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ZAPISNIK 9. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE IG 
z dne, 27.1.2016 ob 18.00 uri v dvorani Centra Ig 

 
Prisotni: župan Janez Cimperman, Jožica Drobnič, Klemen Glavan, Alenka Jeraj, Zuhra 
Jovanovič, Martina Kovačič, Bojan Kraševec, Tone Krnc, Anton Modic, Slavko Pavlič, Rado 
Simić, Franc Toni, Zlatko Usenik, Jože Virant, Marija Župec. 
 
Ostali prisotni: Odvetnik Matej Verce, Janez Miklič, Marjana Župec, Andreja Zdravje, Polona 
Skledar, Ivan Žagar (SVS Iška vas), Franci Susman (SVS Tomišelj), Janko Purkat (SVS 
Strahomer), Tone Strelec (SVS Ig), Marinka Plantan (SVS Škrilje). 
 
Dnevni red: 

1. Obravnava in potrditev dnevnega reda 
2. Obravnava in potrditev zapisnika 8. redne seje Občinskega sveta Občine Ig 
3. Obravnava in potrditev predloga o sodni poravnavi z družbo SGP Tehnik d.d. v 

stečaju 
4. Obravnava in potrditev predloga uskladitve NRP Občine Ig za obdobje 2016 – 2019 s 

proračunom Občine Ig za leto 2016 
5. Obravnava in potrditev analize zdravstvenih in počitniških rezervacij v Vrtcu Ig ter 

sprejem sklepa 
6. Obravnava in potrditev predloga Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja 

kmetijstva in podeželja v Občini Ig za programsko obdobje 2015 – 2020 
7. Pobude in vprašanja 

 
K točki 1 
Dnevni red je bil soglasno sprejet. 
 
K točki 2 
S 13 glasovi ZA je bil potrjen zapisnik 8. redne seje Občinskega sveta Občine Ig. 
 
K točki 3 
Odvetnik Matej Verce na kratko predstavi predlog sodne poravnave. Iz pravdne zadeve tako 
izhaja, da je Občina Ig zoper SGP Tehnik dne 25.9.2009 vložila tožbo na plačilo denarnega 
zneska 209.430,82 eur s pripadajočimi zakonskimi zamudnimi obrestmi in sicer iz naslova 
zamude pri izgradnji in izročitvi gradbenega objekta Zdravstvena postaja z lekarno, knjižnico 
in lokali ter Rekonstrukcije in gradnje prizidka k Podružnični šoli Golo. Nadalje iz naslova 
odškodnine zaradi nepopolno izvedenih gradbenih del na navedenih objektih, s tem 
povezanih dodatnih stroškov gradnje iz naslova porabljene elektrike, ogrevanja in nadzora 
gradnje. Nadalje iz naslova odškodnine zaradi nezmožnosti oddaje objekta v najem v 
predvidenem časovnem obdobju in zaradi zamude z izročitvijo bančne garancije. V 
nadaljevanju pa je SGP Tehnik d.d. zoper Občino Ig dne 13.7.2010 vložil nasprotno tožbo na 
plačilo zneska 411.809,85 eur s pripadajočimi zakonskimi zamudnimi obrestmi, kolikor so po 
navedbah SGP Tehnik d.d. znašale še neplačane terjatve do Občine Ig iz naslova 
opravljenih in izvedenih del na obeh zgoraj navedenih objektih. Pravdni spor je bil zelo 
kompleksne narave in ga Okrožno sodišče v Ljubljani navkljub izvedeniškem mnenju 
sodnega izvedenca gradbene stroke ter zaslišanju števila prič ni uspelo rešiti do trenutka 
začetka stečajnega postopka nad družbo SGP Tehnik d.d., ki se je začel dne 9.1.2014. 
Odvetnik predlaga, da s tistim trenutkom, ko je prešel SGP Tehnik v stečaj, se poizkusi 
skleniti sodno poravnavo po kateri, bi se zadeva zaključila tako, da bi se zahtevki strank ene 
do druge umaknili tako, da bi vsaka stranka nosila svoje dotedanje pravdne stroške. 
 
