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ZAPISNIK 6. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE IG 

z dne, 23.6.2015 ob 17.30 uri v dvorani Centra Ig 
 
Prisotni: župan Janez Cimperman, Jožica Drobnič, Klemen Glavan, Alenka Jeraj, Zuhra 
Jovanovič, Bojan Kraševec, Tone Krnc, Anton Modic, Slavko Pavlič, Rado Simić, Franc Toni, 
Zlatko Usenik, Jože Virant, Marija Župec. 
 
Opravičeno odsotna Martina Kovačič. 
 
Ostali prisotni: Angelca Kuralt (NO), Janez Miklič, Bojana Birsa, Marica Zupan, Marjana 
Župec, Ivan Žagar (SVS Iška vas), Jože Ciber (SVS Golo – Selnik), Natalija Modic (SVS 
Kot), Miro Planinc Kovačevič (SVS Podgozd), Nataša Bučar Draksler (SVS Iška), Tone 
Strelec (SVS Ig). 
 
Dnevni red: 

1. Obravnava in potrditev dnevnega reda 
2. Obravnava in potrditev zapisnika 5. redne seje Občinskega sveta Občine Ig 
3. Obravnava in potrditev Rebalansa proračuna Občine Ig za leto 2015-1 
4. Obravnava in potrditev Sklepa o ukinitvi javnega dobra 
5. Obravnava in potrditev predloga novega grba in zastave Občine Ig 
6. Obravnava in potrditev predloga Odloka o grbu in zastavi Občine Ig (skrajšani 

postopek) 
7. Seznanitev s Poročilom o nadzoru št. 1/2015 
8. Obravnava poročila Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
9. Vprašanja in pobude 

 
K točki 1 
Dnevni red je bil soglasno sprejet. 
 
K točki 2 
Franc Toni opozori, da se v 5 točki dopiše povedano, da se zbrani odpadni papir v občini in 
osnovni šoli Ig proda in denar nameni za šolski sklad. 
Zlatko Usenik opozori, da se v 5 točki doda županove besede, da bodo občani v naselju Ig 
dobili zabojnik za papir k vsaki hiši. 
 
S 13 glasovi ZA je bil potrjen popravljen zapisnik 5. redne seje Občinskega sveta 
Občine Ig. 
 
K točki 3 
Bojana Birsa pove, da so se pri načrtovanju rebalansa upoštevali uradni podatki s strani 
Ministrstva za finance z dne 6.2.2015, ko je bila Občina Ig seznanjena z višino primerne 
porabe, dohodnine in finančne izravnave za leto 2015, ki je 4,24% manjša, kot je bila 
načrtovana v sprejetem proračunu. Občini Ig v letu 2015, s strani Ministrstva za gospodarski 
razvoj in tehnologijo po 23. členu ZFO, pripada sofinanciranje investicije ureditev območja IG 
08-2/PP z dostopno cesto v višini 47.444 eur. Ker pa sama vrednost gradnje ne bo dosegla 
načrtovanih prihodkov, se bo prijavilo še gradnjo vodovoda Golec in s tem počrpalo 
predvidene prihodke. Bistveno nižji je priliv prihodkov iz naslova komunalnih prispevkov, zato 
so prvotno načrtovani prihodki 179.000 eur znižani za 64.592 eur. Po oddanem zahtevku za 
sofinanciranje investicije igrišče Brest v letu 2014 s sredstvi Leader - Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja, je bilo prvotno v proračunu 2015 predvideno 55.000 
eur. Po oddaji vloge pa se načrtuje, da bo v letošnjem letu prejetih 69.788 eur. Pri odhodkih, 
se skladno s predlaganimi spremembami v kadrovskem načrtu, povečajo sredstva na 
odhodkih plač za 10.647,95 eur, izdatki za blago in storitve se povečajo za 30,53%, skladno 
z zakonodajo je oblikovana proračunska rezerva v višini 1,5% vseh načrtovanih prihodkov, 
subvencioniranje javnega potniškega prometa se poveča za 2,48%. Med večjimi investicijami 
je rekonstrukcija in preureditev PŠ Tomišelj v letošnjem letu za prvo fazo 163.434,45 eur, 
obnova vodovoda na Škurhovi ulici na Igu 41.658 eur, za obnovo vodovoda Golec 2. faza 
predvideno 62.400 eur, odsek kanalizacije na Igu – Rakovniška ulica v višini 43.630 eur, 
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sanacije treh kanalizacijskih odsekov 36.525 eur in nov odsek kanalizacije v Iški vasi v 
skupni višini 177.060 eur. Z rebalansom se povečajo prihodki v višini 35.275 eur in odhodki v 
višini 1.127.893 eur. 
Alenka Jeraj zapusti sejo. 
Franc Toni vpraša koliko prihodkov ima Občina od državnih inštitucij, ki delujejo v občini Ig. 
Župan pove, da CUDV Draga in zapori Ig plačujejo NUSZ, ostali prihodki so od dohodnin 
zaposlenih. 
Zlatko Usenik pove, da v hribih občani ne morejo postaviti male komunalne čistilne naprave, 
saj pri pridobivanju dovoljenj za gradnjo lahko postaviš le triprekatno nepropustno greznico. 
Predlaga, da je nujno potrebno nameniti in umestiti v proračun za leto 2016 določeno vsoto 
denarja za male komunalne čistilne naprave. 
 
