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ZAPISNIK 22. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE IG 
z dne, 18. 12. 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, Stanislav Ostanek, Slavko Pavlič, Rado Simić, 
Franc Toni, Jože Virant, Marija Župec. 
 
Opravičeno odsoten Zlatko Usenik. 
 
Ostali prisotni: Angelca Kuralt (NO), Martina Uršič (NO), Milena Povšič (NO), Janez Miklič, 
Natalija Skok, Polona Skledar, Marjetka Pintarič Župec, Tina Škulj, Katja Ivanuš, Andreja 
Zdravje, Eva Žagar, Uroš Čuden, Štefan Gorenčič, Marjana Župec, Tanja Lenaršič, Bojana 
Birsa, Lea Sever (SVS Golo-Selnik), Nevenka Kosec (SVS Podgozd), Darja Perme (SVS 
Podkraj).  
 
Dnevni red: 

1. Potrditev dnevnega reda 
2. Obravnava in potrditev zapisnika 21. redne seje Občinskega sveta Občine Ig 
3. Obravnava in potrditev predloga Odloka o proračunu Občine Ig za leto 2014 – 

zapisniki delovnih teles 
4. Obravnava in potrditev cene pomoči na domu v Občini Ig za leto 2014 
5. Obravnava in potrditev popravka Pravilnika o sofinanciranju turistične dejavnosti v 

Občini Ig 
6. Obravnava in potrditev Sklepa o ugotovitvi statusa grajenega javnega dobra 

lokalnega pomena 
7. Seznanitev s Poročilom o nadzoru prihodkov od premoženja in kritje stroškov 
8. Obravnava in potrditev odgovornega urednika, namestnika odgovornega urednika in 

članov uredniškega odbora občinskega glasila Mostiščar 
9. Pobude in vprašanja 

 
K točki 1 
Župan predlaga dopolnitev dnevnega reda z dodatnimi točkami: 

- Dopolnitev načrta pridobivanja in načrta razpolaganja nepremičnega premoženja 
Občine Ig za leto 2014 

- Posameznega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja – nakup parc. št. 295 
k.o. 1701 Iška Loka in parc. št. 1710/6 k.o. 1708 Golo 

- Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na 
območju Občine Ig za leto 2014 

 
S 13 glasovi ZA  je bil potrjen dopolnjen dnevni red, ki se ustrezno preštevilči. 
 
K točki 2 
S 13 glasovi ZA je bil potrjen zapisnik 21. redne seje Občinskega sveta Občine Ig. 
 
K točki 3 
Župan pove, da so predlog odloka obravnavala tudi delovna telesa občinskega sveta. 
Anton Modic pove, da je Odbor za družbene dejavnosti obravnaval Odlok 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, ki ga 
predlaga občinskemu svetu v obravnavo in potrditev. 
Klemen Glavan pove, da je Odbor za protipožarno varnost, zaščito in reševanje Odlok 
obravnaval, ki ga predlaga občinskemu svetu v obravnavo in potrditev. 
Tone Krnc pove, da je Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo obravnaval Odlok in ga predlaga 
občinskemu svetu v obravnavo in potrditev. 
Razprave ni. 
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Župan poda proračun in Odlok o proračunu Občine Ig za leto 2014 na glasovanje. 
 
S 13 glasovi ZA je Občinski svet sprejel sklep, da se glasuje o Predlogu proračuna 
Občine Ig za leto 2014 in Odloka o proračunu Občine Ig za leto 2014. 
 
S 13 glasovi ZA je Občinski svet sprejel proračun Občine Ig za leto 2014 in Odlok o 
proračunu Občine Ig za leto 2014. 
 
K točki 4 
Svetniki niso razpravljali. 
 
S 13 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel sklep, da se potrdi dopolnitev 
načrta pridobivanja in načrta razpolaganja nepremičnega premoženja Občine Ig za leto 
2014. 
 
K točki 5 
Svetniki niso razpravljali. 
 
S 13 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel sklep, da se potrdi posamezni načrt 
pridobivanja nepremičnega premoženja – nakup parc. št. 295 k.o. 1701 Iška Loka in 
parc. št. 1710/6 k.o. 1708 Golo. 
 
