Datum: 13.12. 2016
Številka: 032-0007/2016

Zadeva: SKLIC
Sklicujem 17. redno sejo Občinskega sveta Občine Ig, ki bo potekala
v sredo, 21. decembra 2016 ob 17.30. uri v dvorani Centra Ig

Dnevni red:
1. Obravnava in potrditev dnevnega reda
2. Obravnava in potrditev zapisnika 16. redne seje - priloga 1
3. Obravnava in potrditev predloga Odloka o proračunu Občine Ig za leto 2017 - priloga 2
4. Obravnava in potrditev predloga Sklepa o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča v občini Ig za leto 2017 - priloga 3
5. Obravnava in potrditev Sklepa o določitvi vrednosti točke za izračun komunalnih taks v
občini Ig za leto 2017 - priloga 4
6. Obravnava in potrditev predloga Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra - priloga 5
7. Obravnava in potrditev predloga cene socialnovarstvenih storitev v občini Ig za leto 2017 priloga 6
8. Obravnava in potrditev Letnega programa športa v občini Ig za leto 2017 - priloga 7
9. Obravnava in potrditev Letnega programa kulture v občini Ig za leto 2017 - priloga 8
10. Seznanitev s podpisom pogodbe in pisma o nameri z Ministrstvom za obrambo - priloga 9
11. Obravnava predloga o upravljanju poslovnih prostorov (Dom v Iškem vintgarju)
12. Pobude in vprašanja
Lep pozdrav!
Janez Cimperman
ŽUPAN
Vabljeni:
- Uredništvo Mostiščarja
- Predstavnik Radia Zeleni val

ZAPISNIK 16. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE IG
z dne, 30.11.2016 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, Zlatko
Usenik, Jože Virant, Marija Župec.
Odsoten Franc Toni.
Ostali prisotni: Janez Miklič, Tanja Lenaršič, Bojana Birsa, Katja Ivanuš, Tina Škulj, Štefan
Gorenčič, Uroš Čuden, Natalija Skok, Polona Skledar, Marjana Župec, Marjetka Pintarič Župec,
Andreja Zdravje, Janez Meglič (SVS Strahomer), Ivan Žagar (SVS Iška vas), Roman Grm (SVS
Iška), Jože Ciber (SVS Golo – Selnik).
Dnevni red:
1. Obravnava in potrditev dnevnega reda
2. Obravnava in potrditev zapisnika 15. redne seje Občinskega sveta Občine Ig
3. Obravnava in potrditev predloga dopolnitve načrta s stvarnim premoženjem Občine Ig za
leto 2016
4. Predstavitev Proračuna Občine Ig za leto 2017
5. Pobude in vprašanja
K točki 1
Dnevni red je bil soglasno potrjen.
K točki 2
Martina Kovačič opozori, da se zadeva Iški Vintgar obravnava javno, v kolikor gre za sodni
postopek pa na zaprti seji za javnost.
Zlatko Usenik pove, da se v zaprto sejo doda, da se povabi predsednika PD Krim z člani
upravnega odbora.
Jože Virant pove, da se v 5 točki doda preprečiti črne gradnje vrtin za male čistilne naprave.
Z 11 glasovi ZA in 1 VZDRŽANIM je bil potrjen popravljen zapisnik 15. redne seje
Občinskega sveta Občine Ig.
K točki 3
Janez Miklič pove, da je parcela, na kateri je parkirišče za pokopališče Tomišelj, že vse od 1986
dalje v zemljiški knjigi v lasti družine Požar. Ker gre za javno infrastrukturo, je vsekakor potrebno
urediti zemljiškoknjižno stanje.
Z 12 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig potrdil predlog Dopolnjenega načrta ravnanja s
stvarnim premoženjem Občine Ig za leto 2016 - Načrt pridobivanja nepremičnega
premoženja.
Seji se pridruži Zuhra Jovanovič
K točki 4
Bojana Birsa pove, da je Ministrstvo za finance občine seznanilo z višino primerne porabe,
dohodnine in finančne izravnave. Pri predhodnih izračunih je upoštevana povprečnina v višini 530
evrov za leto 2017 in 536 evrov za 2018. Občinam se iz leta v leto nalagajo nove obveznosti, za
katere pa razen večje dohodnine zaradi večjega števila prebivalcev, več prihodkov ne dobijo. Pri
pripravi proračuna občine za leto 2017 smo upoštevali vse predpise. V predlogu niso vključene vse
potrebne investicije, so pa načrtovane vsaj najnujnejše. Sledimo dolgoročnemu načrtu in vlagamo

