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ZAPISNIK 16. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE IG 

z dne, 30.11.2016 ob 17.30 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, Zlatko Usenik, Jože Virant, Marija Župec. 
Odsoten Franc Toni. 
Ostali prisotni: Janez Miklič, Tanja Lenaršič, Bojana Birsa, Katja Ivanuš, Tina Škulj, Štefan 
Gorenčič, Uroš Čuden, Natalija Skok, Polona Skledar, Marjana Župec, Marjetka Pintarič 
Župec, Andreja Zdravje, Janez Meglič (SVS Strahomer), Ivan Žagar (SVS Iška vas), Roman 
Grm (SVS Iška), Jože Ciber (SVS Golo – Selnik). 
 
Dnevni red: 

1. Obravnava in potrditev dnevnega reda 
2. Obravnava in potrditev zapisnika 15. redne seje Občinskega sveta Občine Ig 
3. Obravnava in potrditev predloga dopolnitve načrta s stvarnim premoženjem Občine Ig 

za leto 2016 
4. Predstavitev Proračuna Občine Ig za leto 2017 
5. Pobude in vprašanja 

 
K točki 1 
Dnevni red je bil soglasno potrjen. 
 
K točki 2 
Martina Kovačič opozori, da se zadeva Iški Vintgar obravnava javno, saj nam to velevata 
Poslovnik in Statut, v kolikor gre za sodni postopek pa na zaprti seji za javnost. 
Zlatko Usenik pove, da se v zaprto sejo doda, da se povabi predsednika PD Krim z člani 
upravnega odbora. 
Jože Virant pove, da se v 5 točki doda preprečiti črne gradnje vrtin za male čistilne naprave. 
 
Z 11 glasovi ZA in 1 VZDRŽANIM je bil potrjen popravljen zapisnik 15. redne seje 
Občinskega sveta Občine Ig. 
 
K točki 3 
Janez Miklič pove, da je parcela, na kateri je parkirišče za pokopališče Tomišelj, že vse od 
1986 dalje v zemljiški knjigi v lasti družine Požar. Ker gre za javno infrastrukturo, je vsekakor 
potrebno urediti zemljiškoknjižno stanje. 
 
Z 12 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig potrdil predlog Dopolnjenega načrta 
ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Ig za leto 2016 - Načrt pridobivanja 
nepremičnega premoženja.  
 
Seji se pridruži Zuhra Jovanovič 
 
K točki 4 
Bojana Birsa pove, da je Ministrstvo za finance občine seznanilo z višino primerne porabe, 
dohodnine in finančne izravnave. Pri predhodnih izračunih je upoštevana povprečnina v višini 
530 evrov za leto 2017 in 536 evrov za 2018. Občinam se iz leta v leto nalagajo nove 
obveznosti, za katere pa razen večje dohodnine zaradi večjega števila prebivalcev, več 
prihodkov ne dobijo. Pri pripravi proračuna občine za leto 2017 smo upoštevali vse predpise. 
V predlogu niso vključene vse potrebne investicije, so pa načrtovane vsaj najnujnejše. 
Sledimo dolgoročnemu načrtu in vlagamo na področju oskrbe z vodo, odvajanje odpadnih 
vod, po nekaj letnem zatišju so na vrsti tudi protiprašne zaščite trenutno še makadamskih 
cest, katere so v lasti občine in njim pripadajoča javna razsvetljava. Pričenjamo s postopki za 
pripravo investicijske dokumentacije za ureditev križišča pri KPD-ju nadaljuje se investicija v 
Barjansko ulico, priprava potrebne dokumentacije za širitev pokopališča Kurešček, sanirali 
bomo streho na MV Golo. Na področju kulture se nadaljuje gradnja dvorane na Igu, pridobiti 
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nameravamo projektno in investicijsko dokumentacijo za gradnjo igrišča pri PŠ Golo, v teku 
pa je že priprava potrebnih idejnih zasnov za obnovo kuhinje in širitev matične OŠ IG. Poleg 
navedenega vlagamo sredstva za investicije v GZ Ig, CZ Ig, OŠ Ig in Vrtec Ig, ter ostale 
nakupe opreme potrebne za nemoteno delovanje občine. 
Župan poda proračun v splošno razpravo v kateri je Zlatko Usenik postavil sledeča 
vprašanja: pokopališče Kurešček, cestni promet in infrastruktura, zmanjšana sredstva za 
turizem, kontejnerji za smeti, protipoplavni nasipi, prostorski red, vrtina Zapotok, vzdrževanje 
kulturnih spomenikov, medgeneracijski center, nakup parcele za vrtino 4. Obrazložitev je 
podala Bojana Birsa. 
Alenka Jeraj se ni strinjala z zmanjševanjem sredstev na področju JR za turizem in opozori, 
da je potrebno upoštevati Pravilnik in sprejeti strateški načrt razvoja in trženja turizma v 
občini Ig, da vemo kam gremo in kaj hočemo. 
Župan poda predlog sklepa na glasovanje. 
  
Z  glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel sklep, da se o Predlogu proračuna 
Občine Ig za leto 2017 in o Predlogu Odloka o proračunu Občine Ig za leto 2017 opravi 
javna razprava. Predlog bo v javni razpravi skladno s sklepom Občinskega sveta 
Občine Ig do vključno 15.12.2016. Glede na drugo točko 92. člena Poslovnika 
Občinskega sveta Občine Ig, se predlog objavi na spletnih straneh občine, 
zainteresirani pa lahko dostopijo do predloga tudi v prostorih Občine Ig, Govekarjeva 
cesta 6, 1292 Ig v času uradnih ur. 
 
K točki 5 

 Klemen Glavan opozori, da ni varovalne ograje na mostu na koncu Strahomerja.  
 Bojan Kraševec predlaga, ko se bo urejalo parkirišče pri pokopališču v Tomišlju se 

mora v ožini pri Da-Capo postaviti mejnike. 
  Tone Krnc opozori, da niso vzdrževane bankine ob cesti na Sarskem in iz smeri Golo 

ni označevalne table za kraj Sarsko. 
 Zlatko Usenik predlaga postavitev ogrevanega ogledala v križišču Kurešček – 

Zapotok in postavitev table živali na cesti. 
 Jože Ciber predlaga postavitev treh luči za javno razsvetljavo na nevarnem odseku 

ceste za Golec. 
 Martina Kovačič opozarja na neurejeno zemljiškoknjižno stanje in dejansko stanje 

dovozne poti iz Ljubljanske ceste, ki traja že 20 let in ne razume, da Občina Ig 
dopušča, da ima nekdo vrisano hišo v ZK na javnem dobrem in tega ne uredi. 

 Slavko Pavlič opozori na poškodovano ograjo pri čistilni napravi Matena. 
 
Seja je bila zaključena ob 18.55 uri. 
 
Zapisala Marjana Župec       

 Janez Cimperman   
  ŽUPAN                                 

 
 
 


