ZAPISNIK 19. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE IG
z dne, 5. 6. 2013 ob 18.00 uri v dvorani Centra Ig
Prisotni: župan Janez Cimperman, Andrej Ambrož, Klemen Glavan, Zdravko Grmek, Alenka
Jeraj, Tone Krnc, Anton Maček, Anton Modic, Stanislav Ostanek, Slavko Pavlič, Rado Simić,
Zlatko Usenik, Jože Virant, Marija Župec.
Opravičeno odsoten Franc Toni.
Ostali prisotni: Angelca Kuralt (NO), Janez Miklič, Bojana Birsa, Marica Zupan, Natalija Skok,
Katja Ivanuš, Andreja Zdravje, Marjetka Pintarič Župec, Tina Škulj, Uroš Čuden, Štefan
Gorenčič, Marjana Župec, Polona Skledar, Jožica Amadea Demšar (SVS Visoko Rogatec),
Franci Susman (SVS Tomišelj), Darja Perme (SVS Podkraj), Lea Sever (SVS Golo–Selnik).
Dnevni red:
1. Potrditev dnevnega reda
2. Obravnava in potrditev zapisnika 18. redne seje Občinskega sveta Občine Ig
3. Obravnava in potrditev Zaključnega računa Občine Ig za leto 2012
4. Obravnava in potrditev Odloka o rebalansu proračuna Občine Ig za leto 2013-1
5. Obravnava in potrditev predloga sprememb vrednosti pogodb skladno z določili 7.
točke 29. člena Zakona o javnem naročanju
6. Obravnava in potrditev soglasja ustanovitelja za porabo sredstev presežka prihodkov
nad odhodki na dan 31.12.2012 Vrtca Ig in OŠ Ig
7. Obravnava in potrditev predloga imenovanja članov Sveta Zavoda Vrtca Ig
8. Obravnava in potrditev predloga za podelitev priznanj Občine Ig
9. Pobude in vprašanja
K točki 1
Župan predlaga razširitev dnevnega reda z dodatnima točkama:
- točka 9. Pritožba družine Žagar nad lociranjem končne postaje mestnega avtobusa
št. 19 – Iška vas
- točka 10. Prošnja za nakup strešne kritine Lado Rot
S 13 glasovi ZA je bil potrjen dopolnjen dnevni red, ki se ustrezno preštevilči.
K točki 2
S 13 glasovi ZA je bil potrjen zapisnik 18. redne seje Občinskega sveta Občine Ig.
K točki 3
Svetniki niso razpravljali.
S 13 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel Odlok o Zaključnem računu
proračuna Občine Ig za leto 2012.
K točki 4
Bojana Birsa pove, da se z rebalansom prenaša 2.145.935,13 eur odhodkov in 66.6776,03
eur prihodkov. Novo vključeni odhodki v večini predstavljajo namenska sredstva, druge
obveznosti ter vse obveznosti po odprtih naročilnicah, pogodbah in računih na dan
31.12.2012. Novo vključeni prihodki pa predstavljajo nerealizirane prihodke, ki se vežejo na
Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Ig iz leta 2012 in ga načrtuje občina
realizirati v letu 2013. Občina za investicijske odhodke namenja kar 51,15% proračunskih
sredstev ali 6.019.527,80 eur. Od tega predstavljajo lastni že zagotovljeni viri le 28,54%
potrebnih sredstev, preostalo pa so ali sredstva državnega proračuna, proračuna EU in
dolgoročno zadolževanje. S sredstvi državnega proračuna, ki znašajo 195.032,00 eur,
občina delno financira gradnjo vodovoda in kanalizacije Matena – Iška Loka ter gradnjo
pločnika, javne razsvetljave, vodovoda in kanalizacije Cesta na Kurešček. Z lastnimi sredstvi
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in dolgoročno zadolžitvijo pa se načrtuje zgraditi nov centralni vrtec, vrednost po
investicijskem programu znaša 3.451.729,00 eur.