na področju oskrbe z vodo, odvajanje odpadnih vod, po nekaj letnem zatišju so na vrsti tudi
protiprašne zaščite trenutno še makadamskih cest, katere so v lasti občine in njim pripadajoča
javna razsvetljava. Pričenjamo s postopki za pripravo investicijske dokumentacije za ureditev
križišča pri KPD-ju nadaljuje se investicija v Barjansko ulico, priprava potrebne dokumentacije za
širitev pokopališča Kurešček, sanirali bomo streho na MV Golo. Na področju kulture se nadaljuje
gradnja dvorane na Igu, pridobiti nameravamo projektno in investicijsko dokumentacijo za gradnjo
igrišča pri PŠ Golo, v teku pa je že priprava potrebnih idejnih zasnov za obnovo kuhinje in širitev
matične OŠ IG. Poleg navedenega vlagamo sredstva za investicije v GZ Ig, CZ Ig, OŠ Ig in Vrtec
Ig, ter ostale nakupe opreme potrebne za nemoteno delovanje občine.
Župan poda proračun v splošno razpravo v kateri je Zlatko Usenik postavil sledeča vprašanja:
pokopališče Kurešček, cestni promet in infrastruktura, zmanjšana sredstva za turizem, kontejnerji
za smeti, protipoplavni nasipi, prostorski red, vrtina Zapotok, vzdrževanje kulturnih spomenikov,
medgeneracijski center, nakup parcele za vrtino 4. Obrazložitev je podala Bojana Birsa.
Alenka Jeraj se ni strinjala z zmanjševanjem sredstev na področju JR za turizem in opozori, da je
potrebno upoštevati Pravilnik in sprejeti strateški načrt razvoja in trženja turizma v občini Ig, da
vemo kam gremo in kaj hočemo.
Župan poda predlog sklepa na glasovanje.
Z glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel sklep, da se o Predlogu proračuna Občine
Ig za leto 2017 in o Predlogu Odloka o proračunu Občine Ig za leto 2017 opravi javna
razprava. Predlog bo v javni razpravi skladno s sklepom Občinskega sveta Občine Ig do
vključno 15.12.2016. Glede na drugo točko 92. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine
Ig, se 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 5
 Klemen Glavan opozori, da ni varovalne ograje na mostu na koncu Strahomerja.
 Bojan Kraševec predlaga, ko se bo urejalo parkirišče pri pokopališču v Tomišlju se mora v
ožini pri Da-Capo postaviti mejnike.
 Tone Krnc opozori, da niso vzdrževane bankine ob cesti na Sarskem in iz smeri Golo ni
označevalne table za kraj Sarsko.
 Zlatko Usenik predlaga postavitev ogrevanega ogledala v križišču Kurešček – Zapotok in
postavitev table živali na cesti.
 Jože Ciber predlaga postavitev treh luči za javno razsvetljavo na nevarnem odseku ceste
za Golec.
 Martina Kovačič ne razume, da nima dovozne poti iz Ljubljanske ceste, ne more se
priklopiti na kanalizacijo in dobiti optike, ker ima nekdo vrisano hišo v zemljiški knjigi na
javnem dobrem.
 Slavko Pavlič opozori na poškodovano ograjo pri čistilni napravi Matena.
Seja je bila zaključena ob 18.55 uri.
Zapisala Marjana Župec
Janez Cimperman
ŽUPAN

ZAPISNIK 5. SEJE ODBORA ZA KOMUNALO, INFRASTRUKTURO,
VAROVANJE OKOLJA IN UREJANJE PROSTORA
z dne 7.12.2016 ob 17,00 v sejni dvorani Centra Ig
Prisotni člani: Jože Virant, Rado Simić, Marija Župec, Bojan Kraševec, Andrej Žnidaršič, Darja
Režek,
Ostali prisotni: župan Janez Cimperman, Uroš Čuden, Katja Ivanuš, Bojana Birsa
Predlagani dnevni red:
1. Obravnava in potrditev zapisnika 4. Seje Odbora za komunalo, infrastrukturo, varovanje okolja
in urejanje prostora – PRILOGA 1
2. Obravnava predloga proračuna Občine Ig za leto 2017 – PRILOGA 2
3. Razno
Dnevni red je soglasno sprejet.
K točki 1
Zapisnik je bil soglasno sprejet.
K točki 2
Predsednik Jože Virant na kratko predstavi predlog proračuna za leto 2017 in odpre razpravo.
Doda, da so se na postavki Javna razsvetljava – novogradnje – 1313002, dodatno zagotovila
sredstva v višini 3.000,00 €. Sredstva se namenijo za dograditev omrežja javne razsvetljave na
Golem, odsek Gora – Golec. Sredstva so se prerazporedila iz postavke Zimska služba – 1213003.
Rado Simić vpraša ali so predvidena sredstva za izgradnjo opornega zidu v naselju Zapotok.
Župan odgovori, da so sredstva predvidena v sklopu rednega vzdrževanja občinskih cest.
Predsednik Jože Virant, poda naslednja sklep na glasovanje.
Sklep 1:
Odbor za komunalo, infrastrukturo, varovanje okolja in urejanje prostora sprejme, da se na
proračunsko postavko 1313002 – Javna razsvetljava NOVOGRADNJE dodatno zagotovi
sredstva v višini 3.000,00 EUR, za potrebe dograditve omrežja javne razsvetljave na Golem,
odsek Gora – Golec. Sredstva se prerazporedijo iz proračunske postavke 1213003 Zimska
Služba.
Sklep 2:
Odbor za komunalo, infrastrukturo, varovanje okolja in urejanje prostora predlaga
Občinskemu svetu Občine Ig predlog proračuna Občine Ig za leto 2017 z sprejeto
spremembo, v obravnavo in potrditev.
Sklep je bil soglasno sprejet.
K točki 3
Marija Župec vpraša kako je z novoletno okrasitvijo po občini Ig. Uroš Čuden odgovori, da se bo
izvedla v roku enega tedna.
Seja je bila zaključena ob 17.30
Zapisal: Uroš Čuden, SVETOVALEC II

