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ZAPISNIK KONSTITUTIVNE SEJE OB ČINSKEGA SVETA OB ČINE IG 
z dne, 3. 11. 2010 ob 20.00 uri v dvorani Centra Ig  

 
Prisotni: župan Janez Cimperman, Andrej Ambrož, Jože Ciber, Klemen Glavan, Zdravko 
Grmek, Alenka Jeraj, Tone Krnc, Anton Maček, Anton Modic, Stanislav Ostanek, Slavko 
Pavlič, Rado Simić, Jože Virant, Marija Župec. 
 
Opravičeno odstoten Franc Toni. 
 
Ostali prisotni: Franci Molan (predsednik Občinske volilne komisije), Janez Miklič, Polona 
Skledar, Katja Ivanuš, Marica Zupan, Natalija Skok, Uroš Čuden, Gorenčič Štefan, Tanja 
Lenaršič, Bojana Birsa, Eva Žagar, Andreja Zdravje, Marjana Župec, Maja Zupančič, Maruša 
Švigelj, Martin Strle, Matej Rupert, Matjaž Kramar, Simona Stražišar Zupančič. 
 
Dnevni red: 

1. Imenovanje Komisije za potrditev mandatov članic in članov občinskega sveta in 
ugotovitev izvolitve župana 

2. Potrditev mandatov članic in članov občinskega sveta in ugotovitev izvolitve župana 
3. Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
4. Obravnava in potrditev predloga sprememb in dopolnitev Statuta Občine Ig 
5. Obravnava in potrditev predloga sprememb in dopolnitev Poslovnika občinskega 

sveta Občine Ig 
6. Razno 

 
Dnevni red je bil soglasno sprejet. 
 
Župan Janez Cimperman pozdravi navzoče in izreče čestitke novo izvoljenemu Občinskemu 
svetu ter preda besedo predsedniku Občinske volilne komisije Franciju Molanu. 
Franci Molan pove, da je Občinska volilna komisija (OVK) odgovorno, vestno in pravočasno 
opravila vsa opravila po rokovniku za izvedbo lokalnih volitev. Na delo OVK niso prejeli 
pripomb,  pritožb  ali ugovorov. OVK je imela dobre pogoje dela, solidno podporo tajnika ter 
namestnika OVK katerima izreka priznanje, pravočasno so objavili informacije na internetnih 
straneh, oglasnih deskah in v glasilu Mostiščar. OVK ni izvedla glasovanja za Svete vaških 
skupnosti Tomišelj, Iška, Podgozd, Gornji Ig, Draga, Kremenica, Škrilje, Staje in Podkraj, ker 
ni prejela kandidatur oziroma ni bilo zadosti kandidatov za posamezni svet vaške skupnosti. 
Vseh upravičenih volivcev v občini Ig je bilo 5279, glasovalo je 2631, to je 49,84% udeležbe. 
OVK je ugotovila napako na volišču v Iški vasi, ko je volilni odbor nepravilno izročal 
glasovnice za SVS Iška vas volivcem Iške in Gornjega Iga, do katerih niso bili upravičeni, 
zato so bile izvedene ponovne volitve za svet vaške skupnosti Iška vas. OVK je ugotovila, da 
volilni imeniki niso ažurirani in o tem bo posebej opozorila pristojne upravne organe. Županu 
občine Ig je OVK predala Poročilo o uradnih rezultatih volitev v občini Ig za lokalne volitve 
2010 in predlaga občinskemu svetu, da se mandate članic in članov občinskega sveta in 
ugotovitev izvolitve župana potrdi. 
 
K točki 1 
Župan predlaga Komisijo za potrditev mandatov članic in članov občinskega sveta in 
ugotovitev izvolitve župana: Stanislav Ostanek, Marija Župec, Tone Krnc. Predlog poda na 
glasovanje.  
 
S 13 glasovi ZA je Ob činski svet potrdil Komisijo za potrditev mandatov članov 
občinskega sveta in ugotovitev izvolitve župana, da se  imenuje Stanislav Ostanek, 
Marija Župec, Tone Krnc.  
 
Župan predlaga 10 minut odmora, da komisija pregleda poročilo o lokalnih volitvah 2010.  
 