Z 12 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel sklep, da se glasuje o predlogu 
Odloka o rebalansu proračuna Občine Ig za leto 2015–1.  
 
Z 12 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel Odlok o rebalansu proračuna 
Občine Ig za leto 2015–1.  
 
K točki 4 
Janez Miklič pove, da občinska uprava vodi številne postopke v zvezi ureditve geodetskih 
odmer občinskih cest, posledično tudi ureditev premoženjsko pravnih razmerij z menjavo 
zemljišč, prodajo. Vsa zemljišča so uvrščena v Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem 
Občine Ig za leto 2015. Svetniki niso razpravljali. 
 
Z 12 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel sklep o ukinitvi statusa javnega 
dobra na zemljiščih: 

- parcelna številka 1494/2 k.o. 1699 Dobravica 
- parcelna številka 1494/3 k.o. 1699 Dobravica 
- parcelna številka 1487/27 k.o. 1699 Dobravica  
- parcelna številka 2272/25 k.o. 1708 Golo 
- parcelna številka 2272/29 k.o. 1708 Golo  
- parcelna številka 2272/30 k.o. 1708 Golo 
- parcelna številka 2689/6 k.o. 1702 Tomišelj 
- parcelna številka 2687/5 k.o. 1702 Tomišelj 
- parcelna številka 1344/8 k.o. 1712 Zapotok 
- parcelna številka 1339/2 k.o. 1712 Zapotok 
- parcelna številka 1339/1 k.o. 1712 Zapotok 
- parcelna številka 1341/8 k.o. 1712 Zapotok 
- parcelna številka 1341/10 k.o. 1712 Zapotok 

Zgoraj navedene nepremičnine prenehajo imeti značaj javnega dobra in postanejo last 
Občine Ig. 
 
K točki 5 
Marica Zupan pove, da so svetniki imeli na predstavljeni predlog pripombe, katere so se pri 
nadaljnjem delu upoštevale in na osnovi sklepa občinskega sveta nadaljevali s postopkom 
izdelave nove simbolike z atributom kolišča in heraldične rože za nov grb in zastavo. 
Svetniki niso razpravljali. 
 
Z 12 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig potrdil nov grb in zastavo Občine Ig. 
 
K točki 6 
Rado Simić pove, da je Statutarno pravna komisija obravnavala Odlok in ga predlaga 
občinskemu svetu v obravnavo in potrditev po skrajšanem postopku. Razprave ni bilo. 
  
Z 12 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel sklep, da se glasuje o predlogu za 
sprejem po skrajšanem postopku. 
 
Z 12 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel Odlok o grbu in zastavi Občine Ig v 
predlagani obliki po skrajšanem postopku. 