Jože Virant, PREDSEDNIK ODBORA

ZAPISNIK 4. REDNE SEJE ODBORA ZA GOSPODARSTVO, TURIZEM IN GOSTINSTVO
dne, 7.12. 2016, ob 16.30 uri v sejni sobi Centra Ig
Prisotni: Toni Franc-predsednik odbora, Župec Marija, Krnc Tone, Ponikvar Albert, Dolinšek Neža,
Simić Jan
Upravičeno odsotni: Glavan Klemen, Remškar Matej
Ostali prisotni: Janez Cimperman, Bojana Birsa, Marica Zupan,
Dnevni red:
1. Obravnava predloga proračuna Občine Ig za leto 2017 - skladno s 95. členom Poslovnika
Občinskega sveta Občine Ig.
2. Razno
Predsednik Odbora za gospodarstvo, turizem in gostinstvo (v nadaljevanju odbor) na začetku seje
vse lepo pozdravi in ugotovi, da je odbor sklepčen. predlagal je dodatno točko dnevnega reda in
sicer "razno"
Dopolnjen dnevni red seje je bil soglasno sprejet.
Pod točko 1
Predsednik odbora pozove vse prisotne člane, da se vključijo v razpravo in podajo svoje pripombe
ali predloge glede predloga proračuna na področju turizma za leto 2017..
Posebne predstavitve niso bile potrebne, ker so programi že ustaljeni in planirani glede na
razpoložljiva sredstva.
Razprava se je odprla predvsem na planiranje sredstev na proračunski postavki 1104010 Razpisi prireditve in 1514000 Turistična društva - razpisi. Glede na neporabljena sredstva na pp 1514000
je občinska uprava pri planiranju za leto 2017 spremenila znesek namenjen sofinanciranju
turističnih društev iz 9.000€ na 7.000€, na pp 1104010 pa smo zaradi velikega števila prijavljenih
društev in prireditev povečali iz 7.000€ na 9.000€.
Po razpravi je bila sprejeta odločitev, da se zneske na omenjenih pp ne spreminja glede na
prejšnja leta. Sprejet je bi sledeči
Sklep št. 1
Odbor za gospodarstvo, turizem in gostinstvo predlaga Občinskem svetu Občine Ig v
potrditev popravek predloga proračuna Občine Ig za leto 2017 na pp 1104010 in pp 1514000
kot glasi:
1104010 RAZPISI-PRIREDITVE
plan 2017 7.0000€
prej 9.000€
1514000 TURISTIČNA DRUŠTVA
plan 2017 9.0000€
prej 7.000€
Pod točko 2
Predsednik odbora je še enkrat izpostavil problematiko avtobusov, ki si ogledujejo področje kolišč
na "mahu". Vožnja po poti je prepovedana, predvsem pa nevarna tudi zaradi srečavanja s
kmetijskimi stroji.
Seja je bila zaključena ob 17.15. uri.
Ig, 8.12.2016

