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ZAPISNIK 16. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE IG 
z dne, 10. 12. 2012 ob 18.00 uri v dvorani Centra Ig 

 
Prisotni: župan Janez Cimperman, Andrej Ambrož, 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. 
 
Ostali prisotni: Angelca Kuralt (NO), Janez Miklič, Eva Žagar, Marjetka Pintarič Župec, Katja 
Ivanuš, Natalija Skok, Tina Škulj, Marica Zupan, Štefan Gorenčič, Andreja Zdravje, Uroš 
Čuden, Marjana Župec, Polona Skledar, Lea Sever (SVS Golo–Selnik), Franci Susman (SVS 
Tomišelj), Janez Janežič (SVS Iška), Ivan Žagar (SVS Iška vas), Zlatko Usenik (SVS 
Zapotok), Ljudmila Vöröš (SVS Kremenica). 
 
Dnevni red: 

1. Potrditev dnevnega reda 
2. Obravnava in potrditev zapisnika 15. redne seje Občinskega sveta Občine Ig 
3. Predstavitev in splošna razprava predloga proračuna Občine Ig za leto 2013 
4. Obravnava in potrditev sklepa vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo 

stavbnega zemljišča v Občini Ig za leto 2013 
5. Seznanitev s Poročilom o nadzoru izvajanja predpisov s področja predšolske vzgoje 

in varstva otrok 
6. Pobude in vprašanja 

 
K točki 1 
Župan predlaga razširitev dnevnega reda z dodatnima točkama: 
- Seznanitev s širitvijo območja Nature 2000, 
- Problematika Barjanske ulice - dopis Bolha Jože.  
 
Z 12 glasovi ZA  je bil potrjen dopolnjen dnevni red, ki se ustrezno preštevilči. 
 
K točki 2 
Z 12 glasovi ZA je bil potrjen zapisnik 15. redne seje Občinskega sveta Občine Ig. 
 
Seji se pridruži Alenka Jeraj. 
 
K točki 3 
Župan predstavi predlog proračuna Občine Ig za leto 2013. Načrtovani prihodki znašajo 
9.402.105,19 eur, kjer je upoštevano tudi zadolževanje za vrtec predvideno v višini 
2.900.00,00 eur. Glede na to, da je vrtec Ig prioriteta so odhodki naravnani zelo varčevalno, 
zmanjšanje sredstev skoraj vsem uporabnikom, društvom, občinski upravi, na prireditvah, ni 
predvidne slavnostne akademije za občinski praznik, karnevala, ižanskega sejma. Sledila je 
splošna razprava. 
 
Seji se pridruži Stanislav Ostanek. 
 
Alenka Jeraj meni, da bi morali imeti slavnostno akademijo ob občinskem prazniku in 
predlaga, naj se eno leto črta novoletno obdarovanje. Jožeta Cibra moti, ker sredstva niso 
zmanjšana svetnikom, podžupanoma, političnim strankam. Tone Krnc pripomni, da politične 
stranke varčujejo že veliko let, imajo najnižjo vrednost točke, odpovedo se povračilu za 
volitve in še predlaga, naj zunanji izvajalci – pogodbeniki nekaj naredijo brez plačila. Franc 
Toni predlaga, da se denar iz političnih strank v celoti preusmeri na postavko občinski 
praznik. Župan poda sklep na glasovanje.  
 
Z 14 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel sklep, da se o Predlogu proračuna 
Občine Ig za leto 2013 in o Predlogu Odloka o proračunu Občine Ig za leto 2013 opravi 
javna razprava. Predlog bo v javni razpravi skladno s Poslovnikom Občinskega sveta 
Občine Ig. Skladno z drugo točko 94. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ig, se 
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predlog objavi na spletnih straneh občine, zainteresirani pa lahko dostopijo do 
predloga tudi v prostorih Občine Ig, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig v času uradnih ur. 
 
K točki 4 
Župan pove, da je predlog povišanja vrednosti točke NUSZ za 5% in za leto 2013 znaša 
0,002537 eur/m2. 
Sledila je razprava v kateri so sodelovali Tone Krnc, Zlatko Usenik, Rado Simić, Anton 
Modic, Alenka Jeraj. 
 
Z 14 glasovi ZA je Občinski svet sprejel Sklep o vrednosti točke za izračun 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Ig za leto 2013. 
 
K točki 5 
Angelca Kuralt predsednica Nadzornega odbora povzame ugotovitve in pojasni priporočila 
pri nadzoru. Nepravilnosti niso bile ugotovljene. 
 
K točki 6 
Župan svetnike seznani, da je Slovenija omrežje Nature 2000 vzpostavila leta 2004. 
Evropska komisija ugotavlja, da sedanje omrežje ne zadošča zahtevam Direktive o habitatih 
in Direktive o pticah in, da Slovenija s tem krši pravni red EU. Take ugotovitve je Evropska 
komisija v preteklih letih poslala članicam EU in te so nato povečale območje Nature 2000. 
Za občino Ig so predlagane le manjše spremembe na območju Iga, Tomišlja in Podkraja. 
 
K točki 7 
Župan pove, da je Bolha Jože naslovil na občinski svet dopis glede nepravilnosti ravnanja 
občine v postopku odkupa zemljišča na Barjanski ulici. 
Janez Miklič v nadaljevanju pove, da je občina v letu 2003 odkupila od Jožeta in Elizabete 
Bolha parc. št. 489/4 k.o. Ig za potrebe izgradnje Barjanske ulice. Naknadno je bilo 
ugotovljeno, da je bil del kanalizacije zgrajen tudi na sosednjem zemljišču parc. št. 489/3 
katerega sta tudi solastnika Jože in Elizabeta Bolha. To napako je občina takoj priznala in 
želela odkupiti ta del zemljišča. Ker se lastnika ne strinjata in želita odprodati občini celotno 
parcelo, se spor ureja na sodišču v Ljubljani. Sodišče je naročilo sodnega izvedenca 
geodetske stroke, ki je zemljišče odmeril površine 189 m2 in v nadaljevanju je sodni 
izvedenec ter cenilec zemljišče ocenil na 49 eur/m2. Temu lastnika nasprotujeta in sta 
9.1.2012 vložila ugovor. Sodnica, ki vodi ta primer je šele dne 29.11.2012 v sodni obravnavi 
posredovala sodnemu izvedencu ta ugovor. 
Na koncu župan pove, da bo občina vztrajala, da sodišče razsodi v tem pravdnem sporu, saj 
vsi predhodni pogovori niso bili uspešni. Občina se je držala dogovora in je ob spremembi 
prostorskega reda omogočila, da bo Jože Bolha lahko legaliziral črno gradnjo ob »šintariji«. 
 
K točki 8 
Pobude in vprašanja svetnikov: 

� Tone Krnc opozori, da je na asfaltirani cesti proti »dolini miru« nastala vdolbina. 
� Slavko Pavlič opozori, da je na cesti od »brškega« mosta proti Tomišlju slab asfalt – 

jame in meni, da je prometno nevarna.  
� Zlatko Usenik (SVS Zapotok) opozori, da zaradi slabo splužene ceste avtobusni 

prevoz ne gre v vas Zapotok ampak obrne pred RTC Zapotok. 
� Ljudmila Vöröš (SVS Kremenica) pove, da ravno tako niso splužene ceste do danes 

na Kremenici.  
 
Seja je bila zaključena ob 19.50 uri. 
 
Zapisala Marjana Župec         

 
Janez Cimperman                                                           

                                        ŽUPAN 


