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ZAPISNIK 25. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE IG 
z dne, 27.12.2017 ob 17.00 uri v dvorani Centra Ig 

 
 
Prisotni: župan Janez Cimperman, Jožica Drobnič, Klemen Glavan, Alenka Jeraj, Zuhra 
Jovanovič, Bojan Kraševec, Anton Modic, Rado Simić, Franc Toni, Zlatko Usenik, Jože 
Virant, Marija Župec. 
Odsotni: Martina Kovačič, Tone Krnc, Slavko Pavlič. 
Ostali prisotni: Janez Miklič, Bojana Birsa, Marjana Župec, Marica Zupan, Darja Perme (SVS 
Podkraj), Roman Grm (SVS Iška), Franci Susman (SVS Tomišelj), Janez Rupert (SVS Iška 
vas). 
 
Dnevni red: 

1. Obravnava in potrditev dnevnega reda 
2. Obravnava in potrditev zapisnika 24. redne seje Občinskega sveta Občine Ig 
3. Obravnava in potrditev predloga Odloka o proračunu Občine Ig za leto 2018  
4. Razno 

 
K točki 1 
Dnevni red je bil soglasno potrjen. 
 
K točki 2 
Z 11 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig potrdil zapisnik 24. redne seje Občinskega 
sveta Občine Ig. 
 
K točki 3 
Župan pove, da je bil proračun dan v javno razpravo skladno s sklepom 24. redne seje 
Občinskega sveta Občine Ig z dne 6.12.2017. Javna razprava je potekala do 21.12.2017. V 
času javne razprave so predlog proračuna obravnava delovna telesa Občinskega sveta, 
kateri zapisniki so sestavni del gradiva 25. redne seje. V času javne razprave ni bilo pripomb 
in predlogov, prav tako ni bil podan noben amandma k predlogu proračuna. 
Klemen Glavan pove, da je Odbor za protipožarno varnost, zaščito in reševanje Odlok 
obravnaval in ga predlaga občinskemu svetu v obravnavo in potrditev. 
Jože Virant pove, da je Odbor za komunalo, infrastrukturo, varovanje okolja in urejanje 
prostora obravnaval Odlok in ga predlaga občinskemu svetu v obravnavo in potrditev. 
Franc Toni pove, da je Odbor za gospodarstvo, turizem in gostinstvo Odlok obravnaval in ga 
predlaga občinskemu svetu v obravnavo in potrditev. 
Anton Modic pove, da je Odbor za družbene dejavnosti obravnaval Odlok in ga predlaga 
občinskemu svetu v obravnavo in potrditev. 
Župan pove, da je Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo obravnaval Odlok in ga predlaga 
občinskemu svetu v obravnavo in potrditev. 
V razpravi je Zlatko Usenik spraševal sledeče: katera dela se bo izvedlo na pokopališču 
Kurešček v letu 2018; zakaj tako veliki zneski za pločnik v Tomišlju in obvozno cesto Ig – 
Staje; ali se bo pri nadaljevanju del vodovoda Zapotok hkrati asfaltiralo tudi klanec; zakaj 
odhodki glede parcele velikosti 342 m2 ; kdo in na kakšen način se izbira projekte za dom 
Zapotok, ker ga zanima kaj se bo delalo v 2018. Meni tudi, če se delajo projekti v vasi, bi 
morali biti vaščani obveščeni in prav je, da se vključi tudi vaško skupnost v tiste projekte, 
kateri so še v pripravi. Ravno tako predlaga, ko se bo pripravljala projektna dokumentacija za 
igrišče na Golem, se mora povabiti zraven tudi vaško skupnost in občinski svet. 
Obrazložitev sta podala Bojana Birsa in župan. 
Zlatka Usenika zanima, kaj se je občina pogovorila glede same varnosti prevoza otrok v času 
zimskih razmer zaradi avtobusnih prevozov in kaj bo občina naredila, če ne bo urejeno. 
Župan pove, da so na sestanku prevozniki zagotovili, da zastojev ne bo več. Opozorjeni so 
bili, da se morajo prilagoditi voznim razmeram, da morajo biti avtobusi opremljeni z verigami, 
zimska služba mora pri pravočasnem pluženju uporabljati tudi pesek za posipanje. V kolikor  
temu ne bo tako, se prekine pogodbo.  
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Župan poda predlog odloka na glasovanje. 
 
Z 11 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel sklep, da se glasuje o predlogu 
proračuna Občine Ig za leto 2018 in o Predlogu Odloka o proračunu Občine Ig za leto 
2018.  
 
Z 11 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel proračun Občine Ig za leto 2018 in  
Odlok o proračunu Občine Ig za leto 2018.   
 
K točki 4 
Župan vsem zaželi veliko osebne sreče, izpolnijo naj se skrite želje, predvsem pa veliko 
zdravja v letu 2018. 
 
Seja je bila zaključena ob 17.33 uri. 
 
Zapisala Marjana Župec       

 
 Janez Cimperman   

  ŽUPAN                    