Zapisala:
Marica Zupan
TURIZEM IN GOSTINSTVO
Strokovna sodelavka

Toni Franc,l.r.
PREDSEDNIK ODBORA ZA GOSPODARSTVO,

ZAPISNIK 4. SEJE ODBORA ZA PROTIPOŽARNO VARNOST, ZAŠČITO IN REŠEVANJE, v
sredo, 07. 12. 2016 ob 18.00 uri, v sejni sobi Centra Ig, Banija 4.
Prisotni: župan Janez Cimperman, Glavan Klemen, Virant Jože, Modic Anton, Kraševec Bojan,
Pavlič Slavko, Virant Miran, Bukovec Franc in Maček Anton
Ostali prisotni:Anton Pucihar, poveljnik štaba CZ, Bojana Birsa, finančna služba in Andreja Zdravje
Odsotni: Debevec Anton
Dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 3. redne seje
2. Obravnava predloga proračuna občine Ig za leto 2017
3. Razno
Na dnevni red ni bilo pripomb je potrjen in soglasno sprejet.
K točki 1
Zapisnik 3. redne seje je potrjen in soglasno sprejet.
K točki 2
Predsednik Odbora za protipožarno varnost, zaščito in reševanje Klemen Glavan je predstavil
predlog proračuna občine Ig za leto 2017. Pove še, da se na proračunski postavki 1007003,
povečajo sredstva za 8.000 eur, tako da je skupna višina na tej postavki 23.000. Predlog je dan v
razpravo.
Predsednik Odbora daje predlog proračuna občine Ig za leto 2017 na glasovanje.
Sklep št. 1:
Odbor za protipožarno varnost, zaščito in reševanje predlaga Občinskemu svetu v potrditev
predlog proračuna občine Ig za leto 2017 za področje požarnega varstva in civilne zaščite.
K točki 3:
Nadalje se odpre razprava o javljalniku narasle reke Iške na obstoječi hidropostaji ARSA oz. novi,
ki bi pravočasno opozorila na razlivanje. Predsednik Odbora, Poveljnik CZ in predsednik GZ bodo
naslednje leto preverili tovrstne možnosti pri nas. Razprava se nadaljuje o protipoplavnih nasipih.
Nadalje se pove, da bodo različna društva v letu 2017 kupila defibrilatorje.
Izpostavi se problem vzdrževanja starega vodohrana v Škriljah.
Seja je zaključena ob 18.35 uri.
Zapisala:
Andreja Zdravje

Klemen Glavan l.r.
PREDSEDNIK ODBORA

ZAPISNIK 4. SEJE ODBORA ZA KMETIJSTVO IN GOZDARSTVO v sredo, 07. 12. 2016 ob 17.30
uri v sejni sobi Centra Ig, Banija 4.
Prisotni: župan Janez Cimperman, Tone Krnc, Jože Virant, Roman Črnič, Gregor Virant in Mihael
Jankovič, Franc Virant, Simič Rado

Ostali prisotni: Bojana Birsa finančna služba, Andreja Zdravje
Opravičil: Jožica Drobnič
Odsoten: Franc Virant
Dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 3. redne seje
2. Obravnava predloga proračuna Občine Ig za leto 2017
3. Razno
Na dnevni red ni bilo pripomb je potrjen in soglasno sprejet.
K točki 1
Zapisnik 3. redne seje je potrjen in soglasno sprejet.
K točki 2
Predsednik Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo je predstavil predloga proračuna občine Ig za leto
2017. Predsednik je dal predlog v razpravo. Člani so razpravljali o višini sredstev na postavki za
zapuščene živali. Izpostavili so vprašanje vzdrževanja poljske poti, ki so na postavki komunale.
Predsednik Odbora daje predlog proračuna občine Ig za leto 2017 na glasovanje.
SKLEP ŠT. 1:
Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo predlaga Občinskemu svetu v potrditev predlog
proračuna občine Ig za leto 2017 za področje kmetijstva in gozdarstva.
K točki 3:
Nadalje se odpre razprava o čiščenju jarkov, soglasju ARSA in financiranju le-teh.
Izpostavi se težava z zavarovanjem pri organiziranju tečaja za varno delo z motorno žago.
Seja zaključena ob 18.00 uri.
Zapisala:
Andreja Zdravje

Tone Krnc l.r.
PREDSEDNIK ODBORA

ZAPISNIK 7. REDNE SEJE ODBORA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
z dne 7. 12. 2016 ob 16. uri v sejni sobi Centra Ig
Prisotni: Anton Modic, Slavko Pavlič, Jožica Drobnič, Jovanovič Zuhra, Ana Podržaj, Ida Meglič,
Marija Livk
Odsotni: Klemen Glavan (opr.), Irena Zalar (opr.)
Ostali prisotni: Bojana Birsa, Polona Skledar, občinska uprava, v drugi polovici Odbora Janez
Cimperman, župan
Dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 6. seje;
2. Obravnava predloga Proračuna občine Ig za leto 2017;
3. Obravnava predloga cene pomoči na domu za leto 2017;

