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ZAPISNIK 29. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE IG 

z dne, 20.6.2018 ob 17.30 uri v dvorani Centra Ig 
 
 
Prisotni: župan Janez Cimperman, Jožica Drobnič, Klemen Glavan, Bojan Kraševec, Anton 
Modic, Slavko Pavlič, Rado Simić, Jože Virant, Marija Župec.   
 
Odsotni: Alenka Jeraj, Zuhra Jovanovič, Martina Kovačič, Tone Krnc, Franc Toni, Zlatko 
Usenik. 
 
Ostali prisotni: Matevž Premelč (ZaVita d.o.o.), Ksenija Avsec (GPI d.o.o. Novo mesto),  
Janez Miklič, Marjana Župec, Marjetka Pintarič Župec, Polona Skledar, Natalija Skok, Ivan 
Žagar (SVS Iška vas), Franci Susman (SVS Tomišelj). 
 
Dnevni red:  

1. Obravnava in potrditev dnevnega reda 
2. Obravnava in potrditev zapisnika  28. redne seje in 7. dopisne seje Občinskega sveta 

Občine Ig 
3. Obravnava in potrditev  predloga Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč 

na območju občine Ig (2. branje)  
4. Obravnava in potrditev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del 

območij MA-4/SS - Matena in MA-1/SV - Matena (2 branje)  
5. Obravnava in potrditev novelacije  IP Prizidek k obstoječemu gasilskemu domu, 

ureditev večnamenske dvorane v obstoječemu objektu s prometno in komunalno 
ureditvijo  Ig   

6. Obravnava in potrditev Sklepa o ukinitvi javnega dobra  
7. Obravnava in potrditev predloga Dopolnitve kadrovskega načrta  za leto 2018 
8. Pobude in vprašanja 

 
K točki 1 
Dnevni red je bil soglasno potrjen. 
 
K točki 2 
S 7 glasovi ZA in 1 VZDRŽANIM Klemen Glavan, je Občinski svet Občine Ig potrdil 
zapisnika 28. redne seje in 7. dopisne seje Občinskega sveta Občine Ig. 
 
K točki 3 
Župan pove, da je Odbor za komunalo, infrastrukturo, varovanje okolja in urejanje prostora 
obravnaval Odlok in ga predlaga občinskemu svetu v obravnavo in potrditev. 
 
Z 8 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel sklep, da se glasuje o predlogu 
Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju Občine Ig. 
 
Z 8 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel Odlok o programu opremljanja 
stavbnih zemljišč na območju Občine Ig. 
 
K točki 4 
Župan pove, da sta Statutarno pravna komisija in Odbor za komunalo, infrastrukturo, 
varovanje okolja in urejanje prostora obravnavala predlog Odloka in ga predlagata 
občinskemu svetu v obravnavo in potrditev. 
 
Z 8 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel sklep, da se glasuje o predlogu 
Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območij MA-4/SS - Matena 
in MA-1/SV – Matena. 
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Z 8 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel Odlok o občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu za del območij MA-4/SS - Matena in MA-1/SV – Matena. 
 
K točki 5 
Polona Skledar pove, da so bistveni razlogi za novelacijo št. 2 investicijskega programa 
sprememba časovnega načrta in celotne dinamike investiranja, sprememba skupne 
vrednosti investicije in sprememba virov financiranja. Za nepovratna sredstva smo na MGRT 
kandidirali za leto 2016, 2017, letos v juliju pa bomo za leti 2018 in 2019. V aprilu smo oddali 
tudi vlogo za nepovratna sredstva na programu LEADER za del opreme. V dosedanjem IP-u 
ni bilo vključene tehnične opreme (svetlobna tehnika, tonska tehnika, video tehnika, 
interfonski sistem), odrske tehnike (zavese, oder, elementi pritrjevanja, obešanja, zavese), 
dela notranje opreme-interier (vhodni del, dvoranski del), tehnološka oprema (točilni pult). 
 
Z 8 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel sklep o potrditvi Investicijskega 
programa za prizidek k obstoječemu gasilskemu domu in ureditev večnamenske 
dvorane v obstoječem objektu s prometno in komunalno ureditvijo Ig– novelacija št. 2. 
 
K točki 6 
Z 8 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel Sklep o ukinitvi statusa  javnega 
dobra na nepremičnini s parcelno številko 1344/5 k.o. 1712 Zapotok (ID 5827138) in 
1344/9 k.o. 1712 Zapotok (ID 6462809). 
 
K točki 7 
Župan pove, da se obseg del in nalog na področju vzdrževanja cestne in ostale komunalne 
dejavnosti se vsako leto povečuje, zato občinska uprava načrtuje in predlaga občinskemu 
svetu dodatno zaposlitev v mesecu septembru strokovno tehničnega delavca. 
 
Z 8  glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig potrdil Dopolnjen kadrovski načrt Občine Ig 
za leto 2018. 
 
K točki 8 
Občinskemu svetu je bilo na seji razdeljeno poročilo medobčinskega inšpektorata Ocena 
izvajanja občinskega programa varnosti Občine Ig v letu 2017. 
 

 Klemen Glavan postavi vprašanja ali so kakšne možnosti za nakup otroške gugalnice 
(ukradena v Vrbljenu), kaj je s protipoplavno zaščito v Strahomerju, kdaj se prične 
košnja bankin in pohvali asfaltirano cesto pri »Brškem» mostu. Opozori, da je bil 
Tone Krnc imenovan v Svet zavoda Vrtca Ig in v dveh letih ni bil nikoli prisoten na 
nobeni seji, zato predlaga, da se v bodoče imenuje člane, ki bodo prisotni na sejah.   

 Slavko Pavlič predlaga, da se MOL opozori na poškodovan prometni stop znak na 
Ižanki ter očisti grmovje in ravno tako na »Matenki« ni prednostnega znaka pred 
mostom in očisti grmovje. 

 Bojan Kraševec predlaga, da se MOL opozori na luknjasto makadamsko cesto od Lip 
proti Tomišlju. 

 Marija Župec pohvali, da se je hitro izvedlo asfaltiranje ceste pri Petrolu in opozori na 
nedokončano nasutje ceste v mahu.  

 
Seja je bila zaključena ob 18.55 uri. 
 
Zapisala Marjana Župec       

 
 Janez Cimperman   

  ŽUPAN    
 


