ZAPISNIK KONSTITUTIVNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE IG
z dne, 22. 10. 2014 ob 18.00 uri v dvorani Centra Ig
Prisotni: župan Janez Cimperman, Jožica Drobnič, Klemen Glavan, Alenka Jeraj, Zuhra
Jovanovič, Martina Kovačič, Bojan Kraševec, Tone Krnc, Anton Modic, Slavko Pavlič, Rado
Simić, Franc Toni, Zlatko Usenik, Jože Virant, Marija Župec.
Ostali prisotni: Igor Kovačič (predsednik Občinske volilne komisije - OVK), Janez Miklič,
Marjana Župec, Maja Zupančič, Jasna Martinjak.
Dnevni red:
1. Imenovanje Komisije za potrditev mandatov članic in članom občinskega sveta in
ugotovitev izvolitve župana
2. Predstavitev Poročila občinske volilne komisije o izvedbi Lokalnih volitev 2014
3. Potrditev mandatov članic in članov občinskega sveta in ugotovitev izvolitve župana
4. Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Dnevni red je bil soglasno sprejet.
K točki 1
Župan pozdravi navzoče in izreče čestitke novo izvoljenemu Občinskemu svetu ter predlaga
Komisijo za potrditev mandatov članic in članov občinskega sveta in ugotovitev izvolitve
župana: Anton Modic, Tone Krnc, Franc Toni. Predlog poda na glasovanje.
Z 14 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig potrdil Komisijo za potrditev mandatov
članov občinskega sveta in ugotovitev izvolitve župana, da se imenuje Anton Modic,
Tone Krnc, Franc Toni.
K točki 2
Igor Kovačič predsednik Občinske volilne komisije (OVK) pove, da je komisija pričela z
delom 21.7.2014, ko je bil objavljen razpis za lokalne volitve, nato pa delo prilagodila glede
na rokovnik in zakonske dolžnosti. V skladu z zakonom niso bile izvedene volitve za svete
vaških skupnosti Brest, Dobravica, Draga, Gornji Ig, Iška Loka, Kremenica, Matena, Vrbljene.
Vsem predlagateljem list kandidatov je OVK izdala pozitivne odločbe o potrditvi kandidatur, ki
so bile javno objavljene v Mostiščarju, na oglasnih deskah in na spletni strani Občine Ig. V
zvezi z imenovanjem volilnih odborov OVK ugotavlja, da so se predsedniki, namestniki in
člani neprestano menjavali in je zato morala OVK izdajati sklepe o razrešitvah in ponovnih
imenovanjih. OVK prosi vse predlagatelje, da za naslednje lokalne volitve kandidate za člane
volilnih odborov prosi, za zanesljivo udeležbo v volilnem odboru, po tem, ko so že imenovani.
OVK je na 6. seji dne 5.10.2014 pregledala vse neveljavne glasovnice in z glasovanjem
odločila, ali so veljavne, ali ne. Pri glasovanju o veljavnosti glasovnic za župana je bil izločen
namestnik člana OVK Uroš Čuden, ker je kandidat Janez Cimperman njegov predstojnik in bi
lahko prišlo do videza pristranskosti, za občinski svet pa se je izločil član OVK Gregor Toni,
zaradi sorodstvene vezi s kandidatom in predlagateljem Neodvisne liste 21. Marec. OVK je
takoj po seji razglasil rezultate volitev. Predsednik OVK se zahvali tajniku OVK Janezu
Mikliču za odgovorno, ažurno in zanesljivo delo pri izvedbi lokalnih volitev, in prav tako tudi
namestnici tajnika Andreji Zdravje, županu in vsem članom OVK. Županu občine Ig je OVK
predala Poročilo o uradnih rezultatih volitev v občini Ig za lokalne volitve 2014 in predlaga
občinskemu svetu, da se mandate članic in članov občinskega sveta in ugotovitev izvolitve
župana potrdi.
Župan predlaga 10 minut odmora, da komisija pregleda poročilo o lokalnih volitvah 2014.
K točki 3
Anton Modic pove, da je Komisija za potrditev mandatov članic in članov občinskega sveta in
ugotovitev izvolitve župana pregledala Poročilo OVK o izvedbi lokalnih volitev 2014 ter vsa
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izdana potrdila o izvolitvi in ugotovila, da so bile volitve legitimne in, da ni bilo ugotovljenih
nepravilnosti. Komisija predlaga občinskemu svetu potrditev vseh mandatov novoizvoljenih
članic in članov občinskega sveta in potrditev ugotovitev izvolitve župana Občine Ig Janeza
Cimpermana.
Župan poda predlog Komisije na glasovanje.
Z 14 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig potrdil mandat članic in članov Občinskega
sveta Občine Ig:
 Jože Virant
 Marija Župec
 Anton Modic
 Jožica Drobnič
 Klemen Glavan
 Franc Toni
 Rado Simić
 Martina Kovačič
 Zlatko Usenik
 Zuhra Jovanovič
 Bojan Kraševec
 Tone Krnc
 Alenka Jeraj
 Slavko Pavlič
Z 14 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig potrdil ugotovitev izvolitve župana Občine
Ig Janeza Cimpermana.
K točki 3
Župan predlaga Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja: predsednik Anton
Modic, člani Zuhra Jovanovič, Rado Simić, Alenka Jeraj, Bojan Kraševec.
Zlatko Usenik predlaga, da se namesto Zuhre Jovanovič imenuje Martina Kovačič.
Župan poda predlog na glasovanje.
S 13 glasovi ZA in 1 PROTI je Občinski svet Občine Ig potrdil Komisijo za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja, da se imenuje:
 predsednik Anton Modic
 članica Martina Kovačič
 član Rado Simić
 članica Alenka Jeraj
 član Bojan Kraševec
Vsi svetniki so na podlagi Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije prejeli zloženke in
obrazce za posredovanje podatkov Komisiji za preprečevanje korupcije.
Seja je bila zaključena ob 18.35 uri.
Zapisala
Marjana Župec

Janez Cimperman
ŽUPAN
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