4. Razno.
Vsi prisotni člani Odbora glasujejo za predlagani dnevni red.
K točki 1
Vsi prisotni člani Odbora potrdijo zapisnik 6. seje.
K točki 2
Tone Modic, predsednik Odbora za družbene dejavnosti je navzoče člane Odbora povabil k
razpravi glede predloga Proračuna Občine Ig za leto 2017.
Polona Skledar je predstavila predlog proračuna Občine Ig za leto 2017 po postavkah, ki se
nanašajo na družbene dejavnosti.
Ana Podržaj je vprašala glede organiziranosti knjižnice in njenih stroškov. Polona Skledar je
odgovorila, da je Knjižnica Ig del Mestne knjižnice Ljubljana. Knjižnica ima tri zaposlene. Občina
krije izvajanje skupnih dejavnosti v deležu, materialne stroške in stroške knjižničnega gradiva
(12.000,00 eur). V zadnjih letih, odkar je knjižnica v Centru Ig, občina skoraj nič ne namenja za
investicije.
Ana Podržaj in Slavko Pavlič sta v nadaljevanju spraševala glede prireditev, kam se lahko kdo
prijavi oz. glede višine sredstev v proračunu. Polona Skledar je odgovorila, da prireditve pokriva
sodelavka. Tudi za športne prireditve se prijaviš na razpis za prireditve. Predvideno je, da je na
prireditvah za leto 2017 več sredstev, ker na turizmu niso porabljena vsa sredstva, ker društva
nimajo dovolj upravičenih stroškov. Seveda se to lahko do sprejetja proračuna spremeni.
Slavko Pavlič je vprašal, zakaj se za novoletno osvetlitev namenja toliko sredstev. Prav tako stari
simboli močvirski tulipan in ponirek, niso več primerni. Župan je rekel, da stroški postavitve in
energije stanejo. Slavko Pavlič je nadaljeval, da v ostalih krajih sami okrasijo vasi, tako bi lahko
tudi na Igu.
Ana Podržaj je vprašala kdaj bo saniran strop v Medgeneracijskem centru. Polona Skledar je
odgovorila, da so sredstva predvidena v proračunu.
Anton Modic predlaga sklep:
Odbor za družbene dejavnosti Občine Ig predlaga občinskemu svetu Občine Ig predlog
proračuna občine Ig za leto 2017 v potrditev.
K točki 3
Polona Skledar je obrazložila predlog cene za pomoč na domu za leto 2017. Od leta 2016 dalje
uporabniki pomoči na domu plačajo 40 % cene, 60 % pa občina.
V letu 2017 bi po predlogu Centra za socialno delo uporabniki na uro plačali 6,13 eur, občina pa
12,95 eur. Povprečni mesečni stroški pomoči na domu znašajo 4.196,96 eur. Kar ne pokrijejo
uporabniki, krije občina (60 %)
Anton Modic predlaga sklep:
Odbor za družbene dejavnosti Občine Ig predlaga občinskemu svetu Občine Ig predlog
cene pomoči na domu v potrditev. Cena za uporabnika na uro je 6,13 eur, za občino 12,95
eur.
K točki Razno
Jožica Drobnič je opozorila na socialno problematiko enega od starejših v Škriljah. Imela je tudi
vprašanje glede razpisa za patronažo. Odgovorjeno ji je bilo, da bo v decemberski številki
Mostiščarja.
Zapisala: Polona Skledar, višja svetovalka za družb. dej.

Številka: 4224-0056/2016
Datum: 13.12.2016
OBČINSKI SVET OBČINE IG
ZADEVA:

PREDLOG SKLEPA O DOLIČITVI VREDNOSTI TOČKE ZA
IZRAČUN NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA
V OBČINI IG ZA LETO 2017

PREDLAGATELJ:

Janez Cimperman, župan

PRAVNA PODLAGA:

18. člen Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Ur.l.
RS, št. 107/99 z vsemi spremembami) ter 15. člen statuta Občine Ig
UL RS št. 39/2016

NAMEN:

Obravnava in sprejem sklepa

PREDLOG SKLEPA:

Občinski svet Občine Ig sprejme Sklep o določitvi vrednosti točke za
izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju
občine Ig za leto 2017.
OBRAZLOŽITEV:

