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ZAPISNIK 8. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE IG 
z dne, 28. 11. 2007 ob 18. uri v zbornici Osnovne šole Ig 

 
Prisotni: župan Janez Cimperman, Roman Celarc, Zdravko Grmek, Alojz Kobal, Tone Krnc, 
Bojana Lenaršič, Stanislav Ostanek, Franci Strle, Melita Švigelj, Anton Tegelj, Zlatko 
Usenik, Miran Virant. 
 
Opravičeno odsotni Urška Intihar, Alenka Jeraj, Franc Toni. 
 
Ostali prisotni: Angelca Kuralt (NO), Martina Uršič (NO), Branko Krašovec (GEAS d.o.o. 
Ljubljana), Janez Miklič, Bojana Birsa, Tanja Lenaršič, Natalija Skok, Polona Skledar, Katja 
Ivanuš, Marjetka Pintarič Župec, Franci Dovč, Marica Zupan, Marjana Župec, Uroš Čuden 
(SVS Iška Loka), Tone Pečjak (SVS Staje), Drago Kosec (SVS Podgozd), Samir Bekanovič 
(SVS Podgozd), Marjan Debevec (SVS Visoko-Rogatec), Rajko Glavan (SVS Strahomer), 
Ivan Žagar (SVS Iška vas), Matjaž Zupan (SVS Ig), Tone Modic (SVS Kot), Mirko Čampa 
(SVS Gornji Ig), Brane Ciber (SVS Dobravica), Cvetka Mihelič (SVS Matena), Robert 
Glavan (SVS Škrilje), Aleš Tancek (SVS Vrbljene). 
 
Dnevni red: 

1. Potrditev dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika 7. redne seje Občinskega sveta  
3. Potrditev zapisnika Izredne seje Občinskega sveta z dne 11.10.2007 
4. Potrditev zapisnika 7. izredne seje Občinskega sveta 
5. Predstavitev in obravnava predloga Odloka o proračunu Občine Ig za leto 2008 
6. Obravnava in potrditev dopolnitve letnega načrta pridobivanja in letnega načrta 

razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Ig za leto 2007 
7. Obravnava in potrditev predloga Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč 

Občine Ig 
8. Obravnava in potrditev programa opremljanja zemljišč za gradnjo v delu območja 

urejanja VS 16/4-1 Tomišelj, (m.e. 2A Metulj) 
9. Seznanitev s Poročilom o preverjanju dokumentacije v zvezi s prodajo zemljišča 

družbi Vegrad d.d. 
10. Obravnava in potrditev predloga Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Ig 
11. Obravnava in potrditev Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o NUSZ 
12. Potrditev sklepa o novi vrednosti točke za odmero NUSZ v Občini Ig za leto 2008 
13. Obravnava vloge za odobritev služnosti dovoza po parc. št. 2691/1, 2691/2 in 2691/3 

vse k.o. Tomišelj 
14. Obravnava vloge za delno oprostitev plačila komunalnega prispevka 
15. Vprašanja in pobude svetnikov 

 
K točki 1 
Gospod župan poda predlog za umik 14. točke z dnevnega reda na glasovanje. 
 
Z 1 glasom ZA in 9 PROTI ni bil sprejet umik 14. točke z dnevnega reda. 
 
Gospod župan je predlagal razširitev dnevnega reda z dodatno točko postopek razlastitve po 
zakonu o urejanju prostora (ZUR-EP1). Dodatna točka se uvrsti pod točko 16 in se obravnava 
kot zaprti del seje za javnost. 
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Z 10 glasovi ZA je bil sprejet dnevni red z dodatno točko dnevnega reda postopek 
razlastitve po zakonu o urejanju prostora (ZUR-EP1) kot zaprti del seje. 
 
K točki 2 
Z 10 glasovi ZA je bil potrjen zapisnik 7. redne seje Občinskega sveta. 
 
K točki 3 
Gospod župan poda zapisnik Izredne seje Občinskega sveta z dne 11.10.2007 v razpravo. Na 
zapisnik ni bilo pripomb. 
 
Z 8 glasovi ZA in 2 VZDRŽANIMA je bil zapisnik Izre dne seje Občinskega sveta z dne 
11.10.2007 potrjen. 
 
K točki 4 
Z 8 glasovi ZA in 2 VZDRŽANIMA je bil potrjen zapis nik 7. izredne seje Občinskega 
sveta. 
 