K točki 6 
Svetniki niso razpravljali. 
 
S 13 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel Sklep o vrednosti točke za izračun 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Ig za leto 2014. 
 
K točki 7 
Svetniki niso razpravljali. 
 
S 13 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel sklep, da se potrdi ceno pomoči na 
domu v Občini Ig za leto 2014. 
 
K točki 8 
Svetniki niso razpravljali. 
 
Z 12 glasovi ZA in 1 VZDRŽANIM je Občinski svet Občine Ig sprejel sklep o potrditvi 
popravka 5. alineje 3. Člena Pravilnika o sofinanciranju programov turistične 
dejavnosti v Občini Ig. 
 
K točki 9 
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 10 
Angelca Kuralt povzame ugotovitve in priporočila nadzornega odbora (NO). Občina naj 
preveri pred sklepanjem pogodb, ki se nanašajo na dolgotrajnejša pogodbena razmerja, če 
je bilo pogodbeno razmerje pred tem že vzpostavljeno in ga je treba samo dopolniti z 
aneksom. Sklepanje novih pogodb za isti predmet predhodne pogodbe, ki je še v veljavi, 
bistveno zamegli izvajanje pogodbenih določil, spremljanje in nadzor izvedbe. Dvojnost 
pogodb za isti predmet je tudi pravno sporna. Pri izvajanju pogodbenih določil naj se 
posveča bistveno več pozornosti, ker so ta za vse podpisnike pogodb zavezujoča. Nelogična 
določila se ne izvajajo, kar pa vendarle pomeni neizpolnitev pogodbe. Uvede naj se nadzor 
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nad izvajanjem pogodbenih določil. NO predlaga, da Občina Ig uredi medsebojna razmerja z 
najemojemalci »Iškega vintgarja«. Neurejena razmerja trajajo že skoraj tri leta, vzdržujejo pa 
se s tem, da Občina izdaja račune, ki jih »bivši najemojemalci« tudi plačujejo. Občina Ig naj 
pri sklepanju pogodb upošteva določbe zakona o integriteti in preprečevanju korupcije in da v 
pogodbo protikorupcijsko klavzulo. Preveri naj se sorazmernost višine najemnin, glede na 
primerljivost velikosti najetih prostorov in izvajanje dejavnosti. Predlagamo, da Občina Ig 
vzpostavi terjatev do Turističnega društva Iška vas in izterja, s sklepom sodišča, določeni 
znesek. 
Franc Toni meni, da bi moralo biti finančno poročilo predstavljeno na zaprti seji občinskega 
sveta, ko se bo obravnavalo upravljanje občinske nepremičnine v Iškem Vintgarju. 
Alenka Jeraj predlaga, da bo prisotna tudi Angelce Kuralt na zaprti seji. 
Angelca Kuralt pojasni, da NO dela po programu in je neodvisen organ. 
 
K točki 11 
Stanislav Ostanek pove, da je o predlogih razpravljala Komisija za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja in predlaga občinskemu svetu v potrditev, da se imenuje za odgovorno 
urednico Majo Zupančič, namestnika Matjaža Zupana, za člane Gregorja Bolha, Tino Škulj in 
Andrejo Zdravje. 
Alenka Jeraj predlaga, da se prijavo za urednico Matejo Klarič imenuje za članico v uredniški 
odbor, glede na kvalifikacije v medijih. 
Stanislav Ostanek pojasni, da iz vloge ni bilo jasno razvidno za katero mesto se prijavlja. 
 
S 13 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel sklep 
odgovorna urednica Maja Zupančič 
namestnika odgovornega urednika Matjaž Zupan 
član uredništva Gregor Bolha 
članica uredništva Tina Škulj 
članica uredništva Andreja Zdravje 
 
K točki 12 
Pod točko razno se župan vsem zahvali za sodelovanje v letu 2013 in zaželi prijetne 
praznike ter zdravo, uspešno novo leto 2014. 
 
Seja je bila zaključena ob 18.50 uri. 
 
Zapisala Marjana Župec         

 
Janez Cimperman                                                           

                                        ŽUPAN 
 
 
 
 
 
 


