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ZAPISNIK 2. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE IG 
z dne, 26.11.2014 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: Janez Miklič, Bojana Birsa, Marjana Župec, Janko Purkat (SVS Strahomer), 
Tone Strelec (SVS Ig), Mojca Završnik (SVS Staje), Aleš Tolar (SVS Visoko–Rogatec), 
Miroslav Planinc Kovačevič (SVS Podgozd), Ivan Žagar (SVS Iška vas), Jože Ciber (SVS 
Golo–Selnik), Marina Plantan (SVS Škrilje).  
 
Dnevni red: 

1. Obravnava in potrditev zapisnika konstitutivne seje in zapisnika 1. izredne seje 
Občinskega sveta Občine Ig 

2. Obravnava in potrditev predlogov za imenovanje članov v delovna telesa Občinskega 
sveta Občine Ig 

3. Obravnava in potrditev predlogov za imenovanje članov v Nadzorni odbor Občine Ig 
4. Obravnava in potrditev predloga financiranja političnih strank 
5. Predstavitev predloga proračuna za leto 2015 in sprejem sklepa o pričetku postopka 

javne razprave  
6. Vprašanja in pobude 

 
Župan poda v obravnavo in potrditev dnevni red. 
Martina Kovačič predlaga umik 2 in 3 točke iz dnevnega reda in ponovno oblikovanje 
predlogov za imenovanje članov v delovna telesa Občinskega sveta in Nadzorni odbor 
Občine. Svoje nasprotovanje utemelji z volilnim izidom Stranke Mira Cerarja – SMC na 
lokalnih volitvah 5.10.2014, iz katerega izhaja, da je z 20,44% druga največja stranka v 
Občinskem svetu. Glede na volilni izid bi moralo biti temu ustrezno tudi število članov v 
delovnih telesih. Pisni predlog devetih kandidatov SMC za imenovanje je na komisijo poslala 
4.11.2014, vendar ni bil upoštevan. Svetniki SMC ponovno zahtevajo, da se v delovna telesa 
in Nadzorni odbor uvrsti predlagane kandidate SMC.  
Svetnikom je bila pisna obrazložitev predloga za umik točk posredovana na sami seji. 
Župan poda predlog Martine Kovačič na glasovanje. 
 
Z 11 glasovi ZA in 3 PROTI Občinski svet Občine Ig ni sprejel, da se umakne 2 točka iz 
dnevnega reda. 
 
Z 11 glasovi ZA in 3 PROTI Občinski svet Občine Ig ni sprejel, da se umakne 3 točka iz 
dnevnega reda. 
  
Župan poda dnevni red na glasovanje. 
 
Z 11 glasovi ZA in 3 PROTI je Občinski svet Občine Ig sprejel dnevni red. 
 
K točki 1 
Zlatko Usenik predlaga, da se zapisnike potrjuje posamezno. 
 
Z 14 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig potrdil zapisnik konstitutivne seje 
Občinskega sveta Občine Ig. 
 
S 13 glasovi ZA in 1 VZDRŽANIM je Občinski svet Občine Ig potrdil zapisnik 1. izredne 
seje Občinskega sveta Občine Ig. 
 
K točki 2 
Anton Modic predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Ig 
pove, da je predlog komisija obravnavala in ga predlaga v obravnavo in potrditev 
Občinskemu svetu.  
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Zlatko Usenik vpraša, zakaj SMC ne more dobiti tistih 20% članov za imenovanje v odbore in 
tudi meni, da to ni pošteno in pravično. 
Anton Modic obrazloži, da so strašni pritiski za imenovanje ljudi. Ko poteka seja odbora pa 
vemo, da se seje ne udeležijo in odbor je nesklepčen. 
Martina Kovačič se ne strinja z imenovanjem v Odbor za gospodarstvo, turizem in gostinstvo, 
ker ne želi in ne more, saj ima že dovolj ostalih zadolžitev.  
Zlatko Usenik predlaga, da si svetniki vzamejo 10 minut odmora za premislek in komisija naj 
poda nov predlog.  
Župan poda predlog Zlatka Usenika na glasovanje. 
 
S 3 glasovi ZA in 11 PROTI Občinski svet Občine Ig ni sprejel predloga, da imajo 
svetniki 10 minut odmora in komisija poda nov predlog. 
 
Župan poda predlog imenovanje članov v delovna telesa Občinskega sveta na glasovanje. 
 
