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ZAPISNIK 24. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE IG 
z dne, 28. 5. 2014 ob 18.00 uri v dvorani Centra Ig 

 
Prisotni: župan Janez Cimperman, Andrej Ambrož, Klemen Glavan, Zdravko Grmek, Tone 
Krnc, Anton Maček, Anton Modic, Stanislav Ostanek, Slavko Pavlič, Rado Simić, Franc Toni, 
Zlatko Usenik, Jože Virant, Marija Župec. 
 
Opravičeno odsotna Alenka Jeraj. 
 
Ostali prisotni: Angelca Kuralt (NO), Janez Miklič, Tanja Lenaršič, Bojana Birsa, Polona 
Skledar, Marjana Župec, Tone Strelec (SVS Ig), Franci Susman (SVS Tomišelj), Lea Sever 
(SVS Golo – Selnik), Ivan Žagar (SVS Iška vas), Darja Perme (SVS Podkraj). 
 
Dnevni red: 

1. Potrditev dnevnega reda 
2. Obravnava in potrditev zapisnika 23. redne seje, 5. izredne seje in 10. dopisne seje 

Občinskega sveta Občine Ig 
3. Obravnava in potrditev Zaključnega računa proračuna Občine Ig za leto 2013 
4. Obravnava in potrditev Rebalansa proračuna Občine Ig za leto 2014-1 
5. Obravnava in potrditev porabe presežka prihodkov Vrtca Ig iz leta 2013 
6. Obravnava in potrditev predloga ekonomske cene za programe vrtca v Vrtcu Ig  
7. Obravnava in potrditev predloga cenika volilnih oglasov in sporočil za Lokalne volitve 

2014 
8. Obravnava in potrditev sklepa o brezplačnih vozovnicah Ljubljanskega potniškega 

prometa za invalide 
9. Seznanitev z Dodatkom k poročilu o nadzoru zaključnega računa proračuna Občine 

Ig za leto 2012  
10. Seznanitev s poročilom o nadzoru avtorskih podjemnih pogodb veljavnih v letu 2013 
11. Pobude in vprašanja 

 
K točki 1 
Župan predlaga dopolnitev dnevnega reda z dodatno točko posamezni načrt ravnanja s 
stvarnim premoženjem – prodaja zemljišč parc. št. 1857/18 in1857/22 k.o. Ig. 
 
S 13 glasovi ZA  je bil potrjen dopolnjen dnevni red, ki se ustrezno preštevilči. 
 
K točki 2 
S 13 glasovi ZA so bili potrjeni zapisniki 23. redne seje, 5. izredne seje in 10. dopisne 
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 2013. 
 
K točki 4 
Bojana Birsa pove, da je po sprejemu proračuna za leto 2014 prišlo do nekaj zakonskih 
sprememb, ki so bistveno vplivale na višino načrtovanih prihodkov in odhodkov. Zakon o 
davku na nepremičnine ni bil uveljavljen, zato je Občina lahko znižala odhodke za 54.540 eur 
in sredstva razporedila na pokrivanje presežka odhodkov nad prihodki iz leta 2013 v višini 
33.262,27 eur, preostanek pa za prenos razlike dela namenskih sredstev iz leta 2013. Z 
Zakonom o izvrševanju proračunov je država spremenila višino nepovratnih sredstev iz 4% 
na 2%, kar za našo občino pomeni kar 119.632 eur manj sredstev od prvotno načrtovanih. 
Zato so v Načrtu razvojnih programov vsa sredstva predvidena za investicije – sanacija 
vodovoda Brest, Matena, Tomišelj in rekonstrukcija javne razsvetljave Vrbljene. Zaradi 
Zakona o invalidskem in pokojninskem zavarovanju je potrebno zagotoviti tudi dodatna 
sredstva za izplačila po podjemnih in avtorskih pogodbah. Znižajo se prav tako prihodki iz 
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naslova najemnin za športno dvorano v višini 33.138 eur, katere dobi šola za pokrivanje 
tekočih odhodkov nastalih za upravljanje dvorane. Zaradi sprememb v NRP so načrtovani 
prihodki od prodaje zemljišč v lasti občine višji za 72.002,18 eur. V kolikor želimo v letošnjem 
letu realizirati vse načrtovane investicije, se mora sredstva zagotoviti znotraj proračuna. 
Sredstva na posameznih postavkah so načrtovana v obsegu, ki pokriva nujne odhodke. Tudi 
splošna proračunska rezervacija ne zadošča za kritje tako visokega obsega sredstev. Z 
rebalansom načrtovani odhodki znašajo 7.237.33 ter prihodki 5.659.123 eur.  
Zlatka Usenika moti, da se vedno vzame denar, ki je namenjen za vzdrževanje cest, katere 
so že tako v slabem stanju. Franc Toni in Tone Krnc predlagata, da se končajo investicije 
oziroma projekti za katere so bila pridobljena evropska sredstva.   
 
