečjak Toni 

 
ODBOR ZA KOMUNALO, INFRASTRUKTURO, VAROVANJE OKOLJA  IN UREJANJE 
PROSTORA (9 članov) 

� Virant Jože, predsednik 
� Jeraj Alenka 
� Grmek Zdravko 
� Simi ć Rado 
� Župec Marija 
� Bukovec Franc 
� Jankovi č Miha 
� Brancelj Franci 
� Zupan Matjaž 

 
ODBOR ZA KMETIJSTVO IN GOZDARSTVO (9 članov) 

� Krnc Tone, predsednik 
� Maček Anton 
� Glavan Klemen 
� Ciber Jože 
� Pavli č Slavko 
� Smole Franci 
� Nedelko Rus Ljiljana 
� Tegelj Anton 
� Kobal Alojz 

 
ODBOR ZA GOSPODARSTVO, TURIZEM IN GOSTINSTVO (9 članov) 

� Toni Franc, predsednik 
� Župec Marija 
� Pavli č Slavko 
� Maček Anton 
� Ostanek Stanislav 
� Janželj Erika 
� Gačnik Boštjan 
� Poredoš Marija 
� Žagar Marjan 

 
ODBOR ZA PROTIPOŽARNO VARNOST, ZAŠ ČITO IN REŠEVANJE (9 članov) 

� Glavan Klemen, predsednik 
� Modic Anton 
� Krnc Tone 
� Virant Jože 
� Ciber Jože 
� Balant Anton 
� Virant Miran 
� Demšar Ivan 
� Debevc Tone 
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K točki 4 
Predsednik komisije Stanislav Ostanek pove, da je komisija predlog obravnavala in ga 
predlaga v potrditev Občinskemu svetu. 
 
Z 14 glasovi ZA je Ob činski svet potrdil članice Nadzornega odbora Ob čine Ig in sicer: 

� Kuralt Angelca 
� Virant Darinka 
� Povši č Milena 
� Urši č Martina 
� Špela Žagar 

 
K točki 5 
Bojana Birsa pove, da je občinska uprava, skladno z veljavnimi predpisi, pozvala neposredne 
in posredne uporabnike občinskega proračuna k pripravi finančno ovrednotenih programov 
dela za leto 2011. Na podlagi prejetih finančnih načrtov in makroekonomskih izhodišč, je 
občinska uprava pripravila predlog proračuna za leto 2011. Bilanca prihodkov in odhodkov 
predstavlja 5.375.919 evrov prihodkov, ki so sestavljeni iz davčnih prihodkov 77,63%, 
nedavčnih prihodkov 16,76%, prejete donacije smo načrtovali za izvedbo Ižanskega 
pustnega karnevala in transferni prihodki 5,6%. Načrtovani odhodki v višini 5.150.205 evrov 
so razdeljeni na: tekoči odhodki 2.346.090 evrov, tekoči transferi 2.154.372 evrov, 
investicijski odhodki 545.024 evrov in investicijski transferi 104.718 evrov. Razliko med 
prihodki in odhodki predstavlja račun financiranja – odplačilo dolga. Občina je v letu 2007 
najela kredit za financiranje gradnje Centra Ig v višini 800.000 evrov, v letu 2010 pa nov 
kredit v višini 460.000 evrov za nakup parcele ob Centru Ig za potrebe parkirišča in 
povezave. 
Župan meni, če gospodarska kriza popusti se lahko z rebalansom popravi kapitalske 
prihodke in se denar porabi za investicije. 
Splošna razprava o predlogu Odloka o proračunu Občine Ig za leto 2011. 
Alenka Jeraj vpraša za koliko dijakov in študentov občina subvencionira prevoz. 
Župan pove, da trenutno nima podatka, bo pa posredovano število na naslednji seji. 
Slavko Pavlič predlaga, naj se za kmetijstvo najde sredstva, da se naredi parcele v 
kompleksu, predvsem okoli vodarne Brest. 
Župan pove, da je 1945 leta država v imenu ljudstva vzela in država bi morala vzpostaviti 
stanje tako kot je bilo. S Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov so v letošnjem letu potekali 
pogovori, da bi pričeli s komasacijo od Ižanske ceste do Matenske ceste. Zakon določa, da 
mora biti 80% lastnikov za, da se lahko komasira. Sklad bi urejal določene postopke in ko je 
narejena idejna zasnova se občina prijavi na razpis in nato steče dolgotrajen in drag 
postopek komasacije. 
Jože Ciber vpraša, za kompleksne subvencije v kmetijstvu so bila v letu 2009 in 2010 
sredstva, zakaj jih ni v letu 2011. 
Župan pove, da zaradi gospodarske krize in predlaga, da o tej postavki razpravlja Odbor za 
kmetijstvo in še, da se subvencije zajemajo v proračunu vsako drugo leto. 
Zdravko Grmek predlaga, da se na postavki sveti vaške skupnosti pusti sredstva 833 evrov, 
saj so v predlogu znižana na 740 evrov za delovanje SVS. 
Župan pove, da so vse postavke znižane, samo pri športu in sociali je malo več. 
Alenko Jeraj zanima zakaj ni v proračunu dvorane Ig. 
Župan pove, da tudi vrtca ni, niti makadamskih poti. Za dvorano Ig so vsi projekti in gradbeno 
dovoljenje, ki je podaljšano. 
Andrej Ambrož vpraša zakaj pri prihodkih prejeta sredstva iz EU ni nič planirano ali se občina 
ne bo javila na noben razpis. 
Župan pove, da je Občina imela 20.000.000 evrov odobrenih sredstev v državnem proračunu 
za obdobje štirih let in vrgli so vse ven. Občina se prijavi na vse razpise. 
Franc Toni predlaga, naj se iz postavke, kjer je velik presežek za 200%, pobere po 1.000 
evrov in s temi sredstvi uredi in asfaltira parkirišče ob Centru Ig. 
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Župan pove, da je v proračunu predvideno 20.000 evrov za projekte, ki se delajo, za 
pridobitev gradbenega dovoljenja in nato bo Občina oddala vlogo na razpis za urejanje 
vaških jeder. 
Jože Ciber vpraša ali se bo uredilo igrišče na Golem tudi iz sredstev za urejanje vaških jeder. 
Nastal je velik problem s parkiranjem pred vrtcem, šolo in tudi s pluženjem. 
Župan pove, da dokler ne bo sprejet Prostorski plan Občine Ig in odkupljeno zemljišče od 
gospe Cotman se ne bo delalo nobenih projektov.  
 
