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ZAPISNIK 3. REDNE SEJE OB ČINSKEGA SVETA OB ČINE IG 
z dne, 29. 12. 2010 ob 18.00 uri v dvorani Centra I g 

 
Prisotni: župan Janez Cimperman, Andrej Ambrož, Jože Ciber, Klemen Glavan, Zdravko 
Grmek, Alenka Jeraj, Tone Krnc, Anton Maček, Anton Modic, Stanislav Ostanek, Rado 
Simić, Franc Toni, Jože Virant, Marija Župec. 
 
Opravičeno odsoten Slavko Pavlič. 
 
Ostali prisotni: Angelca Kuralt (NO), Milena Povšič (NO), Martina Uršič (NO), Janez Miklič, 
Katja Ivanuš, Bojana Birsa, Tanja Lenaršič, Tina Škulj, Marjetka Pintarič Župec, Polona 
Skledar, Marica Zupan, Eva Žagar, Marjana Župec, Maja Zupančič, Ivan Žagar (SVS Iška 
vas), Martin Strelec (SVS Vrbljene), Jože Meglič (SVS Strahomer), Boštjan Piškur (SVS 
Dobravica), Lea Sever (SVS Golo–Selnik), Martin Strle (SVS Matena), Matjaž Kramar (SVS 
Matena). 
 
Dnevni red: 

1. Potrditev dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika 2. redne seje Občinskega sveta Občine Ig 
3. Financiranje političnih strank 
4. Obravnava in potrditev Odloka o proračunu Občine Ig za leto 2011 
5. Imenovanje sodnikov porotnikov 
6. Pobude in vprašanja svetnikov 

 
K točki 1 
Dnevni red je bil soglasno sprejet. 
 
K točki 2 
S 13 glasovi ZA je bil potrjen zapisnik 2. redne se je Občinskega sveta Ob čine Ig.  
 
K točki 3 
Župan pove, da je občinska uprava pripravila predlog višine sredstev za financiranje 
političnih strank glede na možnosti proračuna Občine Ig in poda razpravo. 
Zdravko Grmek poda pripombo, da se v 2. točki sklepa mesečno popravi na letno. 
Župan poda predlog sklepov s popravkom na glasovanje. 
 
S 13 glasovi ZA je Ob činski svet sprejel naslednje sklepe 
 
1. sklep 
Skladno z dolo čili 26. člena Zakona o politi čnih strankah Ob činski svet Ob čine Ig 
potrjuje, da je višina sredstev za financiranje pol iti čnih strank v Ob čini Ig 0,50 EUR na 
vsak dobljen glas volivca. 
 
2. sklep 
Zaradi enakovrednega števila zastopanosti članov politi čnih strank in neodvisnih list v 
občinskem svetu, Ob činski svet Ob čine Ig sprejema sklep, da se politi čne stranke 
financirajo skladno z dolo čili Zakona o politi čnih strankah in neodvisne liste imajo 
pravico do povra čila materialnih stroškov v zvezi z delom s svojimi volivci v višini 0,50 
EUR na vsak dobljen glas volivca in, ki znašajo: 

� 1.800,00 EUR letno za neodvisno listo IZZIV 2010 
� 1.092,00 EUR letno za neodvisno listo Nadaljujmo sk upaj 
� 1.332,00 EUR letno za neodvisno listo 21. MAREC 
� 2.082,00 EUR letno Za podporo projektom ob čine Ig 

 
Z 12 glasovi ZA in 1 PROTI je Ob činski svet sprejel sklep 
 
3. sklep 



2 
 

Občinski svet Ob čine Ig soglasno sprejema sklep, da se politi čne stranke, ki so 
zastopane v svetu odpovedujejo pravici do povra čila materialnih stroškov v zvezi z 
delom s svojimi volivci. 
 
S 13 glasovi ZA je Ob činski svet sprejel sklep 
 
4. sklep 
Financiranje velja od dneva konstituiranja ob činskega sveta, od 3.11.2010 dalje. 
 
K točki 4 
Župan pove, da so v času javne razprave, delovna telesa Občinskega sveta Občine Ig 
obravnavala predlog proračuna in Občinskemu svetu predlagajo Odlok o proračunu v 
potrditev. Neodvisna lista IZZIV 2010 je podala predlog k predlogu proračuna, ki ga je župan 
obravnaval in se do njega pozitivno opredelil, Predlaga le, da se sredstva ne zagotavljajo s 
postavke ceste, konto novogradnje, ampak s postavke občinske ceste, konto tekoče 
vzdrževanje. 
Župan poda razpravo v kateri ni bilo pripomb in poda proračun in Odlok o proračunu Občine 
Ig za leto 2011 na glasovanje. 
 
S 13 glasovi ZA je Ob činski svet sprejel sklep, da se glasuje o Predlogu prora čuna  in 
Odloka o prora čunu Ob čine Ig za leto 2011. 
 
S 13 glasovi ZA je Ob činski svet sprejel prora čun in Odlok o prora čunu Ob čine Ig za 
leto 2011. 
 
K točki 5 
Župan pove, da je Okrožno sodišče v Ljubljani z dopisom zaprosilo občine, da posredujejo 
predloge kandidatov za sodnike porotnike. 
Tone Krnc vpraša po kakšnem kriteriju in kdo določi kandidate. 
Župan pove, da v dopisu sodišča ni določen kriterij, vendar, naj bi bili starejši od 30 let in naj 
jih ne bi predlagale politične stranke. Predlog je pripravila občinska uprava. 
 
S 13 glasovi ZA je Ob činski svet sprejel sklep: 
Občinski svet Ob čine Ig predlaga Višjemu sodiš ču v Ljubljani naslednje kandidatinje 
in kandidate za sodnike porotnike Okrožnega sodiš ča v Ljubljani: 

� Marija  Poredoš, Golo 127, 1292 Ig  
� Anton Tegelj, Matena 27, 1292 Ig  
� Janez Stanimir Vrhovec, Barjanska ulica 26, 1292 Ig  
� Marija Zdravje, Iška vas 29, 1292 Ig  
� Marjan Žagar, Vrbljene 56, 1292 Ig   

 
K točki 6 
Župan pove še odgovor iz prejšnje seje koliko dijakov in študentov ima subvencioniran 
prevoz. Za mesec september 39 dijakov, oktober 73 od tega 49 dijakov in 24 študentov, 
november 84 od tega 56 dijakov in 28 študentov. 
 
Pobud in vprašanj ni bilo, župan pa vsem zaželi prijetne praznike ter zdravo, uspešno novo 
leto 2011. 
 
Seja je bila zaključena ob 18.17 uri. 
 
Zapisala Marjana Župec   

 
Janez Cimperman                                                           

                                        ŽUPAN 


