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ZAPISNIK 3. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE IG 

z dne, 18.12.2014 ob 18.00 uri v dvorani Centra Ig 
 
Prisotni: župan Janez Cimperman, Jožica Drobnič, Klemen Glavan, Zuhra Jovanovič, 
Martina Kovačič, Bojan Kraševec, Tone Krnc, Anton Modic, Rado Simić, Franc Toni, Zlatko 
Usenik, Jože Virant, Marija Župec. 
 
Opravičeno odsotna Alenka Jeraj in Slavko Pavlič. 
 
Ostali prisotni: Angelca Kuralt (NO), Janez Miklič, Bojana Birsa, Marjana Župec, Uroš Čuden, 
Eva Žagar, Marica Zupan, Natalija Skok, Katja Ivanuš, Polona Skledar, Štefan Gorenčič, 
Franci Susman (SVS Tomišelj), Janko Purkat (SVS Strahomer), Jože Ciber (SVS Golo–
Selnik), Martin Mavec (SVS Golo–Selnik), Krnc Dragica (SVS Suša), Miroslav Planinc 
Kovačevič (SVS Podgozd), Grm Roman (SVS Iška), Tone Strelec (SVS Ig), Ivan Žagar (SVS 
Iška vas), Natalija Modic (SVS Kot), Marina Plantan (SVS Škrilje), Darja Perme (SVS 
Podkraj). 
 
Dnevni red: 

1. Obravnava in potrditev dnevnega reda 
2. Obravnava in potrditev zapisnika 2. redne seje Občinskega sveta Občine Ig 
3. Obravnava in potrditev predloga Odloka o proračunu Občine Ig za leto 2015 (javna 

razprava se izteče 11.12.2014 ob 24.00 uri, dopolnjeno gradivo bo posredovano v 
elektronski obliki 12.12.2014) 

4. Obravnava in potrditev predloga Sklepa vrednosti točke za izračun nadomestila za 
uporabo stavbnega zemljišča v občini Ig za leto 2015 

5. Obravnava in potrditev predloga Sklepa o določitvi vrednosti točke za izračun 
komunalnih taks v občini Ig za leto 2015 

6. Vprašanja in pobude 
 
K točki 1 
Dnevni red je bil soglasno sprejet. 
 
K točki 2 
Martina Kovačič poda pripombo, da se pri glasovanju Odbora za gospodarstvo, turizem in 
gostinstvo dopiše, da Martina Kovačič ni podala pisnega soglasja k imenovanju v odbor, zato 
se o njej ne glasuje in ravno tako naj se popravi še zapisnik 1. seje tega odbora. 
Klemen Glavan opozori, da se pri 6 točki popravi, da je komisija imenovana za razdeljevanje 
finančnih sredstev katera se zbirajo na posebnem računu. 
 
Z 12 glasovi ZA je bil potrjen popravljen zapisnik 2. redne seje Občinskega sveta 
Občine Ig. 
 
K točki 3 
Bojana Birsa pove, da sta skladno s 95. členom poslovnika Občinskega sveta do 11.12.2014 
prispeli dve pripombi k predlogu proračuna Občine Ig za leto 2015 s strani SVS Podgozd in 
občinske uprave. Pripomba SVS Podgozd se nanaša na ureditev avtobusnega postajališča 
Podgozd z nadstreškom, ureditev prehoda za pešce z ustreznimi svetlobnimi oznakami in 
postavitev javne razsvetljave ob postajališču v smeri Golo. Občinska uprava je tekom javne 
razprave pridobila ponudbi za investiciji: most v Iški in Izboljšanje poplavne varnosti na 
urbaniziranih območjih ob Iški. 
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. 
Tone Krnc pove, da je Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo obravnaval Odlok in 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. 
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Franc Toni pove, da je Odbor za gospodarstvo, turizem in gostinstvo Odlok obravnaval in ga 
predlaga občinskemu svetu v obravnavo in potrditev s spremembo, da se odpre nova 
proračunska postavka za pripravo novega občinskega grba. 
Sledila je razprava o amandmaju k predlogu proračuna 2015 svetniške skupine Stranke Mira 
Cerarja. 
Martina Kovačič predlaga, da se vsa sredstva namenjena delovanju občinskega sveta in 
podžupanov prenesejo na postavko naravne nesreče in za eno leto zaustavi izvajanje 
Pravilnika o plačah funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles Občinskega sveta. 
Klemen Glavan predlaga, da se vsak svetnik sam odloči kam bo namenil sejnino, ker 
nekateri svetniki so že več dni sodelovali in fizično pomagali pri tej naravni nesreči. 
Bojana Birsa obrazloži, v kolikor se začasno zadrži izvajanje Pravilnika o plačah občinskih 
funkcionarjev…, v tem primeru se sejnine sploh ne obračunavajo. V kolikor pa se določena 
seja nameni za pomoč pri poplavah, pa se sejnina obračuna, plačajo vsi davki in prispevki, 
neto znesek pa je namenjen tej pomoči. 
Župan poda na glasovanje predlog k predlogu proračuna Občine Ig za leto 2015, ki ga je 
podala svetniška skupina Stranke Mira Cerarja. 
 
S 3 glasovi ZA in 9 PROTI Občinski svet ni sprejel predloga k predlogu proračuna 
Občine Ig za leto 2015, ki ga je podala svetniška skupina Stranke Mira Cerarja. 
 
Razprave o proračunu ni. Župan poda proračun in Odlok o proračunu Občine Ig za leto 2015 
na glasovanje. 
 
Z 12 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel sklep, da se glasuje o Predlogu 
proračuna Občine Ig za leto 2015 in Odloka o proračunu Občine Ig za leto 2015. 
 
Z 12 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel proračun Občine Ig za leto 2015 in 
Odlok o proračunu Občine Ig za leto 2015. 
 
K točki 4 
Svetniki niso razpravljali. 
 
Z 12 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel Sklep o določitvi vrednosti točke za 
izračun komunalnih taks v Občini Ig za leto 2015. 
 
K točki 5 
Svetniki niso razpravljali. 
 
Z 12 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 2015. 
 
K točki 6 

 Zlatka Usenika zanima kako je s planinskim domom na Krimu. 
Župan pove, da je Občina Ig zgubila tožbo in sedaj je dom v lasti Ministrstva za 
obrambo, najemnik doma je Planinsko društvo Podpeč Preserje. 

 Zuhro Jovanovič zanima kako je z domom borcev in mladine v Zapotoku. 
Župan pove, da je dom mladine v funkciji, kjer letujejo otroci in je last Občine Ig, v 
bodoče pa bo potrebno nameniti finančna sredstva za sanacijo. 

 Zuhra Jovanovič poda pobudo, da se na spletni strani javno objavi katere prostore 
Občina oddaja, kontaktne osebe in cenik najema.  

 Klemen Glavan se zahvali vsem delavcem za potrpežljivost z občani, pri gradnji 
obnove vodovoda Vrbljene – Strahomer.   

Župan se zahvali za sodelovanje v preteklem letu in zaželi prijetne praznike ter zdravo, 
uspešno novo leto. 
 
Seja je bila zaključena ob 18.45 uri. 
 
Zapisala Marjana Župec       Janez Cimperman   
          ŽUPAN                                   
                                      