Z 11 glasovi ZA in 3 PROTI je Občinski svet Občine Ig potrdil članice in člane delovnih 
teles Občinskega sveta Občine Ig in sicer: 
 
ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI  

� Modic Anton, Kot 8 (predsednik) 
� Drobnič Jožica, Brest 48 A 
� Glavan Klemen, Vrbljene 53 A 
� Pavlič Slavko, Brest 4  
� Jovanovič Zuhra, Zapotok 63 
� Zalar Irena, Tomišelj 35 B 
� Podržaj Ana, Banija 28 
� Livk Marija, Tomišelj 36 B 
� Meglič Ida, Govekarjeva cesta 42 

 
ODBOR ZA KOMUNALO, INFRASTRUKTURO, VAROVANJE OKOLJA IN UREJANJE 
PROSTORA  

� Virant Jože, Golo 2 (predsednik) 
� Župec Marija, Ljubljanska cesta 78 
� Simić Rado, Zapotok 153 
� Kraševec Bojan, Tomišelj 1 
� Jeraj Alenka, Na Pungart 11 
� Žnidaršič Andrej, Iška Loka 40 
� Režek Darja, Škrilje 4 B 
� Jenc Janja, Matena 63 A 
� Zupan Matjaž, Kalinova ulica 2 

 
ODBOR ZA KMETIJSTVO IN GOZDARSTVO (9 članov) 

� Krnc Tone, Sarsko 1 (predsednik) 
� Virant Jože, Golo 2 
� Drobnič Jožica, Brest 48  
� Simić Rado, Zapotok 153 
� Usenik Zlatko, Zapotok 10 B 
� Jankovič Mihael, Banija 35 
� Črnič Roman, Tomišelj 34 A 
� Virant Franc, Dobravica 4 
� Virant Gregor, Golo 1 A 

 
ODBOR ZA GOSPODARSTVO, TURIZEM IN GOSTINSTVO (8 članov) 
Predlagana Martina Kovačič ni podala pisnega soglasja k imenovanju v odbor za 
gospodarstvo, turizem in gostinstvo, zato se o njej ne glasuje. 

� Toni Franc, Ljubljanska cesta 45 (predsednik) 
� Župec Marija, Ljubljanska cesta 78 
� Krnc Tone, Sarsko 1 
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� Glavan Klemen, Vrbljene 53 A 
� Dolinšek Neža, Banija 72 
� Remškar Matej, Tomišelj 19 
� Ponikvar Albert, Golo 10 
� Simić Jan, Zapotok 153 

 
 
ODBOR ZA PROTIPOŽARNO VARNOST, ZAŠČITO IN REŠEVANJE (9 članov) 

� Glavan Klemen, Vrbljene 53 A (predsednik) 
� Virant Jože, Golo 2 
� Modic Anton, Kot 8 
� Kraševec Bojan, Tomišelj 1 
� Pavlič Slavko, Brest 4 
� Debevec Anton, Rogatec nad Želimljami 5 
� Maček Anton, Iška vas 40 A 
� Bukovec Franc, Kramarjeva ulica 21 
� Virant Miran, Golo 2 

 
STATUTARNO – PRAVNA KOMISIJA (5 članov) 

� Jeraj Alenka, Na Pungart 11 (predsednica) 
� Župec Marija, Ljubljanska cesta 78 
� Drobnič Jožica, Brest 48 A 
� Kovačič Martina, Ljubljanska cesta 40 
� Simić Rado, Zapotok 153 

 
K točki 3 
Predsednik komisije Anton Modic pove, da je komisija predlog obravnavala in ga predlaga v 
potrditev Občinskemu svetu. 
Zlatko Usenik vpraša, zakaj je bila predlagana Špela Žagar, saj še niste imeli soglasja. 
Župan obrazloži, da je enaka sestava Nadzornega odbora imenovana zato, ker je neodvisen 
in strokoven. Predlog za imenovanje članic v Nadzorni odbor poda na glasovanje.  
 
Z 11 glasovi ZA in 3 PROTI je Občinski svet Občine Ig potrdil članice Nadzornega 
odbora Občine Ig in sicer: 

� Uršič Martina, Banija 44, Ig 
� Žagar Špela, Iška vas 82, Ig 
� Virant Darinka, Jelenova ulica 8, Ig 
� Povšič Milena, Kalinova ulica 37, Ig 
� Kuralt Angelca, Tomišelj 11 A, Ig 

 
K točki 4 
Zlatko Usenik predlaga, da se ves denar za financiranje političnih strank nameni za sanacijo 
poplav. 
Martina Kovačič pove, da se skupina na lokalni ravni SMC strinja, da gre denar za poplave, 
ni pa še preverjeno na centrali SMC na kakšen način. 
Tone Krnc pove, da bo za poplave OO SDS Ig nakazal denar na poseben račun Občine Ig in 
Karitas, in pa svetniki SDS se bodo odpovedali eni sejnini za poplave. 
Anton Modic predlaga, da se sprejme sklep o financiranju političnih strank, in meni, da bo 
nato stranka sama razporejala v kakšne namene bo šel denar.  
 
