ZAPISNIK 18. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE IG
z dne, 8.3.2017 ob 17.30 uri v dvorani Centra Ig
Prisotni: župan Janez Cimperman, Jožica Drobnič, Klemen Glavan, Zuhra Jovanovič,
Martina Kovačič, Tone Krnc, Slavko Pavlič, Rado Simić, Franc Toni, Jože Virant, Marija
Župec.
Odsotni Alenka Jeraj, Bojan Kraševec, Anton Modic, Zlatko Usenik.
Ostali prisotni: Petra Krajzel (predsednica Nadzornega odbora), Janez Miklič, Marjana
Župec, Marica Zupan, Natalija Skok, Andreja Zdravje, Franci Susman (SVS Tomišelj), Tone
Strelec (SVS Ig), Roman Grm (SVS Iška), Niko Javorščak (SVS Strahomer), Janez Rupert
(SVS Iška vas).
Dnevni red:
1. Obravnava in potrditev dnevnega reda
2. Obravnava in potrditev zapisnika 17. redne seje in 3. izredne seje Občinskega sveta
Občine Ig
3. Obravnava in potrditev predloga Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za območje SA-4/SS Sarsko - del
4. Obravnava in potrditev predloga Cenika najemnin zemljišč za nekmetijsko rabo
5. Obravnava in potrditev predloga Poslovnika o delu odbora za razpolaganje z
dodeljenimi sredstvi požarnega sklada Občine Ig
6. Seznanitev s Poročilom o delu Nadzornega odbora Občine Ig za leto 2016
7. Seznanitev z Zaključnim poročilom o opravljenem nadzoru nad upravljanjem sistema
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Ig za leto 2013 in 2014
8. Seznanitev z Zaključnim poročilom o opravljenem nadzoru nad organizacijo in
izvedbo socialno varstvene storitve pomoči družinam na domu v občini Ig za leto
2014 in 2015
9. Obravnava in potrditev predlogov za podelitev priznanj Občine Ig za leto 2017
10. Pobude in vprašanja
K točki 1
Dnevni red je bil soglasno potrjen.
K točki 2
Martina Kovačič opozori, da se v zapisniku 17. seje v 11 točki razprava glede sodnega
postopka napiše bolj natančno, kakšna so mnenja, pomisleki in predlogi posameznega
svetnika.
Z 9 glasovi ZA je bil potrjen zapisnik 3. izredne seje in popravljen zapisnik 17. redne
seje Občinskega sveta Občine Ig.
Seji se pridruži Zuhra Jovanovič.
K točki 3
Martina Kovačič pove, da je Statutarno pravna komisija obravnavala predlog Odloka in ga
predlaga Občinskemu svetu v obravnavo in morebiten sprejem.
Natalija Skok obrazloži, da je občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) podlaga za pripravo
projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. Območje OPPN zajema del zemljišča za
gradnjo individualnega stanovanjskega objekta, ker se je samo en investitor odločil, da
pristopi k izdelavi tega postopka. V OPPN so opredeljeni pogoji za priključitev na obstoječo
komunalno javno infrastrukturo. V času javne razgrnitve in javne razprave ni bilo nobenih
pripomb.
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Tone Krnc meni, da ni pošteno do ostalih domačinov, ker se šele sedaj sprejema za eno
določeno območje OPPN, saj je vsa komunalna infrastruktura že zgrajena.
Župan poda na glasovanje, da se predlog odloka obravnava skladno s petim odstavkom 81.
člena Poslovnika občinskega sveta Občine Ig zato se prva in druga obravnava predloga
odloka združita.
Z 10 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel sklep, da se predlog odloka
obravnava skladno s petim odstavkom 81. člena Poslovnika občinskega sveta Občine
Ig zato se prva in druga obravnava predloga odloka združita.
Z 10 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel sklep, da se glasuje o Predlogu
Odloka o občinskem podrobnem načrtu za območje SA-4/SS Sarsko.
Z 10 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel Odlok o občinskem podrobnem
načrtu za območje SA-4/SS Sarsko.
K točki 4
Janez Miklič obrazloži, da je v Pravilniku o oddajanju zemljišč v lasti Občine Ig navedeno, da
je višina letnih najemnin ali zakupnin določena s cenikom, ki ga potrdi Občinski svet Občine.
