ZAPISNIK 17. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE IG
z dne, 27. 12. 2012 ob 18.00 uri v dvorani Centra Ig
Prisotni: župan Janez Cimperman, Jože Ciber, Klemen Glavan, Zdravko Grmek, Alenka
Jeraj, Tone Krnc, Anton Maček, Anton Modic, Stanislav Ostanek, Slavko Pavlič, Rado Simić,
Franc Toni, Jože Virant, Marija Župec.
Opravičeno odsoten Andrej Ambrož.
Ostali prisotni: Angelca Kuralt (NO), Janez Miklič, Bojana Birsa, Marjana Župec, Eva Žagar,
Katja Ivanuš, Marjetka Pintarič Župec, Natalija Skok, Marica Zupan, Štefan Gorenčič, Tina
Škulj, Andreja Zdravje, Uroš Čuden, Polona Skledar, Tone Pečjak (SVS Staje), Franci
Susman (SVS Tomišelj), Ivan Žagar (SVS Iška vas), Darja Perme (SVS Podkraj), Lea Sever
(SVS Golo–Selnik).
Dnevni red:
1. Potrditev dnevnega reda
2. Obravnava in potrditev zapisnika 16. redne seje Občinskega sveta Občine Ig
3. Obravnava in potrditev predloga Odloka o proračunu Občine Ig za leto 2013
4. Obravnava in potrditev DIIP za projekt odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju
Ljubljanice / Krajinski park Ljubljansko barje
5. Obravnava in potrditev predloga Sklepa vrednosti točke za izračun komunalnih taks v
občini Ig za leto 2013
6. Obravnava in potrditev predloga Sklepa o določitvi cen najema grobnih mest in
mrliških vežic v Občini Ig
7. Obravnava in potrditev Letnega programa športa Občine Ig za leto 2013
8. Obravnava in potrditev Letnega programa kulture Občine Ig za leto 2013
9. Obravnava in potrditev sprememb meril za izbor programov športa, ki se sofinancira
iz proračunskih sredstev Občine Ig
10. Seznanitev z odstopno izjavo svetnika Jožeta Cibra
11. Pobude in vprašanja
K točki 1
Dnevni red je bil soglasno potrjen.
K točki 2
S 13 glasovi ZA je bil potrjen zapisnik 16. redne seje Občinskega sveta Občine Ig.
K točki 3
Župan pove, da je v času javne razprave Neodvisna lista IZZIV 2010 podala predlog k
predlogu proračuna. V kolikor predlagatelj želi prenesti sredstva iz navedenih postavk, bi
moral najprej predlagati spremembo Pravilnika o plačah funkcionarjev, katerega je sprejel
Občinski svet. Zaradi navedenega se pobuda zavrne. Glede delovnih teles Občinskega sveta
Občine Ig župan poudari, da morajo svetniki in člani opravičiti svojo odsotnost na sejah, saj
so zaradi tega odbori nesklepčni.
Bojana Birsa pove, da je občinska uprava opravila popravek proračuna, saj je na postavkah
ugotovila napake tehnične narave.
Anton Modic pove, da je bil Odbor za družbene dejavnosti nesklepčen, zato ni obravnaval
Odloka.
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.
Klemen Glavan pove, da je Odbor za protipožarno varnost, zaščito in reševanje Odlok
obravnaval, ki 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.
Franc Toni pove, da je Odbor za gospodarstvo, turizem in gostinstvo Odlok obravnaval, ki ga
predlaga občinskemu svetu v obravnavo in potrditev.

1

Sledila je razprava o amandmaju v kateri sta sodelovala Jože Ciber in Alenka Jeraj.
Župan poda na glasovanje predlog k predlogu proračuna Občine Ig za leto 2013, ki ga je
podala Neodvisna lista IZZIV 2010.
Z 2 glasovi ZA, 10 PROTI in 1 VZDRŽANIM Občinski svet ni sprejel predloga k
predlogu proračuna Občine Ig za leto 2013, ki ga je podala Neodvisna lista IZZIV 2010.
Razprave o proračunu ni. Župan poda proračun in Odlok o proračunu Občine Ig za leto 2013
na glasovanje.
Z 12 glasovi ZA in 1 PROTI je Občinski svet sprejel sklep, da se glasuje o Predlogu
proračuna in Odloka o proračunu Občine Ig za leto 2013.
Z 12 glasovi ZA in 1 PROTI je Občinski svet sprejel proračun in Odlok o proračunu
Občine Ig za leto 2013.
K točki 4
V razpravi sta sodelovala Franc Toni in Alenka Jeraj.
S 13 glasovi ZA je Občinski svet sprejel sklep, da se potrdi Dokument identifikacije
investicijskega projekta (DIIP) za projekt odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju
Ljubljanice – krajinski park Ljubljansko barje, ki ga je izdelal Sl Consult d.o.o.,
Dunajska 122, Ljubljana, marec 2012.
K točki 5
Svetniki niso razpravljali.
S 13 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel Sklep o določitvi vrednosti točke za
izračun komunalnih taks v Občini Ig za leto 2013.
K točki 6
Svetniki niso razpravljali.
S 13 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel Sklep o določitvi cen najema
grobnih mest in mrliških vežic v Občini Ig.
K točki 7
Anton Modic pove, da je Letni program športa obravnaval Odbor, ki ga predlaga občinskemu
svetu v potrditev. Razprave ni.
S 13 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel Letni program športa Občine Ig za
leto 2013.
K točki 8
Anton Modic pove, da je Letni program kulture obravnaval Odbor in ga predlaga občinskemu
svetu v obravnavo in potrditev.
Alenka Jeraj predlaga, da se programi mladih v bodoče finančno bolje ovrednotijo točke.
S 13 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel Letni program kulture Občine Ig za
leto 2013.
K točki 9
Anton Modic pove, da je Odbor obravnaval spremembe meril za izbor programov športa in jih
predlaga občinskemu svetu v potrditev. Razprave ni.
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S 13 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel sklep, da se potrdi spremembe
meril za izbor programov športa, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev Občine
Ig.
K točki 10
Občinski svet Občine Ig se je seznanil z odstopno izjavo Jožeta Cibra z mesta občinskega
svetnika in ugotovil, da so nastali razlogi za prenehanje mandata.
K točki 11
Pod točko razno župan vsem zaželi prijetne praznike ter zdravo, uspešno novo leto 2013.
Seja je bila zaključena ob 19.00 uri.
Zapisala Marjana Župec
Janez Cimperman
ŽUPAN
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