1. Razlogi za sprejem sklepa in ocena stanja:
Po Odloku o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč (Ur.l. RS, št. 107/99, popravek Ur.l. RS
85/2002, Mostiščar Uradne Objave št. 6/2001, Ur.l. RS 123/03, UL 112/07), smo zavezanci za
plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljevanju nusz) do sprejetja nove
zakonodaje, vsi uporabniki zazidanega stavbnega zemljišča, ki se uporablja za stanovanjski in
poslovni namen in ležijo v občini Ig, ter ne glede na to ali je v uporabi ali ne.
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se šteje med davčne prihodke proračuna kot davek
na nepremičnine. Je izvirni prihodek občinskih proračunov. Nadomestilo se v občini Ig plačuje za
zazidana stavbna zemljišča.
Na podlagi 18. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč, Občinski svet na predlog
župana s sklepom določi vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.
Predlagamo, da se vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo zazidanega stavbnega
zemljišča v občini Ig za leto 2017 poveča za 3% ( glede na vrednost točke, ki je bila določena za
leto 2016). Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v 18. členu določa, da vrednost
točke za izračun nusz na območju občine Ig za vsako leto določi do konca leta za naslednje leto
občinski svet s sklepom na predlog župana.
Predlagana vrednost točke za izračun nusz za leto 2017 ( za kvadratni meter) za zazidano stavbno
zemljišče znaša 0,002734 €.
2. Cilji in načela predloga sklepa:
Odhodki občinskega proračuna za leto 2017 so vezani tudi na prihodke iz naslova nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča. Cilj sklepa je objava vrednosti točke za leto 2017. Davčni organ
izdaja odločbe o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča po uradni dolžnosti na podlagi
občinskega odloka in vrednosti točke, ki velja na dan 1. januarja leta, za katero se določi
nadomestilo. S sprejemom predlaganega sklepa bomo omogočili izvajanje občinskih strateških
ciljev.

3. Ocena finančnih in drugih posledic:
S spremenjeno vrednostjo točke za leto 2017 bodo predvideni prihodki iz naslova nusz v letu
znašali 292.086 €
4. Predlog Občinskemu svetu:
Občinskemu svetu predlagamo, da po obravnavi sprejme predlagani sklep o vrednosti točke za
izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Ig za leto 2017. Vrednost
točke velja za zazidana stavbna zemljišča.
Pripravila:
Marica Zupan

Predlagatelj:
Janez Cimperman
župan

Priloge:
- Sklep

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Ig (UL RS 39/2016), 18. člena Odloka o nadomestilu za
uporabo stavbnega zemljišča (Ur.l. RS, št. 107/99), je Občinski svet Občine Ig na 17. redni seji
dne, 21.12. 2016 sprejel
SKLEP
o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na
območju Občine Ig za leto 2017
1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Ig za
leto 2017 znaša za zazidano stavbno zemljišče 0,002734 eur/m2.
2. člen
Sklep začne veljati z dnem objave v UO Občine Ig, uporablja pa se od 1. januarja 2017 dalje.
Številka: 4224-0056/2016
Datum: Ig, 21.12.2016

Janez Cimperman
župan

Številka: 426-0015/2016
Datum: 14.12.2016
OBČINSKI SVET OBČINE IG
Zadeva: Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun komunalnih taks v Občini Ig za leto
2017

Pravna podlaga:
- Odlok o komunalnih taksah v Občini Ig (Uradni list RS, št. 79/1997)
Obrazložitev:
V tretji točki odloka o komunalnih taksah v Občini Ig (Uradni list RS, št. 79/1997) je določen način
usklajevanja vrednosti točke, to je s porastom cen na drobno. V občini Ig se plačujejo komunalne
takse za naslednje predmete in storitve: za reklamne napise, za uporabo javnega prostora za
začasne namene (kioski, stojnice, šotori), za uporabo javnih površin za razstavljanje in prodajanje
predmetov oziroma prehrane, za začasno uporabo pločnika itd.
Takse se določijo v točkah in se plačujejo po tarifi komunalnih taks (posebni del odloka o
komunalnih taksah v občini Ig).
Vrednost točke za izračun komunalnih taks po sklepu občinskega sveta Občine Ig za leto 2016
znaša 0,45 EUR.
Občinska uprava predlaga povišanje vrednosti točke na 0,55 EUR.
Finančne posledice:
Sorazmerno z povišanjem vrednosti točke za izračun komunalnih taksah v občini Ig za leto 2017,
se bodo povišali prihodki iz naslova komunalnih taks.
Predlog sklepa:
Občinski svet Občine Ig sprejme Sklep o vrednosti točke za izračun komunalnih taks v
Občini Ig za leto 2017.

Priloge:
- predlog sklepa o določitvi vrednosti točke za izračun komunalnih taks v Občini Ig za leto
2017

Pripravil:
Uroš Čuden
SVETOVALEC II

Janez Cimperman
ŽUPAN

Na podlagi 7. in 8. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 129/2006, 124/2007, 18/2008,
90/2010) in 3. člena Odloka o komunalnih taksah v Občini Ig (Uradni list RS, št. 79/1997) je
Občinski svet Občine Ig na …….. redni seji, dne …….…, sprejel

SKLEP
o določitvi vrednosti točke za izračun komunalnih taks v Občini Ig za leto 2017

1.člen
Vrednost točke za izračun komunalnih taks v Občini Ig v letu 2017 znaša 0,55 EUR.
2.člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od
1.1.2017.