K točki 5 
Gospa Birsa pove, da je skupaj načrtovanih 5.032.196,96 eurov proračunskih prihodkov. 
Največji del vseh prihodkov predstavljajo 71,79% davčni prihodki, sledijo 15,20% nedavčni 
prihodki, 8,73% kapitalski prihodki in 4,14% transferni prihodki. Načrtovan je prenos 
denarnih sredstev oziroma terjatev proračuna 2007 za namensko opredeljene odhodke 
proračuna 2008. Sredstva izhajajo iz naslova prodaje deleža v Javnemu Holdingu v višini 
5.542.956,10 eurov. To so viri prihodkov proračuna leta 2008 s katerimi se krije načrtovane 
odhodke v skupni višini 10.415.153,06 eurov. Predvideni odhodki so namenjeni: 57,99% 
investicijam, 5,55% investicijskim transferom, 18,05% tekočim transferom in 18,41% 
tekočim odhodkom. Skladno s sprejetim Odlokom o spremembah in dopolnitvah odloka o 
proračunu se namerava občina še v letu 2007 dolgoročno zadolžiti v višini 800.000,00 eurov. 
Dolg naj bi občina odplačevala 5 let, kar letno predstavlja odplačilo glavnice v višini 
160.000,00 eurov in pripadajoče obresti. 
 
Seji se pridruži Alojz Kobal. 
 
Splošna razprava o predlogu Odloka o proračunu Občine Ig za leto 2008. 
Gospoda Usenika zanima razlika med prihodki in odhodki. 
Gospa Birsa pove, da denarna sredstva še niso prispela, izhajajo pa iz naslova prodaje deleža 
v Javnem Holdingu, ki predstavljajo prihodke proračuna za leto 2007 in pomeni prenos 
presežka prihodkov nad odhodki proračuna leta 2008. 
Gospod župan predlaga, da Občinski svet Občine Ig na podlagi 93. člena poslovnika sprejme 
sklep, da se o predlogu proračuna za leto 2008 opravi javna razprava. 
 
Z 11 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel sklep, da se o predlogu proračuna za 
leto 2008 opravi javna razprava. 
 
K točki 6 
Gospod župan pove, da je v dopolnitev programa prodaje za leto 2007, vključena prodaja 
dveh zemljišč Ministrstvu za obrambo RS, ki se nahajata znotraj ograje kompleksa 
Izobraževalnega centra za zaščito in reševanje Ig. Na podlagi cenitvenega poročila se 
zemljišči odproda ministrstvu. Program prodaje se dopolnjuje tudi zaradi vloge Vide Lindič, 
Iška 112 v zvezi priznanja lastninske pravice za zemljišče št. 136/3 in 1642/70 k.o. Iška vas. 
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Gospod Usenik opozori naj se popravi napaka pod točko 3 predmet menjave v prodaje. 
 
Z 11 glasovi ZA je Občinski svet sprejel Dopolnitev letnega načrta pridobivanja in 
letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Ig za leto 2007. 
 
K točki 7 
Gospod Krašovec pove, da na osnovi programa opremljanja, ki je pripravljen za celotno 
območje občine Ig, se bo lahko odmerjal komunalni prispevek za stroške obstoječe 
komunalne opreme in komunalne opreme v gradnji. Za komunalno opremo s statusom 
grajenega javnega dobra je določeno eno obračunsko območje in je stroškovno razdeljeno. 
Stroški so ovrednoteni in prikazani kot skupni stroški obstoječe komunalne opreme, za 
komunalne vode in naprave, na katere se lahko priključuje po stroškovniku obračunskega 
območja oziroma na katere se infrastruktura navezuje. V skladu s pravilnikom o merilih za 
odmero komunalnega prispevka je določeno razmerje med velikost parcele in neto tlorisno 
površino. Izračun dopušča 30% obremenitve gradbene parcele in 70% obremenitve neto 
tlorisne površine. 
Po razpravi gospod župan poda Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč Občine Ig 
na glasovanje. 
 
Z 11 glasovi ZA je Občinski svet sprejel Odlok o programu opremljanja stavbnih 
zemljišč Občine Ig. 
 
K točki 8 
Gospod Krašovec pove, da je program opremljanja izdelan za gradnjo komunalne 
infrastrukture na delih parc. št. 100/1, 100/5 in 100/6 k.o. Tomišelj. Območje urejanja je 
potrebno komunalno opremiti s kanalizacijo, vodovodom, plinovodom, cesto in javno 
razsvetljavo. Podlage in merila za odmero komunalnega prispevka so skupni obračunski 
stroški, ki znašajo 537.304,26 eurov. Skupni stroški investicije znašajo 697.997,24 eurov za 
predvideno komunalno infrastrukturo in 41.886,82 eurov za obstoječo infrastrukturo.  
Gospod župan po razpravi poda Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč območja 
VS 16/4–1 Tomišelj, m.e. 2A (Metulj) na glasovanje. 
 