K točki 2 
Stanislav Ostanek poroča, da je Komisija za potrditev mandatov članic in članov občinskega 
sveta in ugotovitev izvolitve župana pregledala Poročilo Občinske volilne komisije o izvedbi 
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lokalnih volitev 2010 ter vsa izdana potrdila o izvolitvi in ugotovila, da so bile volitve legitimne 
in, da ni bilo ugotovljenih nobenih nepravilnosti. Komisija predlaga občinskemu svetu 
potrditev vseh mandatov novoizvoljenih članic in članov občinskega sveta in ugotovitev 
izvolitve župana Občine Ig Janeza Cimpermana, Kot 35, Ig. 
Župan poda predlog Komisije na glasovanje. 
 
S 13 glasovi ZA je Ob činski svet potrdil mandat članic in članov Ob činskega sveta 
Občine Ig: 

- Anton Modic 
- Stanislav Ostanek 
- Franc Toni 
- Jože Virant 
- Klemen Glavan 
- Marija Župec 
- Anton Ma ček 
- Andrej Ambrož 
- Jože Ciber 
- Zdravko Grmek 
- Rado Simi ć 
- Tone Krnc 
- Alenka Jeraj 
- Slavko Pavli č 

 
S 13 glasovi ZA je Ob činski svet potrdil ugotovitev izvolitve župana Ob čine Ig Janeza 
Cimpermana, Kot 35, Ig. 
 
K točki 3 
Župan predlaga Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja: predsednik 
Stanislav Ostanek, člani Franc Toni, Tone Krnc, Zdravko Grmek, Rado Simić. Predlog poda 
na glasovanje. 
 
S 13 glasovi ZA je Ob činski svet potrdil Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja, da se imenuje: 

- predsednik Stanislav Ostanek 
- član Franc Toni 
- član Tone Krnc 
- član Zdravko Grmek 
- član Rado Simi ć  

 
K točki 4 
Župan pove, da so predlagane spremembe in dopolnitve Statuta 25. člena ter Poslovnika od 
61. do 69. člena glede števila stalnih delovnih teles občinskega sveta ter njihovo številčno 
sestavo. Odbor za zdravstvo, socialno varnost, šolstvo in predšolsko vzgojo se združi z 
Odborom za šport in kulturo ter tako nastane Odbor za družbene dejavnosti, ki šteje 9 
članov. Odbor za komunalo, infrastrukturo in varstvo okolja se združi z Odborom za urejanje 
prostora, ki šteje 9 članov. Prav tako se združita Odbor za gospodarstvo in Odbor za turizem 
in gostinstvo, ki šteje 9 članov. Ostali odbori ostanejo nespremenjeni, ki tudi štejejo po 9 
članov razen Statutarno – pravna komisija, ki ima 5 članov. Odbori so sestavljeni iz 5 članov 
občinskega sveta in 4 članov po predlogu posameznih političnih strank in neodvisnih list. 
Župan poda razpravo in obrazložitev, da se opravita obe obravnavi skupaj na seji ter poda 
predloge na glasovanje. 
 
S 13 glasovi ZA je Ob činski svet sprejel sklep, da se glasuje o predlogu Sprememb in 
dopolnitev Statuta Ob čine Ig. 
 
S 13 glasovi ZA je Ob činski svet sprejel Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Ig. 
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S 13 glasovi ZA je Ob činski svet sprejel sklep, da se glasuje o predlogu Sprememb in 
dopolnitev Poslovnika Ob činskega sveta Ob čine Ig. 
 
S 13 glasovi ZA je Ob činski svet sprejel Spremembe in dopolnitve Poslovni ka 
Občinskega sveta Ob čine Ig. 
 
Župan pove, da se vsi predlogi imenovanja članov za odbore pošljejo na Komisijo za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 
 
K točki 4 

� Zdravko Grmek predlaga, da se skupaj z RTV referendumom izpeljejo še volitve v 
vaške svete tam kjer jih še ni. 
Župan pove, da časovno to ni mogoče izpeljati, lahko pa se bodo izpeljale kasneje, 
če bodo le te vasi zahtevale in podale predloge. 

� Župan pove, da bo čez teden dni konstitutivna seja za vse članice in člane vaških 
svetov ter svetnike povabi na otvoritev Zbirnega centra za odpadke Matena, ki bo v 
soboto, 6.11.2010 ob 11. uri pri čistilni napravi v Mateni.   
 

Seja je bila zaključena ob 20.35 uri. 
 
Zapisala         
Marjana Župec   

Janez Cimperman                                                           
                                        ŽUPAN 