S 13 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel sklep, da pravdni stranki Občina Ig 
in SGP Tehnik d.d. v stečaju se dogovorita, da umakneta vse medsebojne zahtevke, 
pri čemer vsaka pravdna stranka nosi svoje dosedanje pravdne stroške. S sklenitvijo 
te poravnave so v celoti in dokončno urejena vsa razmerja med Občino Ig in SGP 
Tehnik d.d. v stečaju. 
 
Zlatko Usenik se pridruži seji. 
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K točki 4 
Svetniki niso razpravljali. 
 
Z 14 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel sklep, da se potrdi uskladitve Načrta 
razvojnih programov Občine Ig za obdobje 2016 – 2019 s proračunom Občine Ig za leto 
2016. 
 
K točki 5 
Polona Skledar pove, da je Vrtec Ig pripravil analizo skupnih stroškov zdravstvenih in 
poletnih rezervacij za pretekla tri leta, ki letno znašajo cca 20.000 eur. V podrobnejši analizi 
je razvidno, da število obeh rezervacij ni zanemarljivo. Velik je tudi strošek poletnih izpisov 
otrok pred vključitvijo v šolo.  
Martina Kovačič predlaga, da se za uveljavljanje zdravstvene rezervacije zahteva potrdilo 
specialista in v kolikor nam zmanjka denarja se osebno odreče sejninam.   
Zlatko Usenik predlaga, da se sprejme v vrtec otroke iz drugih občin, na primer za tri 
mesece, samo za obdobje čakanja tistih otrok iz občine Ig, ki trenutno ne izpolnjujejo pogojev 
za sprejem v vrtec, zato, da zapolnimo prazna mesta.  
 
Z 14 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel sklep o določitvi poletnih rezervacij 
in rezervacij za primer bolezni, po katerem: 

 Starši otrok, za katere Občina Ig krije del cene programa predšolske vzgoje v 
vrtcu, lahko uveljavijo rezervacijo enkrat letno v obdobju od 1. junija do 30. 
septembra, za daljše časovno obdobje pa samo v primeru odsotnosti otroka 
zaradi bolezni. Rezervacijo za čas poletnih mesecev, lahko uveljavijo za 
neprekinjeno odsotnost otroka od najmanj 10 delovnih dni do 1 meseca. Starši 
so dolžni vrtcu otrokovo odsotnost pisno napovedati najpozneje en teden pred 
prvim dnem odsotnosti otroka iz vrtca.  

 Rezervacija znaša 70% cene, ki jo starši plačujejo na podlagi odločbe o višini 
plačila za program vrtca.  

 V primeru bolezni lahko starši uveljavljajo zdravstveno rezervacijo preko celega 
leta, če bolezen traja 4 tedne ali več. Rezervacija se uveljavlja na podlagi 
zdravniškega potrdila specialista pred boleznijo, med potekom bolezni ali 
najkasneje en teden po ponovnem prihodu v vrtec. 

 Rezervacija znaša 40% cene, ki jo starši plačujejo na podlagi odločbe o višini 
plačila za program vrtca. 

 Starši za drugega in nadaljnje otroke v vrtcu ne morejo uveljavljati rezervacije. 
 
K točki 6 
Alenka Jeraj pove, da je predlog pravilnika obravnavala Statutarno pravna komisija in ga 
predlaga občinskemu svetu v obravnavo in potrditev. 
 
Z 14 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel Pravilnik o ohranjanju in 
spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Ig za programsko obdobje 2015 – 
2020.  
 
K točki 7 

 Zlatko Usenik opozori na nevarnost posušene smreke na križišču v Zapotoku. 
Predlaga, da se na ovinku pri šoli v Zapotoku podaljša odbojna – zaščitna ograja. 

 Alenka Jeraj predlaga naj bo zbirni center v Mateni odprt vsaj eno soboto v mesecu. 
 Slavko Pavlič opozori na neurejeno zaščitno ograjo pri zbirnem centru Matena in 

opozori na odlaganje odpadkov ob Matenski cesti proti Ižanski cesti. 
 
Seja je bila zaključena ob 19.17 uri. 
 
Zapisala Marjana Župec       

 Janez Cimperman   
  ŽUPAN                                   
                                      