V razpravi Zlatko Usenik predlaga, da se stare luči javne razsvetljave odstranjene ob Cesti
na Kurešček postavijo v Zapotoku.
S 13 glasovi ZA in 1 PROTI je Občinski svet Občine Ig sprejel Odlok o rebalansu
proračuna Občine Ig za leto 2013-1.
K točki 5
Župan pove, da mora naročnik skladno z Zakonom o javnem naročanju in navodili
Ministrstva za pravosodje in javno upravo z dne 4.3.2013, za odobritev sprememb vrednosti
pogodbe pridobiti soglasje občinskega sveta. Razprave ni bilo.
S 13 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel sklep, da soglaša s spremembo
Pogodbe za obnovo vodovodov v letu 2012 in soglaša s sklenitvijo aneksa št. 4 v
višini 17.841,92 eur brez DDV, 21.410,30 eur z DDV.
S 13 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel sklep, da soglaša s spremembo
Pogodbe za rekonstrukcijo občinskih cest v letu 2012 in soglaša s sklenitvijo aneksa
št. 3.
S 13 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel sklep, da soglaša s spremembo
Pogodbe št. 43004/004/2013-243 o izdelavi projektne dokumentacije in gradnje
montažnega nizkoenergetskega Vrtca Ig in soglaša s sklenitvijo aneksa št. 1 za
podaljšanje roka za 2 meseca.
K točki 6
Bojana Birsa pove, da mora skladno z Zakonom o računovodstvu občinski svet potrditi
porabo sredstev presežka prihodkov nad odhodki tekočega in preteklih let za javna zavoda
Vrtec Ig in Osnovno šolo Ig. Razprave ni bilo.
S 13 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel sklep, da skladno z 19. členom
Zakona o računovodstvu Občinski svet soglaša k predlogu porabe sredstev presežka
prihodkov nad odhodki leta 2012 JZ OŠ Ig v višini 45.514,85 eur za investicije
navedene v predlogu šole z dne 24.5.2013.
S 13 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel sklep, da skladno z 19. členom
Zakona o računovodstvu Občinski svet soglaša k predlogu porabe sredstev presežka
prihodkov nad odhodki leta 2012 JZ Vrtec Ig ter porabe sredstev konta pasivnih
časovnih razmejitev v višini 65.000,00 eur za investicije navedene v predlogu Vrtca Ig z
dne 28.5.2013.
K točki 7
Stanislav Ostanek pove, da je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
obravnavala sklep in ga predlaga občinskemu svetu v obravnavo in potrditev. Razprave ni
bilo.
S 13 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel sklep, da se za člane predstavnika
ustanovitelja v svetu Zavoda Vrtca Ig imenuje Rado Simić, Marija Župec in Zdravko
Grmek.
K točki 8
Stanislav Ostanek pove, da je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
obravnavala predlog sklepa in ga soglasno potrdila. Komisija opozarja na Odlok, ki določa,
da se brez objavljenega razpisa za zbiranje predlogov za podelitev priznanj lahko podeli
samo ena pohvala letno na predlog župana. Komisija opozori, da ni bilo objavljenega razpisa
za zbiranje predlogov za podelitev priznanj, kakor določa Odlok.
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Župan obrazloži, da v letu 2013 Občina iz utemeljenih razlogov ni objavila razpisa.
Sledila je razprava. Tone Krnc se strinja s podelitvijo priznanj ampak kot član komisije pa
poslovnika, pravilnika in členov Odloka kršil ne bo. Alenka Jeraj vpraša zakaj ni bil objavljen
razpis v Mostiščarju in poudari, če imamo Odlok, ki določa proceduro in zapoveduje razpis,
da ljudje lahko predlagajo, potem ne moremo iti mimo Odloka. Anton Modic opozori, da so
priznanja jubilejna za katera sploh ni potreben predlog.
Župan umakne predlog sklepa in umakne točko z dnevnega reda.