Z 12 glasovi ZA in 1 VZDRŽANIM je Občinski svet Občine Ig sprejel Odlok o rebalansu 
proračuna Občine Ig za leto 2014-1. 
 
K točki 5 
Svetniki niso razpravljali. 
 
S 13 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel sklep, da se potrdi posamezni načrt 
ravnanja s stvarnim premoženjem – prodaja zemljišč parc. št. 1857/18 in1857/22 k.o. 
Ig. 
 
K točki 6 
Bojana Birsa pojasni, da Vrtec Ig na dan 31.12.2013 v bilanci stanja izkazuje 61.769,00 eur 
presežka prihodkov nad odhodki od tega 18.279,00 eur iz leta 2013, preostanek pa iz 
preteklih let. Presežek leta 2013 bi Vrtec porabil za investicije navedene v prilogi gradiva. 
Po razpravi so se svetniki soglasno strinjali, da se Vrtcu Ig odobri sredstva za investicije 
navedene v vlogi št. 710/2014 z dne 9.4.2014 iz presežka prihodkov nad odhodki po 
zaključnem računu leta 2013, za preostanek iz preteklih let pa se počaka do polletnega 
poročila. 
 
S 13 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel sklep, da skladno z 28. členom 
Zakona o vrtcih in 38. členom Odloka o ustanovitvi vzgojno izobraževalnega zavoda 
Vrtec Ig, Občinski svet soglaša k predlogu porabe sredstev presežka prihodkov nad 
odhodki iz leta 2013 JZ Vrtec Ig za investicije navedene v predlogu Vrtca Ig št. 
710/2014 z dne 9.4.2014. 
 
K točki 7 
Svetniki niso razpravljali. 
 
S 13 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel sklep o spremembah sklepa o 
določitvi cen programov v Javnem zavodu Vrtec Ig za ekonomsko ceno in sicer:  

- 1. starostna skupina 409,94 eur 
- kombiniran oddelek 340,37 eur 
- 2. starostna skupina 318,26 eur 

 
K točki 8 
Tone Krnc pove, da izdajateljski svet Mostiščarja občinskemu svetu predlaga cenik volilnih 
oglasov in sporočil, ki ostane enak kot za lokalne volitve 2010.  
 
S 13 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel sledeče sklepe: 

1. potrdi se cenik volilnih oglasov za lokalne volitve: 
 

 Dimenzija (v cm) Cena z DDV-jem 
Oglas – cela stran  19 x 27 240 € 
Oglas – pol strani  19 x 13,5 130 € 
Oglas – tretjina strani  19 x 9  90 € 
Oglas – četrtina strani 9 x 13  75 € 
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2. potrdi se cenik volilnih oglasov za ostale državne volitve in referendume, ki je 
enak ceniku za reklamne oglase v občinskem glasilu Mostiščar: 

 
 Dimenzija (v cm) Cena z DDV-jem 
Oglas – cela stran čb 19 x 27 240 € 
Oglas – cela stran barvni 19 x 27 360 € 
Oglas – pol strani čb 19 x 13,5 130 € 
Oglas – pol strani barvni 19 x 13,5 200 € 
Oglas – tretjina strani čb 19 x 9  90 € 
Oglas – četrtina strani čb 9 x 13  75 € 
Oglas – osmina strani čb 9 x 6,5 40 € 
 
 
K točki 9 
Svetniki niso razpravljali. 
 
S 13 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel sklep o brezplačnih vozovnicah 
MPP Javnega podjetja LPP za invalide v skladu z 28. a členom Splošnih pogojev – 
MPP Javnega podjetja Ljubljanski potniški promet d.o.o. 
 