Z 14 glasovi ZA je Ob činski svet sprejel sklep, da se o predlogu prora čuna Občine Ig 
za leto 2011 opravi javna razprava.  
 
K točki 6 
Župan poda razpravo. 
SVS Zapotok, Zlatko Usenik vpraša ali lahko župan letno podeli samo eno pohvalo in 
predlaga, da bi županu pustili proste roke, da sam oceni, odloči in se ga ne omejuje. 
Župan pove, da je smisel pohvale v tem, da ima neko vrednost in človeku nekaj pomeni. 
Alenka Jeraj želi obrazložitev 10. člena: priznanja po tem odloku so enkratna in se med seboj 
ne izključujejo, in predlaga, da se doda ne morejo biti dodeljena v tekočem letu. 
Župan poda predlog s pripombo na glasovanje. 
 
Z 14 glasovi ZA je Ob činski svet s pripombo sprejel Odlok o priznanjih Ob čine Ig.  
 
K točki 7 
Župan pove, da je predlog povišanja vrednosti točke NUSZ za 2 %. Predlagana vrednost 
točke za leto 2011 znaša 0,002369 eur/m2. 
 
Z 14 glasovi ZA je Ob činski svet sprejel Sklep o vrednosti to čke za izračun 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljiš ča na obmo čju Občine Ig za leto 2011.  
 
K točki 8 
Župan poda razpravo v kateri ni bilo pripomb in poda sklep na glasovanje. 
 
Z 14 glasovi ZA je Ob činski svet sprejel sklep o dolo čitvi cen najema grobnih mest in 
mrliških vežic v Ob čini Ig za leto 2011. 
 
K točki 9 
Župan poda razpravo v kateri ni bilo pripomb in poda sklep na glasovanje. 
 
Z 14 glasovi ZA je Ob činski svet sprejel sklep o dolo čitvi vrednosti to čke za izračun 
komunalnih taks v Ob čini Ig za leto 2011. 
 
K točki 10 

� Zdravko Grmek vpraša, ali poteka koordinacija med Občino in strokovnimi službami, 
ki urejajo nabrežino proti mostu pri Strahomerju po zadnjih poplavah. 
Župan pove, da je država strokovni vodja, Občina je naredila le popis škode in skupaj 
s fotografijami poslala na Agencijo Republike Slovenije za okolje. Vodja za obnovo 
oziroma odstranitev posledic poplav pri Hidrotehniku in inšpektor iz Vilharjeve sta 
povedala, da je za to namenjeno premalo denarja.  

� Franc Toni vpraša kako je z drugo ordinacijo za splošnega zdravnika. 
Župan pove, da bo jutri razprava na Vladi o dodatnih finančnih sredstvi, kamor sodi 
tudi Ig in prepričan je, da bo v roku treh mesecev še en zdravnik na Igu. 

� SVS Iška Loka, Mateja Uršič vpraša zakaj se proračunska postavka za razvoj 
gospodarstva ni zvišala, glede na to, da so bistvena delovna mesta, spodbujanje 
večjega zaposlovanja znotraj občine, ki postaja kot spalno naselje. Vpraša še kaj se 
dogaja z industrijsko cono. 
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Župan pove, da je gospodarstvo oziroma realni sektor tisti, ki polni vrečo javne 
uprave. Gospodarstvo je izredno širok pojem, kajti vse kar dela Občina je za razvoj 
gospodarstva, ki zajema ceste, vodovod, kanalizacijo, razvoj turizma, vrtca, šole, 
razen plače za funkcionarje in zaposlene v občinski upravi. V Občini Ig je 250 
registriranih obrtnikov in ima najmanjšo brezposelnost. Na sestanku z obrtniki ni bilo 
izpostavljeno nobeno vprašanje, kdaj bo občina namenila denar v proračunu za 
obrtnike. Industrijska cona stoji zaradi krize. 

� Alenka Jeraj vpraša ali je občina seznanjena, da se menja lastnik Dinosa v Vrbljenu 
in, če se nekdo odloči kupiti ali pride na občino vprašati kakšne so možnosti dostopa, 
kaj se sme, kakšna panoga, ki ni moteča za okolje. 
Župan pove, da se ni nihče oglasil, tam se lahko dela le po odloku o prostorsko 
ureditvenih pogojih. 

 
Seja je bila zaključena ob 19.35 uri. 
 
Zapisala Marjana Župec   

 
Janez Cimperman                                                           

                                        ŽUPAN 


