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ZAPISNIK 17. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE IG 

z dne, 21.12.2016 ob 17.30 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: Janez Miklič, Marjana Župec, Štefan Gorenčič, Uroš Čuden, Katja Ivanuš, 
Tina Škulj, Bojana Birsa, Tanja Lenaršič, Natalija Skok, Marjetka Pintarič Župec, Polona 
Skledar, Andreja Zdravje, Marica Zupan, Janko Purkat (SVS Strahomer), Rupert Janez (SVS 
Iška vas), Erika Janželj (SVS Iška vas), Roman Grm (SVS Iška), Franci Susman (SVS 
Tomišelj), Perme Darja (SVS Podkraj), Nevenka Kosec (SVS Podgozd, podpredsednica 
Planinsko društvo Krim), Jože Krašovec (Planinsko društvo Krim). 
 
Dnevni red: 

1. Obravnava in 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 2017 
4. Obravnava in potrditev predloga Sklepa o določitvi vrednosti točke za izračun 

nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Ig za leto 2017 
5. Obravnava in potrditev Sklepa o določitvi vrednosti točke za izračun komunalnih taks 

v občini Ig za leto 2017 
6. Obravnava in potrditev predloga Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra 
7. Obravnava in potrditev predloga cene socialnovarstvenih storitev v občini Ig za leto 

2017 
8. Obravnava in potrditev letnega programa športa v občini Ig za leto 2017 
9. Obravnava in potrditev letnega programa kulture v občini Ig za leto 2017 
10. Seznanitev s podpisom pogodbe in pisma o nameri z Ministrstvom za obrambo 
11. Obravnava predloga o upravljanju poslovnih prostorov (Dom v Iškem Vintgarju) 
12. Pobude in vprašanja 

 
K točki 1 
Dnevni red je bil soglasno potrjen. 
 
K točki 2 
Martina Kovačič opozori, da se v 2 točki dopiše poslovnik in statut in v 5 točki napiše, da 
opozarja na neurejeno zemljiškoknjižno stanje in dejansko stanje dovozne poti iz Ljubljanske 
ceste, ki traja že 20 let in ne razume, da Občina Ig dopušča, da ima nekdo vrisano hišo v ZK 
na javnem dobrem in tega ne uredi. 
Klemen Glavan opozori, da se popravi besedilo most v Vrbljenu. 
 
Z 12 glasovi ZA bil potrjen popravljen zapisnik 16. redne seje Občinskega sveta 
Občine Ig. 
 
Seji se pridružita Alenka Jeraj in Zlatko Usenik. 
 
K točki 3 
Predlog proračuna so obravnavala delovna telesa občinskega sveta. 
Anton Modic pove, da je Odbor za družbene dejavnosti obravnaval Odlok in ga predlaga 
občinskemu svetu v obravnavo in potrditev. 
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 s 
spremembo, da se dodatno zagotovi sredstva za potrebe dograditve javne razsvetljave na 
Golem, odsek Gora – Golec. 
Tone Krnc pove, da je Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo 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. 
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Franc Toni pove, da je Odbor za gospodarstvo, turizem in gostinstvo Odlok obravnaval in ga 
predlaga občinskemu svetu v obravnavo in potrditev s spremembo, da se nameni 
sofinanciranju turističnih društev znesek glede na prejšnja leta. 
Župan pove, da sta v času javne razprave prispela dva predloga k predlogu proračuna s 
strani Bojana Sever in SVS Tomišelj. V kolikor bo ponujena cena na javnem razpisu za 
ureditev lokalnih cest v Občini Ig nižja od načrtovane po NRP, bosta predloga upoštevana v 
rebalansu proračuna za leto 2017. Slovenska demokratska stranka je predlagala amandma, 
da se sredstva za financiranje političnih strank, vrnejo na prvotno določena sredstva 
opredeljena s sklepom z dne 22.10.2014. 
Župan poda na glasovanje predlog k predlogu proračuna Občine Ig za leto 2017, ki ga je 
podala Slovenska demokratska stranka. 
 
S 5 glasovi ZA, 1 PROTI in 8 VZDRŽANIMI je Občinski svet sprejel predlog k predlogu 
proračuna Občine Ig za leto 2017, ki ga je podala Slovenska demokratska stranka. 
 
Župan poda proračun in Odlok o proračunu Občine Ig za leto 2017 na glasovanje. 
 
Z 14 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel sklep, da se glasuje o Predlogu 
proračuna Občine Ig za leto 2017 in Odloka o proračunu Občine Ig za leto 2017. 
 
Z 14 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel proračun Občine Ig za leto 2017 in 
Odlok o proračunu Občine Ig za leto 2017. 
 
K točki 4 
Z 12 glasovi ZA in 2 VZDRŽANIMA je Občinski svet Občine Ig sprejel Sklep o določitvi 
vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju 
Občine Ig za leto 2017. 
 
K točki 5 
Z 14 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel Sklep o določitvi vrednosti točke za 
izračun komunalnih taks v Občini Ig za leto 2017. 
 
K točki 6 
Z 14 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel Sklep o ukinitvi statusa javnega 
dobra na nepremičnini s parcelno številko 1740/2 k.o. 1701 Iška Loka (ID 6482620).  
 
