ZAPISNIK 27. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE IG
z dne, 18.4.2018 ob 17.30 uri v dvorani Centra Ig
Prisotni: župan Janez Cimperman, Jožica Drobnič, Alenka Jeraj, Zuhra Jovanovič, Martina
Kovačič, Bojan Kraševec, Tone Krnc, Anton Modic, Rado Simić, Franc Toni, Zlatko Usenik,
Jože Virant, Marija Župec.
Odsotna Klemen Glavan, Slavko Pavlič.
Ostali prisotni: Olaf Grbec, Janez Miklič, Marjana Župec, Polona Skledar, Tanja Lenaršič,
Bojana Birsa, Ivan Žagar (SVS Iška vas), Franci Susman (SVS Tomišelj), Janko Purkat (SVS
Strahomer), Roman Grm (SVS Iška).
Dnevni red:
1. Obravnava in potrditev dnevnega reda
2. Obravnava in potrditev zapisnika 26. redne seje in 4. izredne seje Občinskega sveta
Občine Ig
3. Obravnava in potrditev predloga Zaključnega računa Občine Ig za leto 2017
4. Obravnava in potrditev predloga Odloka o postopku za sofinanciranje letnega
programa športa v Občini Ig (2. branje)
5. Obravnava in potrditev Letnega programa športa Občine Ig za leto 2018
6. Obravnava in potrditev predloga Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti društva/ev
upokojencev v Občini Ig
7. Obravnava in potrditev Pravilnika o sofinanciranju mladinskih programov v Občini Ig
8. Obravnava osnutka Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov v svete vaških
skupnosti in o določitvi števila članov svetov vaških skupnosti na območju Občine Ig
(1. branje)
9. Pobude in vprašanja
K točki 1
Dnevni red je bil soglasno potrjen.
Seji se pridružita Jožica Drobnič in Franc Toni.
K točki 2
Zlatko Usenik pove, da v zapisniku 26. redne seje pri 11. točki manjka sklep za zimsko
službo, pri 13. točki se doda župan je predlagal za vsako 10 obletnico se podeli zlata plaketa.
V zapisniku 4. izredne seje se doda pri njegovem vprašanju o širitvi zaporov besede v takem
obsegu in doda še sklep, da ne bomo pristali prej pred podpisom pogodbe.
Alenko Jeraj zanima zakaj njenega predloga o objavi članka v Mostiščarju ni bilo v aprilski
številki.
Župan odgovori, da se gradivo pripravlja in bo objavljeno v naslednji številki.
Tone Krnc pove, da manjka besedilo Alenke Jeraj v zapisniku 26. redne seje pri 11. točki
zadnji odstavek, pri 14. točki manjka poimensko glasovanje, kar je sam že večkrat prosil. V
zapisniku 4. izredne seje je zelo dvoumno napisano, saj je dlje čas govoril in želi, da je ta
kontekst izuzet v kompletu in ravno tako želi, za tako pomemben dokument v občini Ig,
poimensko glasovanje.
Župan pove, da v kolikor se svetniki ne strinjate z napisanim, pridite poslušati magnetogram
in se bo popravilo vse te pripombe.
Alenka Jeraj predlaga, da se pri 26. redni seji za 3. točko naredi magnetogram, natipka
dobesedno, zato, ker je pomembna tema.
Župan pove, da magnetogram ni zapisnik in popravljeni zapisniki se potrjujejo na naslednji
seji.
Svetniki se strinjajo glede potrjevanja zapisnikov.
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K točki 3
Bojana Birsa obrazloži zaključni račun proračuna.
Zlatka Usenika zanima kaj pomeni 943 tisoč razpoložljivih sredstev.
Bojana Birsa pove, da ima občina toliko denarja na računu, ker v preteklem letu niso bile
realizirane vse investicije, letos se predvideva z rebalansom ta sredstva dodatno vključiti v
proračun.
Martino Kovačič zanima kdaj bo na vrsti izgradnja povezovalnega vodovoda v Iški vasi,
kakšne zahtevke za prevoze otrok s strani Ministrstva uveljavlja občina, kaj je razlika
proračunska rezerva in proračunska rezervacija.
Bojana Birsa pove, da se je, zaradi zimskih razmer, k pogodbi o izgradnji vodovoda se je
sklenil Aneks in rok izvedbe je 30.4.. Zahtevke na Ministrstvo občina uveljavlja za
sofinanciranje prevozov otrok na območjih ogroženih od divjih zveri in znašajo 20.805,00 eur.
Proračunska rezerva je namenjena za odpravo posledic naravnih nesreč, proračunska
rezervacija je opredeljena z zakonom in se uporablja za nepredvidene namene, za katere v
proračunu niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ali za namene, ki jih pri pripravi
proračuna ni bilo mogoče načrtovati.
Alenko Jeraj zanima, kaj so konkretno letos za 3.000 eur naredili RRA LUR. Meni, da ima
končno poročilo o notranjem revidiranju zimske službe zelo veliko priporočil o napačnem
delovanju, hkrati so bile ugotovljene tudi hude kršitve, predvsem velika odstopanja od tistega
kar je bilo podpisanega s pogodbo. Predlaga še, da se zadeva obravnava na seji ter se
občinski svet seznani z odzivnim poročilom.
