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ZAPISNIK 5. REDNE SEJE OB ČINSKEGA SVETA OB ČINE IG 
z dne, 20. 4. 2011 ob 20.00 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: Angelca Kuralt (NO), Janez Miklič, Bojana Birsa, Tanja Lenaršič, Katja 
Ivanuš, Marjana Župec, Maja Zupančič, Boštjan Piškur (SVS Dobravica), Martin Strelec 
(SVS Vrbljene), Ivan Žagar (SVS Iška vas), Monika Benkovič Krašovec (SVS Golo–Selnik), 
Tone Strelec (SVS Ig), Lea Sever (SVS Golo–Selnik). 
 
Dnevni red: 

1. Potrditev dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika 4. redne seje Občinskega sveta Občine Ig 
3. Obravnava in potrditev Zaključnega računa proračuna Občine Ig za leto 2010 
4. Obravnava in potrditev Letnega načrta pridobivanja in letnega načrta razpolaganja s 

stvarnim premoženjem Občine Ig za leto 2011 
5. Imenovanje članov Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu  
6. Mnenje k imenovanju direktorice zavoda CUDV Dolfke Boštjančič Draga 
7. Pobude in vprašanja svetnikov 

 
K točki 1 
Župan predlaga razširitev dnevnega reda z dodatnimi točkami in sicer: 

- Prošnja za pomoč pri obnovi strehe gospodarskega poslopja Janez Mrkun 
- Priprava projektov za izgradnjo pločnikov na Igu in Golem 
- Soglasje Občinskega sveta za pričetek postopkov gradnje centralnega Vrtca Ig 
- Obravnava in potrditev Dokumenta Identifikacije Investicijskega Projekta za investicije 

v komunalno infrastrukturo(v nadaljevanju DIIP) za izgradnjo vodovoda in kanalizacije 
na območju Matena – Iška Loka   

 
Z 14 glasovi ZA je bil potrjen dopolnjen dnevni red . 
 
K točki 2 
Z 14 glasovi ZA je bil potrjen zapisnik 4. redne se je Občinskega sveta Ob čine Ig.  
 
K točki 3 
Župan poda zaključni račun proračuna Občine Ig za leto 2010 v razpravo. Svetniki niso imeli 
pripomb. 
 
Z 14 glasovi ZA je Ob činski svet Ob čine Ig sprejel Odlok o Zaklju čnem računu 
prora čuna Občine Ig za leto 2010. 
 
K točki 4 
Janez Miklič pove, da so na pobudo občanov v načrtu zajete odprodaje in menjave manjših 
zemljišč, ki v naravi predstavljajo opuščene dele javnih poti, katere praviloma občani oziroma 
zainteresirani kupci posedujejo že vrsto let. Letni načrt je obravnavala Komisija za vodenje in 
nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Ig, ki ga predlaga 
občinskemu svetu v obravnavo in potrditev. 
 
Z 14 glasovi ZA je Ob činski svet Ob čine Ig sprejel sklep, da se potrdi Letni na črt 
pridobivanja in letni na črt razpolaganja s stvarnim premoženjem Ob čine Ig za leto 
2011. 
 
K točki 5 
Župan pove, da se člani Sveta sestanejo le enkrat na leto, pred pričetkom šolskega leta. 
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Alenka Jeraj predlaga, da se Svet sestane večkrat tako, da se v Svet vključi Liljana Mavec, 
ter da svet organizira različne delavnice, strokovna predavanja oziroma, da je bolj aktiven 
Župan poda sklep skupaj s predlogom, da se doda članica Liljana Mavec, na glasovanje. 
 
Z 12 glasovi ZA in 2 VZDRŽANIMA je Ob činski svet Ob čine Ig sprejel sklep o potrditvi 
imenovanja 9–ih članov Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prome tu v naslednji 
sestavi: 

- Stanislav Ostanek (Ob činski svet Ob čine Ig) 
- Alojz Kobal (Društvo upokojencev Ig)  
- Biserka Vi čič Malnar (OŠ Ig) 
- Mateja Janeži č (Vrtec Ig) 
- Miroslav Kumin (Policijska postaja Vi č) 
- Marko Jakopin (ob čan, Škrilje 40) 
- Janez Kova č (OŠ Ig) 
- Vida Hrovat (OŠ Ig) 
- Liljana Mavec (ob čanka, Golo 5) 

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu se i menuje za mandatno dobo štirih 
let. 
 
K točki 6 
Župan poda točko dnevnega reda v razpravo. Svetniki niso razpravljali. 
 
Z 14 glasovi ZA je Ob činski svet Ob čine Ig sprejel sklep, da daje pozitivno mnenje h 
kandidaturi gospe dr. Valerije Bužan, univerzitetne  diplomirane psihologinje, 
specialistke klini čne psihologije za direktorico Centra za usposabljan je, delo in 
varstvo Dolfke Boštjan čič Draga, za mandatno obdobje 5 let. 
 
K točki 7 
Tone Krnc predsednik Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in razvoj podeželja pove, da je 
Odbor prošnjo za pomoč pri obnovi strehe gospodarskega poslopja Janeza Mrkuna 
obravnaval in sprejel Sklep da se pri obnovi strehe gospodarskega poslopja Janez Mrkun 
povrne polovico stroškov za nakup strešne kritine v vrednosti osnovne bramac kritine za 
velikost strehe cca 180 m2, kot je navedena v vlogi. Odbor predlaga Sklep občinskemu svetu 
v obravnavo in potrditev. 
V razpravi je sodeloval Klemen Glavan. 
 