Z 10 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel sklep, da se potrdi Cenik najemnin
zemljišč v lasti Občine Ig za nekmetijsko rabo za leto 2017.
K točki 5
Martina Kovačič pove, da je Statutarno pravna komisija obravnavala Poslovnik in ga
predlaga Občinskemu svetu v sprejem.
Z 10 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel Poslovnik o delu odbora za
razpolaganje z dodeljenimi sredstvi požarnega sklada Občine Ig.
K točki 6
Petra Krajzel pove, da se je NO konstituiral 27.1.2016. V letu 2016 je bil sprejet akt –
Poslovnik NO Občine Ig, ker je bil predhodni neprimeren. Po programu dela so bila
obravnavana in sprejeta tri dokončna poročila, trije predlogi poročil pa so še v obravnavi.
K točki 7
Petra Krajzel obrazloži ugotovitve in priporočila. Občina Ig naj odpravi ugotovljene
nejasnosti, nedoločnosti in nasprotujoča si določila Odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča (NUSZ). V Odloku naj določi merila za določitev točke za izračun višine
NUSZ. Izvede naj potrebne aktivnosti za zagotovitev kakovostnih podatkov o odmerni osnovi
in drugih podatkov potrebnih za odmero nadomestila, ter pri tem dosledno upošteva določila
Zakona o graditvi objektov glede uporabe podatkov. V prihodnje naj dosledno upošteva
določbe Odloka glede oprostitev plačila nadomestila in odpravi ugotovljene nepravilnosti. S
ciljem spoštovanja načel zakonitosti in pravičnosti naj izvede ugotovitveni postopek
pravilnosti že izdanih odločb o oprostitvi plačila nadomestila in presojo primerov, ko zaključek
prekoračenega petletnega obdobja še ni nastal. Posodobi in nadgradi naj Podrobnejša
navodila za delo organa pri odmeri NUSZ iz leta 2002, da bo zagotovljeno enotno določanje
rokov začetka in konca trajanja oprostitve (v okviru določenega petletnega roka). NO
predlaga, da Občina izvede priporočila tako, da bodo učinkovala na odmero NUSZ za leto
2017. Predsednica predlaga, da se preko glasila Mostiščar občane pozove, naj si uredijo
kataster stavb.
K točki 8
Petra Krajzel pove ugotovitve NO, da je bila pogodba sklenjena pred potrditvijo cene s strani
občinskega sveta. Ekonomska cena za leto 2014 in 2015 nista vključevali stroškov za
prevozne storitve, katere je Občina financirala ločeno, zato je bil znesek sofinanciranja
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bistveno višji od pogodbenega, višja od potrjene pa je tudi urna postavka cene storitve
pomoči na domu. CSD Ljubljana Vič Rudnik občini mesečno ni poročal o opravljenih
efektivnih urah, zaračunaval pa je mesečni pavšal glede na opravljene storitve. Preverili smo
predlog cene za leto 2016, sklep občinskega sveta ter podpis pogodbe. Iz predloženih
dokumentov ni razvidno, da bi bil občinski svet seznanjen z višino dodatnih plačil za
kilometrino in, da bi se s to vrstno dodatno subvencijo strinjal. NO priporoča naj Občina od
izvajalca storitev pomoči na domu v skladu s pogodbo zahteva poročila, na podlagi katerih
bo lahko sproti preverjala namenskost porabe proračunskih sredstev in pravilnosti izračuna
ekonomske cene.
K točki 9
Župan pove, da je komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja obravnavala
predloge za priznanja in jih predlaga občinskemu svetu v potrditev.
Martina Kovačič predlaga, da se v Odlok o priznanjih doda odstavek, da za tista društva, ki
imajo okrogle obletnice lahko podeli več priznanj.
Tone Krnc vpraša zakaj občinska uprava ni popravila v odloku na kar je bila že večkrat v
preteklih letih opozorjena.
Župana skrbi, ali bomo v celoti razvrednotili občinska priznanja. Predlog tomišeljski jasličarji,
ali nekdo, ki postavi jaslice, je to res tako delo, da zasluži občinsko priznanje.