Z 8 glasovi ZA: Jožica Drobnič, Zuhra Jovanovič, Bojan Kraševec, Anton Modic, Rado
Simić, Franc Toni, Jože Virant, Marija Župec in 4 VZDRŽANIMI: Alenka Jeraj, Martina
Kovačič, Tone Krnc, Zlatko Usenik, je Občinski svet Občine Ig sprejel Zaključni račun
proračuna Občine Ig za leto 2017.
K točki 4
Martina Kovačič predlaga, da se v 8. členu v 1 odstavku črta najmanj in največ ter popravi
predstavnik občinskega sveta in v 4 odstavku se črta, ki je lahko hkrati član komisije.
Župan poda na glasovanje odlok s popravki.
Z 12 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel sklep, da se glasuje o predlogu
Odloka o postopku sofinanciranja letnega programa športa v Občini Ig.
Z 12 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel Odlok o postopku sofinanciranja
letnega programa športa v Občini Ig.
K točki 5
Olaf Gerbec pove, da je sprejem programa pogoj, da občinska uprava pristopi k izvedbi
postopka javnega razpisa, s katerim bo sofinancirala izvajalce letnega programa športa.
Z 12 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel sklep o potrditvi Letnega programa
športa v Občini Ig za leto 2018.
K točki 6
Alenka Jeraj pove, da je Statutarno pravna komisija obravnavala pravilnik in ga predlaga
občinskemu svetu v obravnavo in potrditev.
Z 12 glasovi je Občinski svet Občine Ig sprejel sklep o potrditvi Pravilnika o
sofinanciranju društev upokojencev v Občini Ig.
K točki 7
Alenka Jeraj pove, da je Statutarno pravna komisija obravnavala pravilnik in ga predlaga
občinskemu svetu v obravnavo in potrditev s predlagano spremembo, da se v 2. členu v 1
alineji dopolni druge neprofitne organizacije.
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Z 12 glasovi je Občinski svet Občine Ig sprejel sklep o potrditvi Pravilnika o
sofinanciranju mladinskih in otroških programov.
Alenka Jeraj zapusti sejo.
K točki 8
Janez Miklič pove, da se odlok usklajuje z določbami Statuta Občine Ig in ga bo pred drugim
branjem obravnavala Statutarno pravna komisija.
Zlatko Usenik predlaga, da se določi 4 člane za volitve v SVS Zapotok.
Grm Roman predlaga, da se združi SVS Iška vas-Iška-Gornji Ig, ker se težko dobi člane.
Janko Purkat pove, da je podobno v Vrbljene-Strahomer, ker ni nobenega interesa.
Tone Krnc se strinja s predhodnimi govorniki in predlaga, za lažje delovanje, skupaj
Kremenico-Sarsko-Draga.
Martino Kovačič zanima ali je na podlagi zakona možno združevati vaške svete in
zmanjševati število volilnih enot in meni, da je potreben skupni sestanek, če bi se vaščani
strinjali glede združitve SVS.
Župan poda na glasovanje osnutek odloka s predlaganimi spremembami.
Z 11 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel sledeči sklep:
Občinski svet Občine Ig je obravnaval Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov
v svete vaških skupnosti in o določitvi števila članov svetov vaških skupnosti na
območju Občine Ig ter opravil prvo branje s predlagano spremembo, da se za volitve v
SVS Zapotok določi 4 člane. Pred sprejemom odloka v drugem branju, odlok
obravnava Statutarno pravna komisija.
K točki 9
Občinskemu svetu so bili dne 13.4.2018 poslani odgovori na vprašanja iz razprave na 4.
izredni seji Občinskega sveta Občine Ig in sicer gradivo: spis postopka sprememb in
dopolnitev Odloka o prostorskem redu občine Ig-SD OPN-4 in obrazložitev komunalni
prispevek za projekt reševanja prostorske problematike Zavoda za prestajanje kazni zapora
Ig.
➢ Tone Krnc pove, da je dobil pismo občana, da se objavi v Mostiščarju, vendar to ni
bilo objavljeno. V nadaljevanju obrazloži, da je večkrat opozarjal na probleme
pozidana-nepozidana stavbna zemljišča in izpostavi svoj primer na katerega je dobil
odgovor podjetja LOCUS d.o.o., s katerim se ne strinja. Župana vpraša ali je že bil
sestanek s Skladom kmetijskih zemljišč. Opozori tudi na zelo slabe poljske poti.
Maja Zupančič (urednica Mostiščar) pove, da so v uredniškem odboru presodili kot
mali oglas, le ta pa v taki obliki ni primeren za objavo. Občanu bo odgovorila.
Župan odgovori, da se mora na dopis LOCUS d.o.o. narediti ugovor. Termin sestanka
se usklajuje s Skladom kmetijskih zemljišč.
Seja je bila zaključena ob 19.15 uri.
Zapisala Marjana Župec
Janez Cimperman
ŽUPAN
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