3 

 

 
K točki 7 
Angelca Kuralt pove, da je Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) seznanila Nadzorni 
odbor Občine Ig (NO) z ugotovitvami glede poslovanja Občine Ig s podjetjem Tise d.o.o.. 
KPK je naslovnike posebej opozorila na dolžnost varovanja osebnih podatkov in na zaščito 
interesov postopka KPK oziroma varovanja postopkovne tajnosti. Zato ugotovitve KPK v 
poročilu niso omenjene. Zadeva je bila odstopljena NO v nadaljnji postopek nadzora in sicer 
zaradi znakov negospodarnega in nesmotrnega ravnanja z javnimi sredstvi. NO je opravil 
nadzor postopka oddaje javnega naročila za izdelavo in vzdrževanje spletne strani Občine Ig 
v letu 2003 in sicer predvsem z vidika gospodarnosti smotrne porabe proračunskih sredstev. 
Na podlagi ugotovitev je NO priporočil Občini Ig sledeče: da občina s sistemom notranjih 
kontrol in pravil zagotovi poslovanje skladno s predpisi; da zaradi pravilne izvedbe postopka 
javnega naročila pravočasno in pravilno oceni vrednost naročila; da pravočasno zagotovi 
predvideno višino sredstev za konkretno nabavo. 
 
K točki 8 
Anton Modic predsednik Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja pove, da je 
komisija obravnavala odstopne izjave članic Nadzornega odbora Občine Ig in predlaga 
Občinskemu svetu, da se seznani z odstopnimi izjavami in sprejme sklep o njihovi razrešitvi. 
Zlatko Usenik vpraša zakaj naenkrat odstop vseh članic in, ali bo tudi predsednica odstopila. 
Angelca Kuralt pove, s tem ko je narejeno in podano končno poročilo, tudi sama odstopa iz 
Nadzornega odbora občine Ig, iz osebnih razlogov. V vseh preteklih letih je nadzorovanje 
potekalo v homogenem kolektivu, pošteno, strokovno, transparentno in suvereno, nikoli ni 
bilo nobenih konfliktov med članicami, občinsko upravo in županom. Vse članice odstopajo iz 
osebnih razlogov. 
Župan se vsem članicam nadzornega odbora za vsa leta dobrega sodelovanja zahvali za 
korekten odnos. 
 
Z 12 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel sklep: 
Občinski svet Občine Ig se je na 6. redni seji dne 23.6.2015 seznanil z odstopnimi 
izjavami članic Nadzornega odbora Špele Žagar, Milene Povšič, Darinke Virant, Martine 
Uršič in Angelce Kuralt in sprejel sklep o njihovi razrešitvi. 
 
K točki 9 

 Zlatko Usenik opozori na neurejenost zbirnega centra v Mateni ter predlaga, da bi 
vzdrževanje zbirnega centra prevzel PGD Matena.  

 Jože Ciber (SVS Golo-Selnik) pove, da so v poročilu o čistilni akciji predlagali 
postavitev table (prepovedano odlaganje odpadkov). Ko so čistili so našli podatke, 
katere so posredovali Občini in še vpraša kako je s postopkom. Brezno – Skedenca 
so spraznili, 90 % smeti je od najemnikov lovske koče – smeti jagrov, ostanki 
divjačine, smeti od piknikov, vse je poslikano kot dokaz. 

 Marija Župec vpraša kaj je s prekopano potjo od Ižanske ceste proti Iški Loki. Župan 
odgovori, da je parcela v privatni lasti. 

 Slavko Pavlič opozori, da od mostu Strahomer proti Tomišlju še ni odpeljan material iz 
struge Iške. 
Klemen Glavan meni, da ne gre za sanacijo struge ampak odvoz dobrega materiala, 
saj vse kar je Iška naplavila, je ostalo v strugi. 

 Bojan Kraševec pove, so imeli gasilci intervencijo, ker je padla žival v jašek na 
parceli, ki je v privatni lasti, zato predlaga, da se obvesti inšpekcijsko službo. 

 Žagar Ivan pove, da so strokovne službe iz Agencije Republike Slovenija za okolje 
prišle na ogled struge v Iški vasi, vendar ni narejenega še nič. Vaščani zato 
predlagajo, da se povabi strokovnjake in si skupaj ogledajo strugo Iške ter tako reši 
zadevo do konca.  

 
Seja je bila zaključena ob 19.15 uri. 
 
Zapisala Marjana Župec       Janez Cimperman   
          ŽUPAN                                   
                                      