Z 9 glasovi ZA in 2 PROTI je Občinski svet Občine Ig sprejel Odlok o programu 
opremljanja stavbnih zemljišč območja VS 16/4-1 Tomišelj, m.e. 2A (Metulj). 
 
K točki 9 
Gospa Kuralt, predsednica Nadzornega odbora občine, pove, da je iz dokumentacije razvidno, 
da je Občina Ig v letu 2005 prodala družbi Vegrad d.d. nezazidano stavbno zemljišče za 
93.856 tisoč SIT. V posebni pogodbi – dogovoru, se je občina dogovorila, da bo spremenila 
namembnost zemljišča in sicer za stanovanjsko gradnjo. Občina v tem času ni uspela urediti 
spremembe namembnosti zaradi projekta Natura 2000. Vegrad je odstopil od pogodbe in v 
skladu z dogovorom zahteval vračilo kupnine z zamudnimi obrestmi. Občina je z vračilom 
118.000 tisoč SIT kupnine, skupaj z obrestmi, pridobila zemljišče v svojo last. Nadzorni 
odbor priporoča, da Občina Ig ob sklepanju pogodb ne sprejema obveznosti, katerih izvedba 
ni v celoti v moči Občine. S tem se bo izognila tveganju za oškodovanje premoženja Občine. 
Gospod Usenik želi videti pisne dogovore – pogodbe. 
Gospa Kuralt pove, da je napisana dokumentacija na vpogled na Občini Ig. 
 
K točki 10 
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Gospod župan pove, da je razlog za sprejem Odloka potreba po uskladitvi s Pravilnikom o 
oskrbi s pitno vodo, z mnenjem Ministrstva za okolje in prostor, z ugotovitvami Računskega 
sodišča in zaradi odsvojitve poslovnega deleža v družbi Javni Holding Ljubljana. 
Gospod Celarc, predsednik odbora za urejanje prostora in gospod Virant, predsednik odbora 
za komunalo, infrastrukturo in varovanje okolja, pojasnita, da sta odbora predlog Odloka o 
oskrbi s pitno vodo obravnavala in ga predlagata v potrditev občinskemu svetu. 
 
Z 11 glasovi ZA je Občinski svet sprejel Odlok o oskrbi s pitno vodo. 
 
K točki 11 
Gospa Zupan pove, da se odlok spremeni z dvema dopolnitvama in sicer z novo imenovanimi 
naselji Suša, Podgozd, Draga in Podkraj ter novo ovrednotenje 20 točk javna razsvetljava. 
 
Z 11 glasovi ZA je Občinski svet sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča. 
 
K točki 12 
Gospa Zupan pove, da je predlog povišanje vrednosti točke NUSZ za 4,6%. Predlagana 
vrednost točke za leto 2008 znaša 0,0022 eurov. 
 
Z 11 glasovi ZA je Občinski svet sprejel Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila 
za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ig za leto 2008. 
 
K točki 13 
Gospod župan pove, da je del nezazidanega zemljišča opredeljen za kolesarsko pot in 
predlaga, da vlogo obravnava vaški svet Tomišelj in šele nato na Občinskem svetu. 
 
Z 11 glasovi ZA je Občinski svet sprejel sklep, da se vloga za odobritev služnosti dovoza 
po parc. št. 2691/1, 2691/2 in 2691/3 vse k.o. Tomišelj poda v obravnavo na svet vaške 
skupnosti Tomišelj in se jo šele nato obravnava na Občinskem svetu. 
 
K točki 14 
Gospod Celarc, predsednik odbora za urejanje prostora in gospod Virant, predsednik odbora 
za komunalo, infrastrukturo in varovanje okolja, pojasnita, da sta odbora vlogo za delno 
oprostitev plačila komunalnega prispevka obravnavala in predlagata, da zadeva ni stvar 
obravnave Občinskega sveta. 
Gospod Tegelj pove ugotovitve odbora in sicer, da je ime objekta napačno imenovano, ni v 
skladu z zakonom. 
Gospod Krnc meni, da za garažo namenjeno za kmetijske stroje se ne plačuje komunalni 
prispevek, če je v projektu pridobivanja gradbenega dovoljenja tako opredeljeno. 
 
S 7 glasovi PROTI in 4 VZDRŽANIMI je Občinski svet zavrnil vlogo za delno oprostitev 
plačila komunalnega prispevka za legalizacijo garaže za hrambo kmetijskih strojev in 
pridelkov na parc. št. 374 k.o. Iška Loka. 
 
Seja je bila zaključena za javnost ob 19.50 uri. 
 
Zapisala 
Marjana Župec       Janez Cimperman 
                  ŽUPAN 
                  