K točki 7 
Anton Modic pove, da je predlog obravnaval Odbor za družbene dejavnosti in ga predlaga v 
obravnavo in potrditev občinskemu svetu.  
 
Z 14 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel sklep o potrditvi cene pomoči na 
domu v Občini Ig za leto 2017: 

 za uporabnike na uro 6,13 eur 
 za občino na uro 12,95 eur 

 
Z 14 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel sklep o potrditvi cene 
socialnovarstvene storitve enkratne denarne pomoči v Občini Ig za leto 2017 na letni 
ravni v višini 921,30 eur. 
 
K točki 8 
Z 14 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel sklep o potrditvi letnega programa 
športa v Občini Ig za leto 2017. 
 
K točki 9 
Z 14 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel sklep o potrditvi letnega programa 
kulture Občine Ig za leto 2017. 
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K točki 10 
Župan pove, da je leta 1994 Ministrstvo za obrambo preneslo na Mestno občino Ljubljana 
(MOL) zemljišča na območju nekdanje vojašnice ob Metelkovi in Kodeljevem ter Poljanskega 
Predmestja, MOL pa je na Ministrstvo za obrambo preneslo zemljišča v katastrski občini Ig, 
ki so znotraj in izven Izobraževalnega centra za zaščito in reševanje Ig (ICZR Ig). Menjalna 
pogodba je bila v zemljiški knjigi le delno izvedena. Občina Ig se je kot pravna naslednica 
nekdanje Občine Ljubljana Vič-Rudnik vknjižila v zemljiško knjigo na preostala zemljišča 
ICZR Ig. V zvezi s to problematiko je Občina v pravdni zadevi tožila MOL in Ministrstvo za 
obrambo s tožbenim zahtevkom za ugotovitev ničnosti menjalne pogodbe iz leta 1994. 
Občina Ig s tožbo ni uspela. Ministrstvo za obrambo in Občina Ig sta dosegli soglasje glede 
hkratnega podpisa pogodbe o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja za nepremičnine znotraj 
ograje ICZR Ig in pisma o nameri. S pismom o nameri se del zemljišča ob gasilskemu domu 
Ig, parc. št. 2432/36 k.o. 1700 Ig lastniško prenese na Občino Ig, prav tako tudi zemljišča 
ukinjenega dostopa do vrat ICZR Ig.  
Svetniki so po končani razpravi soglasno potrdili predlog podpisa pogodbe o uskladitvi 
zemljiškoknjižnega stanja in priznanju lastninske pravice in predlog pisma o nameri. 
 
Z 14 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel sklep, da Občinski svet Občine Ig 
daje soglasje županu za podpis pogodbe o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja in 
priznanju lastninske pravice in pisma o nameri z Ministrstvom za obrambo. 
 
K točki 11 
Župan svetnikom razdeli odvetnikovo poročilo o odprtem sodnem postopku v zvezi s 
poslovnim objektom v Iškem Vintgarju.  
Svetniki so predlagali, da je na naslednji seji prisoten odvetnik, da odgovori na postavljena 
vprašanja. 
Predstavnik Planinskega društva Krim (PD Krim) Jože Kraševec obrazloži zgodovino, naloge 
in delovanje društva. 
Svetniki so se v razpravi spraševali ali se PD Krim zaveda, da ne more upravljati z domom v 
Iškem Vintgarju dokler sodni postopek ni končan, ali lahko povedo kaj društvo pridobi z 
upravljanjem, ali bodo pobirali parkirnino, ali se ne bojijo incidenta, ki lahko nastane s strani 
dosedanjega najemnika doma. Svetniki so predlagali, da je potrebno iz morebitne pogodbe o 
upravljanju izločiti dom in parcelo, in tudi, da gredo vsa pobrana sredstva od parkirnine v 
občinsko blagajno, nato pa občina iz tega sofinancira delovanje društva.  
Janko Purkat pove, da bo društvo dobilo veliko dela, pospravljanje smeti, urejanje okolice, s 
tem pa bo Iški Vintgar dobil drugačno, lepšo podobo. 
Nevenka Kosec pove, da v okviru Pravil PD Krim, društvo lahko upravlja z domom, vendar 
šele, ko bodo izpolnjeni pogoji za prevzem. 
Svetniki so predlagali, da bi se z upravljanjem ali najemom počakalo do konca sodnega 
postopka in nato v celoti, objekt in vse ostalo, na podlagi javnega razpisa predalo v najem ali 
upravljanje nekomu, ki ima strategijo, vizijo, denar, saj je škoda, da naravna dobrina 
propada.  
Nevenka Kosec pove, da bodo kot predstavniki z novimi dejstvi seznanili Upravni odbor PD 
Krim in podali odgovore občinskemu svetu. 
 
K točki 12 
Župan vsem zaželi lepe praznike in zdravo, srečno, uspešno v letu 2017.  
 
Seja je bila zaključena ob 19.50 uri. 
 
Zapisala Marjana Župec       

 Janez Cimperman   
  ŽUPAN                                 

 
 