Z 14 glasovi ZA je Ob činski svet Ob čine Ig sprejel sklep, da se pri obnovi strehe 
gospodarskega poslopja Janez Mrkun povrne polovico stroškov za nakup strešne 
kritine v vrednosti osnovne bramac kritine za velik ost strehe cca 180 m 2, kot je 
navedena v vlogi. 
 
K točki 8 
Župan pove, da je s pričetkom rekonstrukcije ceste Ljubljana–Ig in na podlagi sestanka na 
Direkciji za ceste, nujno potrebna izgradnja manjkajočih pločnikov na Igu, po desni strani od 
Drnovška do starega gasilskega doma, predvsem zaradi varnosti otrok. Istočasno se bo 
pripravljal projekt za izgradnjo pločnika od Golca proti Golem, po zemljišču katerega lastnik 
je Občina Ig. Sredstva se bodo prerazporedila iz proračunske postavke zimska služba. 
Župan poda predlog na glasovanje. 
 
Z 14 glasovi ZA je Ob činski svet Ob čine Ig sprejel sklep, da ob činska uprava Ob čine Ig 
takoj pristopi k izvedbi izgradnje plo čnikov na Igu, po desni strani od Drnovška do 
starega gasilskega doma in pripravi projektne dokum entacije za izgradnjo plo čnika od 
Golca proti Golem. 
 
K točki 9 
Župan pove, da je bilo v letošnjem letu 166 vlog za sprejem otrok v vrtec, od tega 32 iz 
drugih občin, iz občine Ig je 23 mlajših od enajst mesecev na dan 1.9.2011. Približno 50 bo 
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odklonjenih. Namen je bil obnova starih prostorov ambulante, vendar to ni rešitev, ker ni 
mogoče zagotoviti prehrane zaradi prezasedenosti kuhinje v centralnem vrtcu. Po ogledu 
nizko energetskega montažnega vrtca v Lenartu, župan meni, da je primeren za gradnjo 
centralnega Vrtca na Igu. Občinska uprava potrebuje soglasje Občinskega sveta, da se v 
rebalansu zagotovijo finančna sredstva in prične z analizo šolskega prostora in ostalimi 
postopki pridobivanja dokumentacije. Sledila je razprava v kateri sta sodelovala Alenka Jeraj 
in Jože Ciber. 
 
Z 14 glasovi ZA je Ob činski svet Ob čine Ig sprejel sklep, da daje ob činski upravi 
soglasje, da pri čne s postopki za gradnjo centralnega Vrtca Ig.  
 
K točki 10 
Župan pove, da lahko občinska uprava prične z obnovo vodovoda Matena – Iška Loka v letu 
2011 s sredstvi iz proračuna, mora biti potrjen Dokument identifikacije investicijskega 
projekta za investicije v komunalno infrastrukturo –DIIP, izgradnja vodovoda in kanalizacije 
na območju Matena – Iška Loka. Sklep poda na glasovanje. 
 
Z 14 glasovi ZA je Ob činski svet Ob čine Ig sprejel sklep: 

1. Potrdi se Dokument Identifikacije Investicijskeg a Projekta – DIIP za izgradnjo 
vodovoda in kanalizacije na obmo čju Matena – Iška Loka, ki ga je izdelal 
FIMEX–N, d.o.o. Ljubljana.  

2. Vrednost investicije po teko čih cenah znaša:  
- vodovod 940.996 EUR  
- kanalizacija 865.190 EUR 

skupaj 1.806.186 EUR (z vklju čenim davkom na dodano vrednost) in se bo 
izvajala skladno s časovnim na črtom od avgusta 2011 do avgusta 2014 

3. Vire za financiranje zagotavljajo: 
- Občinski prora čun 746.543 EUR 
- SVLR 1.059.643 EUR 
4. Odobri se izdelava investicijskega programa. 
5. Občinsko upravo se zadolži, da investicijo uvrsti v NR P 2011–2014 in ustrezno 

popravi prora čun za leto 2011.  
 
 
K točki 11 

� Franc Toni predlaga, da se prestavi ali odstrani ena luč javne razsvetljave na pobudo 
Silva Dolinška, ker na kratki razdalji ponoči svetita kar dve. 
Župan pove, da so luči postavljene na 40 m in ne moreta biti dve na eni parceli. 

� Tone Strelec (SVS Ig) predlaga izgradnjo kanalizacije v Rakovniški ulici na Igu. 
Župan pove, da ni edina ulica v občini brez kanalizacije. 

� Rado Simić vpraša ali je kaj novega glede 3A razvojne osi. 
Župan v obrazložitev pove tisto kar so prebrali v časopisu in kar je bilo povedano na 
prejšnji seji Občinskega sveta Občine Ig.  
Tone Krnc pove, da se pojavlja civilna iniciativa na Lavrici, ki nasprotuje lokaciji. 

� Slavko Pavlič pove, da se je v Brestu udeležilo čistilne akcije le nekaj otrok, ljudje pa 
po akciji ponovno odmetavajo prazne embalaže kar v vsak jarek. Dobro bi bilo, da 
župan napiše članek v Mostiščar. 

� Tone Krnc predlaga, da se v bodoče zaradi poplav pospravlja bale sena od DOPS-a. 
� Lea Sever (SVS Golo–Selnik) predlaga izdelavo avtobusne postaje, samo za otroke z 

šolskim prevozom, od Golca do Gore ob nepreglednem delu ceste. 
Župan pove, da bo problem rešen z izgradnjo pločnika. 

 
Seja je bila zaključena ob 21.55 uri. 
 
Zapisala Marjana Župec   

Janez Cimperman                                                           
                                        ŽUPAN 