Številka: 426-0015/2016
Ig, dne

Župan
Občine Ig
Janez Cimperman, l.r.

Številka: 478/024/2011
Datum: 28.11.2016
OBČINSKEMU SVETU OBČINE IG

ZADEVA: Ukinitev statusa javnega dobra
Predlagatelj: Župan Janez Cimperman
Pravna podlaga: Zakon o graditvi objektov (uradni list RS št. 102/04-UPB1, 126/07in 108/09) in
Statut Občine Ig (Uradni list RS št. 39/16)
Poročevalec: Janez Miklič, direktor občinske uprave
Namen: Obravnava predloga Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra
Občinskemu svetu občine Ig se po opravljeni razpravi predlaga v sprejem naslednji sklep:
Sklep: Občinski svet sprejme Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini s parcelno
številko 1740/2 k.o. 1701 Iška Loka (ID 6482620).

Janez Cimperman
ŽUPAN
Priloga:
- Obrazložitev
- Sklep

Obravnava predloga Sklepa o ukinitvi grajenega javnega dobra:
Stvarno pravni zakonik v svojih določbah določa, da je javno dobro stvar, ki jo v skladu z njenim
namenom ob enakih pogojih lahko uporablja vsa (splošna raba). Zakon določa kaj je javno dobro
in kakšni so pogoji za njeno uporabo.
Zakon o graditvi objektov ločuje med javnim dobrim ali grajenim javnim dobrim ter določa način
pridobitve oziroma ukinitve javnega dobra. V 23. členu prej navedenega zakona je določeno, da se
grajeno javno dobro lahko odvzame z odločbo upravnega organa, po poprej sprejetemu sklepu o
ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena. Predlog za ukinitev statusa grajenega
javnega dobra lokalnega pomena mora biti obrazložen, obstajati pa mora dokazilo, da gre za
grajeno javno dobro ter da le ta ne služi več svojemu namenu (splošni rabi).
Ker mora občinski svet, na predlog župana odločiti o ukinitvi statusa javnega dobra vam
predlagamo v sprejem sklep o ukinitvi statusa javnega dobra. Po objavi sklepa v Uradnem listu
Republike Slovenije, bo s strani občinske uprave sklep posredovan v Zemljiško knjigo – po kateri
bo mogoča vknjižba lastninske pravice v korist Občine Ig.

Uršič Janez, Iška Loka 6941, 1292 Ig želi odkupiti del javnega dobra, parc. št. 1740/2 k.o. 1701
Iška Loka. Zemljišče že mnogo let koristi g.Uršič in v naravi predstavlja vrt oziroma funkcionalni
del parc. št. 437/2 k.o. 1701 Iška Loka.
Predloga ukinitve JD in možnosti odkupa zemljišča Vaški svet Iška Loka ni obravnaval, ker ne
obstaja.
Finančne posledice:
Sprejem sklepa ima finančne posledice glede stroška zaradi uradne objave sklepa in vpisa v
zemljiško knjigo.
Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno
besedilo, 92/05 – ZJC-B, 111/05 – odl. US, 93/05 – ZVMS, 120/06 – odl. US, 126/07, 108/09,
61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr in 110/13) ter 7. in
15. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 39/16) ter sklepa 17. redne seje Občinskega sveta
Občine Ig z dne 14.12.2016 izdaja župan Občine Ig

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra 2/2016
1. člen
S tem sklepom se ukine status javnega dobra zemljišč:
-

parcelna številka 1740/2 k.o. 1701 Iška Loka (ID 6482620)
2. člen

Nepremičnina iz 1. točke tega sklepa preneha imeti značaj javnega dobra in postane last Občine
Ig, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig, matična št. 5874769, v deležu 1/1.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Datum: 28.11.2016
Številka: 478/024/2011-

