
1 

 

ZAPISNIK 21. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE IG 
z dne, 4. 12. 2013 ob 18.00 uri v dvorani Centra Ig 

 
Prisotni: župan Janez Cimperman, Andrej Ambrož, Klemen Glavan, Zdravko Grmek, Tone 
Krnc, Anton Maček, Anton Modic, Stanislav Ostanek, Slavko Pavlič, Rado Simić, Franc Toni, 
Zlatko Usenik, Jože Virant, Marija Župec. 
 
Opravičeno odsotna Alenka Jeraj. 
 
Ostali prisotni: Angelca Kuralt (NO), Martina Uršič (NO), Darinka Virant (NO), Janez Miklič, 
Marjetka Pintarič Župec, Andreja Zdravje, Polona Skledar, Tina Škulj, Katja Ivanuš, Marica 
Zupan, Natalija Skok, Eva Žagar, Uroš Čuden, Štefan Gorenčič, Marjana Župec, Tanja 
Lenaršič, Bojana Birsa, Katja Zdravje (SVS Ig), Franci Šivec (SVS Podkraj), Lea Sever (SVS 
Golo-Selnik), Nevenka Kosec (SVS Podgozd), Jure Mavec (SVS Tomišelj). 
 
Dnevni red: 

1. Potrditev dnevnega reda 
2. Obravnava in potrditev zapisnika 20. redne seje Občinskega sveta Občine Ig 
3. Predstavitev in splošna razprava predloga Proračuna Občine Ig za leto 2014 
4. Obravnava in potrditev predloga Odloka o podrobnih merilih in pogojih za območje 

urejanja TO-4/SS Tomišelj 
5. Obravnava in potrditev Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest in kolesarskih 

poti v Občini Ig/2. Branje  
6. Obravnava in potrditev popravka Pravilnika o sofinanciranju turistične dejavnosti v 

Občini Ig 
7. Obravnava in potrditev Posameznih načrtov ravnanja s stvarnim premoženjem 

Občine Ig 
8. Obravnava in potrditev Sklepa o ugotovitvi statusa grajenega javnega dobra 

lokalnega pomena 
9. Seznanitev s Poročilom o nadzoru zaključnega računa proračuna Občine Ig za leto 

2012 
10. Seznanitev s Poročilom o nadzoru tekočega in investicijskega vzdrževanja 
11. Pobude in vprašanja 

 
K točki 1 
Župan poda predlog za umik 6. točke in predlaga, da se uvrsti pod točko 6. Spremembe 
odloka o ustanovitvi javnega vzgojno–izobraževalnega zavoda Vrtec Ig.  
 
S 13 glasovi ZA  je bil potrjen spremenjen dnevni red. 
 
K točki 2 
S 13 glasovi ZA je bil potrjen zapisnik 20. redne seje Občinskega sveta Občine Ig. 
 
K točki 3 
Bojana Birsa predstavi predlog proračuna Občine Ig za leto 2014. Načrtovani prihodki 
znašajo 5.792.874,83 eur in odhodki 7.371.082,00 eur, ki so v primerjavi z letom 2013 nižji 
za 35,34% zaradi novogradnje centralnega vrtca v letu 2013. 
Sledila je splošna razprava svetnikov Zlatka Usenika, Antona Modica, Zdravka Grmeka, 
Andreja Ambroža in Toneta Krnca. 
Župan poda sklep na glasovanje.  
 
S 13 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel sklep, da se o Predlogu proračuna 
Občine Ig za leto 2014 in o Predlogu Odloka o proračunu Občine Ig za leto 2014 
izjemoma opravi javna razprava v roku 7 dni. Predlog bo v javni razpravi skladno s 
sklepom Občinskega sveta Občine Ig do vključno 11.12.2013. 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. 
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K točki 4 
Svetniki niso razpravljali. 
 
S 13 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel Odlok o podrobnih merilih in 
pogojih za območje urejanja TO-4/SS Tomišelj. 
 
K točki 5 
Svetniki niso razpravljali. 
 
S 13 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel Odlok o kategorizaciji občinskih 
javnih cest in kolesarskih poti v Občini Ig. 
 
K točki 6 
Svetniki niso razpravljali. 
 
S 13 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel spremembe Odloka o ustanovitvi 
javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Vrtec Ig. 
 
K točki 7 
Janez Miklič pove, da je Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim 
premoženjem Občine Ig obravnavala posamezni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem 
Občine Ig in ga predlaga občinskemu svetu v obravnavo in potrditev. 
 
S 13 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel sklep, da se potrdi posamezni načrt 
ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Ig in sicer: 

1. Dovoli se prodaja zemljišč: 
- parc. št. *155/0 – neplodno – 19 m2 k.o. 1706 Vrbljene (ID 4338490) 
- parc. št. 1642/97 – pašnik – 473 m2 k.o. 1707 Iška vas (ID 5304270) 

2. Dovoli se nakup zemljišč: 
- parc. št. 2482/2 – cesta – 317 m2 k.o. 1700 Ig (ID 2785184) 
- parc. št. 56/4 – dvorišče – 6 m2 k.o. 1700 Ig 

 
K točki 8 
Janez Miklič pove, da zemljišča iz tega predloga v naravi predstavljajo dele kategoriziranih 
občinskih cest. 
 
S 13 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel Sklep o ugotovitvi statusa 
grajenega javnega dobra lokalnega pomena. 
 
K točki 9 
Angelca Kuralt predsednica Nadzornega odbora povzame ugotovitve pri nadzoru 
Zaključnega računa za leto 2012, kjer nepravilnosti niso bile ugotovljene. 
 
K točki 10 
Angelca Kuralt povzame ugotovitve in priporočila. Pri nadzoru izvajanja pogodb za 
investicijsko vzdrževanje naj strokovne službe pripravijo predlog dopolnitve postopka 
nadzora izvajanja pogodb. V končnih poročilih, ki jih nadzira občinski svet, se razkrije in 
pojasni kaj dejansko ni bilo potrebno opraviti glede na predvidena dela in ali so bila 
opravljena z drugim izvajalcem in v okviru drugih projektov. Enako velja tudi za vsa 
nepredvidena in več opravljena dela. Izboljšati je potrebno tudi proces načrtovanja. NO še 
predlaga, da strokovne službe pripravijo predlog dopolnitve postopka nadzora izvajanja 
pogodbe o zimskem in letnem vzdrževanju občinskih cest.  
Zlatko Usenik predlaga, da občinska uprava pozimi na terenu pregleda ali izvajalec dobro 
opravlja zimsko službo. 
Angelca Kuralt pojasni, da bo NO v letu 2014 glede priporočil opravil nadzor izvedenih 
izboljšav v procesu načrtovanja in nadzora izvajanja pogodb.  
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K točki 11 
Pobude in vprašanja: 
� Župan se opraviči predstavnici vaškega sveta Podgozd za neizvedena dela – hitrostne 

ovire na cesti. 
� Tone Krnc predlaga, da se zavaruje cesto pri plazu Suša ter postavi prometne znake 

tako, da ne bo pozimi oviran promet pri čiščenju – pluženju snega. 
� Slavko Pavlič, Anton Modic, Zdravko Grmek so predlagali, da je potrebno v bodoče v 

občini Ig spodbujati področje kmetijstva in gospodarstva, to bo dolgoročen uspeh občine.  
 

Seja je bila zaključena ob 20.00 uri. 
 
Zapisala Marjana Župec         

 
Janez Cimperman                                                           

                                        ŽUPAN 
 
 
 
 
 
 