K točki 10 
Angelca Kuralt pove, da je Nadzorni odbor (NO) v sklopu nedavčnih prihodkov preveril 
prihodke od komunalnega prispevka (KP) in sicer tako, da so bile zajete različne osnove za 
odmerjanje. To je čiste novogradnje, nadomestne gradnje – odstranitev stare stanovanjske 
hiše in gradnja nove, rušitev gospodarskega poslopja in gradnja stanovanjske hiše, 
legalizacija spremembe namembnosti objekta in rekonstrukcija nadstropja, prizidava k 
obstoječemu stanovanjsko poslovnemu objektu, legalizacija počitniškega objekta, naknadna 
priključitev stanovanjskega objekta na vodovodno omrežje. Osnova za odmerjanje KP 
predstavljajo različne lokacije na Igu, Golem in Zapotoku. Ugotovljeno je bilo, da v enem 
primeru Občina Ig ni spoštovala predpisov, ki določajo način odmerjanja KP. Po zakonu je 
zavezanec za plačilo investitor, ki se na novo priključuje na komunalno opremo ali, ki 
povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost. Ker se Občina z 
mnenjem NO ni strinjala, smo zaprosili za tolmačenje Ministrstvo za okolje in prostor, ki je v 
celoti potrdilo našo razlago predpisov, potrdili pa so tudi Občini, da pri odmeri upošteva 
občinski predpis – Odlok Občine Ig sprejet leta 2007. NO predlaga Občini Ig, da pri obračunu 
KP v bodoče upošteva predpise, ki so jasni, logični in potrjeni tudi z mnenjem zakonodajalca. 
 
K točki 11 
Angelca Kuralt pove, da je bil nadzor usmerjen v preverjanje pravilnosti pogodb, skladnosti 
določil z zakonodajo ter pravilnost izplačil in odvajanja predpisanih dajatev. Ugotovljene 
nepravilnosti oziroma pomanjkljivosti: pooblaščena oseba naročnika ni določena v nobeni 
pogodbi; večina pogodb je podpisanih po začetku trajanja pogodbe; plačilni rok je določen le 
pri treh pogodbah, pri ostalih sedmih pa ne; za nobeno avtorsko pogodbo ni bilo podano 
soglasje predstojnika skladno z določili ZUJF; dve pogodbi sta bili podpisani po izvedenih 
delih; v nekaterih ni določenega roka izvedbe del; ni določena pooblaščena oseba naročnika, 
ki potrdi opravljeno delo, pri eni pogodbi plačilni rok ni v skladu s 25. členom ZIPRS1314. 
Izplačila so bila preverjena na vzorcu podjemnih pogodb, pri čemer je bilo ugotovljeno 
naslednje: dajatve se pravilno obračunavajo; zneski izplačil so skladni s pogodbenimi 
določili; odredbe za nakazilo sredstev so verificirane s strani nosilcev proračunskih postavk; 
ni spoštovano pogodbeno določilo V. točke pogodbe, da se plačilo izvede na podlagi 
potrjenih poročil o opravljenem delu, ki ga potrdi pooblaščena oseba naročnika; pri izplačilih 
ni spoštovana določba 25. člena ZIPRS1314. Povzetek priporočil: NO opozarja, da se 
morajo pogodbe skleniti pred začetkom veljavnosti dogovorjenega pogodbenega obdobja in 
plačilni roki morajo biti skladni z veljavno zakonodajo; določiti pooblaščeno osebo naročnika, 
ki je skrbnik pogodbe in spremlja izvedbo dela ter potrdi opravljeno delo; pri avtorskih 
pogodbah določiti rok izvedbe del. 
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K točki 12 
Župan svetnike seznani, da je Občina Ig dobila tožbo za 60.000 m2 veliko parcelo Rastuke, 
postopek, glede vpisa lastništva v zemljiško knjigo, že poteka. 
 
Pobude in vprašanja: 
� Slavko Pavlič poda predlog, da se ob zaključku del na Ižanski cesti, postavi nazaj table, 

ki označujejo Matena, Tomišelj, Brest in potrebno je prestaviti robnik ograje ob desnem 
jarku, ki preveč posega v cestišče – kolesarsko stezo. Opozori tudi, da je potrebno nasuti 
– popraviti cesto na »šalčkovem štradonu«. 

� Zlatko Usenik predlaga naj se čim prej prične s pobiranjem parkirnine za Iški Vintgar. 
� Toneta Krnca zanima kako je s sanacijo ceste v Suši. Župan odgovori, da je cesta 

sanirana, urejena je kanaleta, povzročitelj pa mora po sušnem obdobju narediti podporni 
zid. 

� Andrej Ambrož opozori, da na spletni strani občine še vedno ni voznega reda lokalnega 
avtobusa. 

 
Seja je bila zaključena ob 19.50 uri. 
 
Zapisala Marjana Župec         

 
 
Janez Cimperman                                                           

                                        ŽUPAN 
 
 