Z 11 glasovi ZA, 1 PROTI in 2 VZDRŽANIMA je Občinski svet Občine Ig sprejel sklep, 
da skladno z določili 26. člena Zakona o političnih strankah Občinski svet Občine Ig 
potrjuje, da je višina sredstev za financiranje političnih strank v Občini Ig 0,50 eur na 
vsak dobljen glas volivca. Financiranje velja od dneva konstituiranja Občinskega 
sveta, od 22.10.2014 dalje. 
 
K točki 5 
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Bojana Birsa pove, da je način oblikovanja proračuna občine predpisan. Sestavljen je iz 
splošnega in posebnega dela ter načrta razvojnih programov (NRP). Splošni del proračuna 
sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun 
financiranja. Občina bo v letu 2015 odplačala 333.082 eur dolga in za leto 2015 občina ne 
načrtuje nove zadolžitve. Posebni del proračuna z obrazložitvami, mora biti obvezno 
sestavljen iz finančnih načrtov neposrednih proračunskih uporabnikov, ki morajo biti izdelani 
po predpisani programski klasifikaciji, nam pove za katere programe se porabljajo sredstva in 
kateri proračunski uporabniki jih porabljajo. NRP sestavljajo večletni (tekoče plus 3 leta) 
načrti razvojnih programov. Načrtovani prihodki znašajo 5.687.497 eur, od vseh prihodkov 
predstavljajo davčni prihodki 74,19%, nedavčni prihodki 13,64%, kapitalski prihodki 5,94% in 
transferni prihodki 6,25%. Odhodki znašajo 5.992.960 eur, največji delež predstavljajo tekoči 
transferi kar 40,03%, investicijski odhodki 15,25%, tekoči odhodki 6,3%.  
Svetniki niso razpravljali. 
Župan poda predlog sklepa na glasovanje. 
 
Z 14 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel sklep, da se o Predlogu proračuna 
Občine Ig za leto 2015 in o Predlogu Odloka o proračunu Občine Ig za leto 2015 opravi 
javna razprava. Predlog bo v javni razpravi skladno s sklepom Občinskega sveta 
Občine Ig do vključno 11.12.2014. Skladno z drugo točko 94. 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 6 
Župan svetnike povabi na dobrodelni koncert, ki bo v nedeljo, 30.11.2014 v športni dvorani 
OŠ Ig, za prebivalce v občini Ig, ki so jih prizadele poplave. 
 
� Zlatko Usenik predlaga, da se v proračunu nameni del denarja za individualne male 

čistilne naprave za v hribih in pa spremeniti je potrebno prostorski plan, saj se v Zapotoku 
ne more delati malih čistilnih naprav. Župan odgovori, v kolikor ostanejo sredstva, po 
zakonu o financiranju občin je to 2 %, bo šel denar v ta namen. Bojana pove, da se mora, 
za subvencioniranje malih komunalnih čistilnih naprav, spremeniti Odlok o gospodarskih 
javnih službah in ostali potrebni občinski predpisi. 

� Anton Modic vpraša ali se bo sprejel sklep, da se svetniki odpovedo sejnini. Župan 
odgovori, da je to stvar vsakega posameznika. 

� Slavka Pavliča zanima ali je bilo v času od poplav že kaj narejenega ali je že 
ustanovljena komisija ali je bil kakšen sestanek z ministrico. Ponudi tudi pomoč ljudi, 
kateri imajo gradbene stroje in so pripravljeni brezplačno pomagati. Župan pove, da se 
delajo projekti za protipoplavne nasipe. Komisija je imenovana za razdeljevanje finančnih 
sredstev katera se zbirajo na posebnem računu. 

� Jože Ciber (SVS Golo–Selnik) predlaga, da bi župan sklical skupno sejo za vaške svete. 
 
Seja je bila zaključena ob 20.05 uri. 
 
Zapisala Marjana Župec       

   Janez Cimperman   
  ŽUPAN                                   
                                      