Janez Cimperman
ŽUPAN

Datum: 13. 12. 2016
Številka: 1621-0008/2016
OBČINSKEMU SVETU

ZADEVA: OBRAVNAVA IN POTRDITEV CENE SOCIALNO VARSTVENIH STORITEV
Center za socialno delo Ljubljana Vič Rudnik kot javni socialno varstveni zavod opravlja
za območje občine Ig storitev pomoč na domu in socialno varstveno storitev enkratne
denarne pomoči. Na osnovi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno
varstvenih storitev (Ur. l. RS št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09, 6/12), Pravilnika o
standardih in normativih socialno varstvenih storitev (Ur. l. RS št. 45/10, 28/11, 104/11) je
oblikoval predlog cene pomoči na domu za leto 2017 in predlog cene socialno varstvene
storitve enkratne denarne pomoči za leto 2017.
Pomoč na domu
Občina Ig pomoč na domu sofinancira 60 %, uporabniki pa 40 %. Predlog cene na uro za
uporabnika je 6,13 eur, za občino 12,95 eur.
Stroški storitve, ki se upoštevajo kot element za oblikovanje cen so stroški dela, stroški
materiala in storitev, stroški amortizacije in stroški investicijskega vzdrževanja. Pomoč na
domu se izvaja z dvema negovalkama. Povprečni mesečni stroški znašajo 4.196,96 eur
brez kilometrine, od tega 60 % krije občina..
Enkratna denarna pomoč
Za leto 2017 se predvidi 921,30 eur za socialnovarstveno storitev enkratne denarne
pomoči.
Finančne posledice: predvidene s proračunom občine Ig za leto 2017.
Priloge: predlog cene CSD-ja.

Predlog sklepa 1:
Občinski svet Občine Ig potrjuje ceno pomoči na domu v Občini Ig za leto 2017:
-za uporabnike na uro: 6,13 eur;
-za občino na uro: 12,95 eur.
Predlog sklepa 2:
Občinski svet Občine Ig potrjuje ceno socialnovarstvene storitve enkratne denarne
pomoči v Občini Ig za leto 2017 na letni ravni v višini 921,30 eur.

Pripravila:
Polona Skledar
Višja svetovalka za družb. dej.

Janez Cimperman
župan

Datum: 14. 12. 2016
Številka: 671-007/2016
OBČINSKEMU SVETU

ZADEVA: OBRAVNAVA IN POTRDITEV LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČIN IG
ZA LETO 2017
V obravnavo vam, posredujemo Predlog Letnega programa športa Občine Ig za leto 2017
Obrazložitev:
V skladu s 7. členom Zakona o športu in nacionalnega programa športa v RS je potrebno
sprejeti Letni program športa Občine Ig.
Letni program določa programe športa, ki se sofinancirajo iz javnih sredstev in so
zagotovljena v proračunu.
Izvajalce letnega programa v Občini Ig bo na podlagi javnega razpisa in Meril za
vrednotenje športnih programov izbrala 5-članska Komisija, ki jo imenuje župan.
Komisija za vrednotenje športnih programov v Občini Ig bo za leto 2017 izbrala izvajalce,
izvajalcem bodo izdani sklepi in na podlagi teh pogodbe.
Finančne posledice: Sredstva za javni razpis za sofinanciranje športnih programov v
Občini Ig za leto 2017 so zagotovljena s proračunom Občine Ig za leto 2017.

Priloge:
Predlog letnega programa športa Občine Ig za leto 2017.

Predlog sklepa:
Občinski svet Občine Ig sprejme sklep o potrditvi letnega programa športa v Občini
Ig za leto 2017.

Pripravila:
Polona Skledar
višja svetovalka
za družb. dej.

Janez Cimperman
župan

Datum: 14. 12. 2016
Številka: 6110-0001/2016
OBČINSKEMU SVETU
ZADEVA: OBRAVNAVA IN POTRDITEV LETNEGA PROGRAMA KULTURE OBČINE
IG ZA LETO 2017
V obravnavo vam posredujemo Predlog Letnega programa kulture Občine Ig za leto 2017.
Obrazložitev:
Javni interes na področju kulture je interes za ustvarjanje, posredovanje in varovanje
kulturnih dobrin na državni in lokalnih ravneh, ki se uresničuje z zagotavljanjem pogojev
zanje.
V skladu z Zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS 77/2007-upb1)
je nacionalni oz. lokalni program za kulturo strateški dokument razvojnega načrtovanja
države oz. lokalne skupnosti, ki postavi cilje in prioritete kulturne politike.
Na podlagi Letnega programa kulture bo objavljen razpis. Izvajalci bodo zbrani na podlagi
Pravilnika za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti s strani 5-članske
Komisije, ki jo imenuje župan. Izbranim izvajalcem bodo izdani sklepi in z njimi podpisane
pogodbe.
Finančne posledice:
Sredstva za javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov v občini Ig za leto 2017 so
zagotovljena s proračunom Občine Ig za leto 2017.
Priloge:
Predlog Letnega programa kulture Občine Ig za leto 2017.

Predlog sklepa:
Občinski svet Občine Ig sprejme sklep o potrditvi letnega programa kulture v Občini
Ig za leto 2017.

Pripravila:
Polona Skledar
višja svetovalka
za družb. dej.

Janez Cimperman
župan