Tone Krnc vpraša ali župana moti predlagatelj ne pa jaslice. V odloku piše kdo dobi priznanje
– zasluženi v tistem letu in ti fantje so se res potrudili in izkazali s prikazom življenja teh
krajev v preteklosti z jaslicami. Kot predlagatelj umika predlog in prosi naj se glasuje.
Zuhra Jovanovič meni, naj se občanom ob občinskem prazniku podeli priznanja ter s tem
izpostaviti priložnost za njihov trud v korist občine, zaslužnost za neke dosežke na katerem
koli področju. Naj se ne gleda na malenkosti kdo je zaslužen in kdo ne.
Martina Kovačič se pridružuje mnenju Zuhre in predlaga, da dobijo priznanja tudi mlajši,
mladina bo imela zagon, da bodo drugo leto lahko še boljši. Komisija je predlagala 5 priznanj
katera tudi ne bo mogoče podeliti. Predlaga, da se oblikuje sklep, ne glede na določila v
odloku, da se v letu, ko društva dopolnijo 30 ali več let delovanja dodeli zlate plakete.
Klemen Glavan meni, da kvoto imamo, zato predlaga, da se iz kvote izuzame društva z
okroglimi obletnicami.
Martina Kovačič predlaga, da občinski svet sprejme sklep za to leto, da v postopku podelitve
priznanj Občine Ig za leto 2017 podeli zlate plakete in priznanja vsem prejemnikom.
Župan predlaga občinskemu svetu sklep, ker je večje število prejemnikov kot opredeljuje
Odlok za občinska priznanja, se za leto 2017 podeli vsem predlaganim kandidatom zlato
plaketo in vsa priznanja.
Z 10 glasovi ZA je Občinski svet sprejel sklep, ker je večje število prejemnikov kot
opredeljuje Odlok za občinska priznanja, se za leto 2017 podeli vsem predlaganim
kandidatom zlato plaketo in vsa priznanja.
Z 9 glasovi ZA in 1 VZDRŽANIM je Občinski svet Občine Ig sprejel sklep, da zlato
plaketo Občine Ig za leto 2017 prejmejo:
 Janez Modic
 PGD Brest za 110 letnico delovanja
 PGD Golo za 90 letnico delovanja
 PGD Kot – Staje za 90 letnico delovanja
 PGD Škrilje za 90 letnico delovanja
 PGD Tomišelj za 110 letnico delovanja
 PGD Vrbljene - Strahomer za 110 letnico delovanja
Z 9 glasovi ZA in 1 VZDRŽANIM je Občinski svet Občine Ig sprejel sklep, da priznanje
Občine Ig za leto 2017 prejmejo:
 TD Kurešček za 20 letnico delovanja
 Zdenka Vinšek
 Petrovčič Pavel
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 Tomišeljski jasličarji
 Usenik Zlatko
 Ekipa pionirjev PGD Iška Loka
K točki 10
 Slavko Pavlič vpraša, zakaj iz kakšnega razloga je občina prodajala zemljišča v enem
sklopu. Predlaga, da se naredi steklena vitrina za izobešanje ponudb.
Janez Miklič pove, da postopke prodaje vodi Upravna enota Vič Rudnik. Obrazloži
potek postopka od prvega poziva z dne 18.3.2016 so ponudbo za gozd sprejeli trije,
drugi poziv 24.8.23016 za gozd je bila sklenjena kupoprodajna pogodba. Tretji poziv
11.10.2016 prodaja 1/7 solastnine neuspešna, četrti poziv 11.11.2016 kmetijska
zemljišča prodaja neuspešna, peti poziv 23.12.2016 dodatna kmetijska zemljišča
prodaja neuspešna. Šesti poziv 2017 za kmetijska zemljišča v celoti pa postopek še
ni končan.
 Martina Kovačič vpraša kaj je z ovinkom na Ljubljanski cesti.
Župan pove, da ima Direkcija za ceste narejeno idejno zasnovo.
 Tone Strelec opozori, da po Rakovniški cesti vozijo pretežki kamioni za čistilno
napravo Ig in pove, da se boji naslednjih padavin, da bodo poplavljeni.
Seja je bila zaključena ob 19.25 uri.
Zapisala Marjana Župec
Janez Cimperman
ŽUPAN
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