
Najem grobnih mest  
in mrliških vežic 

Občinski svet je 1. 12. 2010 sprejel Sklep o določitvi cen najema 
grobnih mest in mrliških vežic v Občini Ig za leto 2011, ki znašajo: 

Vrsta grobnega 
mesta

Pokopališča Golo, Ig, 
Tomišelj

Pokopališče 
Kurešček

Enojni 21,00 18,00
Dvojni 42,00 36,00
Trojni 63,00 51,00
Žarni 13,50 10,80

Cene so v EUR z vključenim DDV-jem.

Cena najema mrliških vežic na pokopališčih Ig, Tomišelj in Golo 
za leto 2011 znaša 85,00 € brez DDV. Sklep bo objavljen v Uradnem 
listu RS, uporablja pa se za leto 2011.

Janez Cimperman, župan

Svetniki so potrdili nov Odlok o 
občinskih priznanjih, pri katerem 
je glavna novost omejeno število 
posameznih občinskih priznanj. 
Tako bodo letno lahko podelili le 
eno priznanje za častnega obča-
na, dve zlati plaketi, štiri priznanja 
in eno pohvalo župana. S tem 
bodo priznanja pridobila pomen, 
saj je bilo v zadnjih letih podelje-
nih (pre)veliko število priznanj. 

Na hitro so svetniki potrdili tudi 
minimalne spremembe točke za 
odmero nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča (nova vrednost 
točke je 0,002369 €/m2), cenika 
najema grobnih mest in mrliških 
vežic ter vrednosti točke za izračun 
komunalnih taks (0,18 €). 

Pod točko razno je Zdravko 
Grmek (Izziv 2010) vprašal, ali bo 
poskrbljeno za kakovostno sana-
cijo vodotoka Iške, ki je bil močno 

prizadet v jesenskih poplavah.  
Franca Tonija je zanimalo, kakšna 
je situacija z drugim zdravnikom 
v Občini. Župan je pojasnil, da se 
stvari dobro odvijajo in upa, da 
bomo v prvi polovici prihodnjega 
leta dobili dodatnega zdravnika.  
Matejo Uršič (SVS Iška Loka) je 
zanimalo, kako bo občina pos-
krbela za razvoj gospodarstva ter 
kaj se dogaja z obrtno cono Ig. 
Župan je povedal, da je razvoju 
gospodarstva mdr. namenjena 
tudi izgradnja osnovne prome-
tne in komunalne infrasktrukture, 
obrtna cona Ig pa, da trenutno, 
zaradi gospodarske krize stoji. 

Svetniki bodo z delom nada-
ljevali konec decembra, ko bodo 
predvidoma 29. 12. sprejemali 
proračun za leto 2011. 

Maja Zupančič
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Na podlagi Zakona o graditvi objektov (UL RS št. 110/02, 47/04, 126/07), 58. in 61. člena Zakona o stavbnih 
zemljiščih (UL SRS, št. 18/84, 32/85 in 33/89), 56. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (UL RS, št. 44/97), 
Dogovora o usklajevanju meril za določanje območij, na katerih se plačuje nadomestilo za uporabo stavbnega 
zemljišča in meril za določanje višine tega nadomestila (UL SRS, št. 19/86) Zakona o urejanju prostora (UL RS 
št. 110/2,08/2003), ter 16. člena statuta Občine Ig (UL RS 129/06) je Občinski svet Ig na 2. redni seji, dne 1. 
decembra 2010, sprejel 

SKLEP
o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo 

stavbnega zemljišča na območju Občine Ig za leto 2011

1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega 
zemljišča na območju Občine Ig za leto 2011 znaša 0,002369 
eur/m2.

2. člen
Sklep začne veljati z dnem objave v UO Občine Ig, uporablja pa se 
od 1.1.2011 dalje.

Datum: Ig, 2. 12. 2010
Številka: 422/077/2010

Janez Cimperman
Župan Občine Ig
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