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ZAPISNIK 20. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE IG 
z dne, 23. 10. 2013 ob 18.00 uri v dvorani Centra Ig 

 
Prisotni: župan Janez Cimperman, Andrej Ambrož, Klemen Glavan, Zdravko Grmek, Alenka 
Jeraj, Tone Krnc, Anton Maček, Anton Modic, Slavko Pavlič, Rado Simić, Franc Toni, Jože 
Virant, Marija Župec. 
 
Opravičeno odsotna Stanislav Ostanek in Zlatko Usenik. 
 
Ostali prisotni: Angelca Kuralt (NO), Janez Miklič, Bojana Birsa, Tanja Lenaršič, Katja 
Ivanuš, Marjana Župec, Franci Susman (SVS Tomišelj), Ivan Žagar (SVS Iška vas). 
 
Dnevni red: 

1. Potrditev dnevnega reda 
2. Obravnava in potrditev zapisnikov 19. redne seje, 7. dopisne seje in 3. izredne seje 

Občinskega sveta Občine Ig 
3. Obravnava in potrditev predloga sprememb vrednosti pogodb skladno z določili 7. 

Točke 29. Člena Zakona o javnem naročanju 
4. Obravnava in potrditev predloga Odloka o rebalansu proračuna Občine Ig za leto 

2013-2 
5. Pobude in vprašanja 

 
K točki 1 
Tone Krnc predlaga, da se pod 5. točko uvrsti zapisnik Vlade Republike Slovenije in Mestne 
občine Ljubljana. 
Župan poda na glasovanje predlog razširitve dnevnega reda. 
 
Z 12 glasovi ZA  je bil potrjen dopolnjen dnevni red, ki se ustrezno preštevilči. 
 
K točki 2 
Anton Maček predlaga, da se v zapisniku 19. redne seje k točki 9. zamenja dvakrat zapisano 
ime Anton Modic z Anton Maček. 
Alenka Jeraj predlaga, da se v zapisniku 3. izredne seje pod 5. točko doda besedilo, da 
poteka v mladinskem domu razstava o koliščarjih, katera je financirana z evropskimi sredstvi, 
zato mora biti na vpogled najmanj 5 let. 
 
Z 12 glasovi ZA so bili potrjeni popravljeni zapisniki 19. redne seje, 7. dopisne seje in 
3. izredne seje Občinskega sveta Občine Ig. 
 
K točki 3 
Župan pove, da mora naročnik skladno z Zakonom o javnem naročanju in navodili 
Ministrstva za pravosodje in javno upravo, za odobritev sprememb vrednosti pogodbe 
pridobiti soglasje občinskega sveta. Razprave ni bilo.  
 
Z 12 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel sklep, da soglaša s spremembo 
Pogodbe št. 43004/001/2013-116 za izgradnjo kanalizacije, komunalnih priključkov in 
pločnika na Cesti na Kurešček in soglaša s sklenitvijo aneksa št. 3 v višini 28.100,36 
eur brez ddv. 
 
K točki 4 
Bojana Birsa pove, da načrtovani prihodki v rebalansu proračuna Občine Ig znašajo 
6.771.152 eur, odhodki pa 11.804.928 eur. Razlogi za predložitev rebalansa so sledeči: 
dodatni ddv z dnem 1.7.2013; dodatna dela pri investicijah - gradnja vodovoda kanalizacije 
Matena-Iška Loka za odvodnjavanje ceste ter novogradnja javne razsvetljave; gradnja 
kanalizacije in pločnika Cesta na Kurešček; zamakanje strehe na OŠ Ig. 
Sledila je razprava svetnikov Alenke Jeraj in Franca Tonija.  
 
Z 12 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel sklep, da se glasuje o predlogu 
Odloka o rebalansu proračuna Občine Ig za leto 2013–2.  



2 

 

Z 12 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel Odlok o rebalansu proračuna 
Občine Ig za leto 2013–2.  
 
K točki 5 
Občinski svet Občine Ig se je seznanil z zapisnikom srečanja med Vlado Republike Slovenije 
in Mestno občino Ljubljana z dne 23.7.2013 glede financiranja Mestne občine Ljubljana in 
sprejel sklep, da svetniška skupina SDS pripravi protestni dopis na Vlado Republike 
Slovenije.  
 
K točki 6 
Pobude in vprašanja: 
� Franc Toni svetnike seznani o delu Komisije za ugotavljanje stanja upravljanja občinske 

nepremičnine v Iškem Vintgarju. Podrobno poročilo se bo obravnavalo na naslednji seji 
občinskega sveta. 

� Marija Župec predlaga, naj se nasuje cesta v mahu dokler poteka zapora Ižanske ceste.  
� Krnc Tone predlaga, da se z Mestno občino Ljubljana dogovori in nasipa cesta ob Iški 

dokler je obvoz zaradi Ižanske ceste. 
Župan pove, da je bilo z DRSC in MOL dogovorjeno asfaltiranje z drobljenim asfaltom, 
vendar je to preprečila civilna iniciativa Črne vasi. 

� Andrej Ambrož opozori na nesmiselno smer oziroma krog vožnje lokalnega avtobusa 
Iška Loka – Iška vas. Ravno tako pove, da se občani pritožujejo nad zastarelimi avtobusi. 
Predlaga tudi, da se na spletno stran Občine Ig doda še vozni red šolskega avtobusa. 
Župan pove, ko ne bo več obvoza mestnega avtobusa, bo lokalni avtobus pričel z vožnjo 
v Strahomerju in nadaljeval v smeri Vrbljene – Tomišelj – Podkraj – Brest – Matena – 
Iška Loka in nazaj. Izjema bo jutranja in opoldanska vožnja za otroke v Iški. 

� Zdravko Grmek predlaga, da pristojni v MOL, od Iga proti Ljubljani na Ižanski cesti 
popravijo razpoke, ki so nastale zaradi vožnje težkih kamionov v času obvoza.  

� Alenka Jeraj povabi svetnike v knjižnico na razstavo Milana Šubica, ko stare razglednice 
Iga primerja z današnjimi časi – novo situacijo. 

� Franc Toni in Alenka Jeraj predlagata zamenjavo dotrajanih zastav pred športno dvorano 
in obnovo tabel, ki označujejo knjižnico, šolo, center. 

 
Seja je bila zaključena ob 19.15 uri. 
 
Zapisala Marjana Župec         

 
Janez Cimperman                                                           

                                        ŽUPAN 
 
 
 
 
 
 