K točki 9
Župan svetnike seznani s pritožbo družine Žagar nad lociranjem končne postaje mestnega
avtobusa št. 19 v Iški vasi. Potrebno bi bilo izdelati idejno zasnovo in projekt za drugo
lokacijo, mogoče na zemljišču pašne skupnosti. V proračunu pa ni zagotovljenih sredstev.
Sledila je razprava Zlatka Usenika, Toneta Krnca, Antona Mačka, Slavka Pavliča, Alenke
Jeraj, Antona Modic, Marije Župec, Zdravka Grmeka. Slavko Pavlič je predlagal narediti
protihrupno steno. Stanislav Ostanek je predlagal, da se zastareli avtobusi zamenjajo z
novejšimi, ki so manj hrupni. Večina razpravljalcev pa se je strinjala, da avtobus verjetno ni
tako moteč za ostale sosede okoli končne postaje. Podali so predloge, da se avtobus ugaša
ali pa končna postaja prestavi ali pa avtobusne linije preusmeri v Tomišelj, Drago, do križišča
na Krim.
Alenka Jeraj zapusti sejo.
K točki 10
Župan pove, da je prišlo do požara na stanovanjski hiši Lada Rot v Iški, in za take primere je
Občinski svet na eni izmed sej sprejel sklep, da Občina povrne stroške za kritino.
V razpravi so sodelovali Anton Maček, Zlatko Usenik, Klemen Glavan, Anton Modic.
Z 12 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel sklep, da Občina Ig iz naslova
naravnih nesreč, proračunska postavka 1023000, na podlagi predložene
dokumentacije lastnika, o legalno zgrajenem objektu na naslovu Iška 16 C, krije 80%
vrednosti kritine za pogorel objekt, kritino tipa bramac Classic.
K točki 11
Pobude in vprašanja:
 Jože Virant meni, da glede na splošno situacijo priznanje društvom zelo veliko pomenijo.
Predvsem pa ob tako visokih obletnicah kot jih letos praznujeta PGD Ig in Društvo
upokojencev Ig. Prav tako meni, da podelitev priznanj za nazaj, ob naslednjem
praznovanju občinskega praznika v letu 2014, ni smiselna.
Tone Krnc se ne strinja s tem, da ni bil objavljen razpis za podelitev občinskih priznanj,
kot je predvideno v Odloku.
Anton Modic predlaga svetnikom, da se o predlogu za občinska priznanja ponovno
glasuje o podelitvi na podlagi obrazložitve Jožeta Viranta.
Z 11 glasovi ZA in 1 VZDRŽANIM je Občinski svet Občine Ig sprejel sklep o podelitvi
zlatih plaket Občine Ig sledečim:
o zlato plaketo Občine Ig za leto 2013 prejme Društvo upokojencev Ig
o zlato plaketo Občine Ig za leto 2013 prejme PGD Ig
 Zlatko Usenik ponovno predlaga sestanek z zadolženimi za izvajanje zimske službe in
prosi za v pogled pogodbe kako se plačuje kilometre, pluženje, posipanje. Vpraša še
kako se bodo odvažale smeti in ali se lahko dobi seznam občanov odvoza komunalnih
odpadkov. Opozori tudi na obiskovalce – medveda in ljudi, ki vozijo v Zapotok smeti iz
Velikih Lašč, Škrilja, Podgozda.
 Rado Simić predlaga, da se odstranijo veje ob cesti v naselju Visoko in še, da se popravi
zlomljen pokrov kanalizacijskega jaška.
 Tone Krnc opozori na popravilo ceste na zgornjem delu ter na širitev ceste na začetku
Sarskega.
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 Lea Sever (SVS Golo Selnik) prosi za lokacijo postavitve koša za igranje košarke in
opozori, da so luknje na cesti v središču Golega.
 Jožica Amadea Demšar (SVS Visoko Rogatec) opozori na težave z zimsko službo in
prosi, da se uredi avtobusno postajališče pri naselju Raj nad mestom
Seja je bila zaključena ob 20.10 uri.
Zapisala Marjana Župec
Janez Cimperman
ŽUPAN
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