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ZAPISNIK 20. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE IG 
z dne, 18. 11. 2009 ob 18.00 uri v dvorani Centra Ig 

 
Prisotni: župan Janez Cimperman, Zdravko Grmek, Urška Intihar, Alenka Jeraj, Alojz Kobal, 
Tone Krnc, Bojana Lenaršič, Stanislav Ostanek, Franci Strle, Melita Švigelj, Anton Tegelj, 
Franc Toni, Miran Virant. 
 
Opravičeno odstotni Roman Celarc, Zlatko Usenik. 
 
Ostali prisotni: Milena Povšič (NO), Janez Miklič, Katja Ivanuš, Marjana Župec, Polona 
Skledar, Tone Modic (SVS Kot), Brane Ciber (SVS Dobravica), Drago Kosec (SVS 
Podgozd), Ivan Žagar (SVS Iška vas), Matjaž Zupan (SVS Ig), Rajko Glavan (SVS 
Strahomer), Matej Mahkovec (SVS Brest), Robert Peterlin (SVS Matena), Aleš Tancek (SVS 
Vrbljene), Tone Pečjak (SVS Staje), Uroš Čuden (SVS Iška Loka). 
 
Dnevni red: 

1. Potrditev dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika 19. redne seje Občinskega sveta 
3. Obravnava in potrditev vsebine pogodbe o pristopu občin širše Ljubljanske regije k 

sofinanciranju nadgradnje regijskega centra za ravnanje z odpadki Ljubljana 
4. Obravnava in potrditev predloga povišanja cen storitev zbiranja in prevoza 

komunalnih odpadkov 
5. Povišanje vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 
6. Prodaja pozidanega stavbnega zemljišča parc. št. 1286/4 k.o. Dobravica 
7. Obravnava in potrditev Idejno urbanistične rešitve za del območja VS 18/3 

(morfološka enota 2A/1 in 2A-del) 
8. Obravnava in potrditev sprememb Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno – 

izobraževalnega zavoda Vrtec Ig 
9. Obravnava in potrditev sprememb Pravilnika o sofinanciranju ljubiteljske kulturne 

dejavnosti v Občini Ig 
10. Imenovanje uredniškega odbora občinskega glasila Mostiščar 
11. Vprašanja in pobude svetnikov 

 
K točki 1 
Župan predlaga razširitev dnevnega reda in sicer z dodatnima točkama: 

- Dopolnitev odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč Občine Ig 
- Dopis Uporaba prostorov starega gasilskega doma Ig za Ribiško društvo Smuč Ig   

 
Z 11 glasovi ZA je bil sprejet dopolnjen dnevni red. 
 
Seji se pridruži Zdravko Grmek. 
 
K točki 2 
Z 12 glasovi ZA je bil potrjen zapisnik 19. redne seje Občinskega sveta. 
 
K točki 3 
Župan pove, da projekt Nadgradnja regijskega centra za ravnanje z odpadki Ljubljana – 
RCERO LJUBLJANA je na lokaciji Barje v Ljubljani. Podpis Pogodbe o pristopu občin širše 
ljubljanske regije k sofinanciranju nadgradnje RCERO LJUBLJANA je pogoj za črpanje 
sredstev Kohezijskega sklada ter sredstev državnega proračuna. V izgradnjo bodo vložena vsa 
sredstva okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov. 
Alenka Jeraj vpraša koliko znaša okoljska dajatev iz leta 2007 in 2008. 
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Župan pove, da na podlagi ocene JP Snaga iz preteklih let, bo Občina Ig sofinancirala projekt 
iz okoljske dajatve v višini 91.482 evrov od leta 2009 do 2015. 
 
Z 12 glasovi ZA je Občinski svet sprejel naslednji sklep:  
Občinski svet Občine Ig se je na 20. redni seji, 18. novembra 2009 seznanil s parafiranim 
predlogom Pogodbo o pristopu občin širše ljubljanske regije k sofinanciranju 
nadgradnje regijskega centra za ravnanje z odpadki Ljubljana – RCERO LJUBLJANA 
in ocenjuje predlog pogodbe kot ustrezen. 
Občinski svet soglaša, da župan Občine Ig podpiše Pogodbo o pristopu občin širše 
ljubljanske regije k sofinanciranju nadgradnje regijskega centra za ravnanje z odpadki 
Ljubljana – RCERO LJUBLJANA.  
 
K točki 4 
Župan pove, da je JP Snaga d.o.o. na podlagi novega Pravilnika o metodologiji za oblikovanje 
cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, ki je stopil  v 
veljavo 8.8.2009, pripravilo predlog povišanja cen storitev zbiranja in prevoza komunalnih 
odpadkov. Po novem bo merska enota količine storitev za obe dejavnosti masa odpadkov, to 
je kilogram in ne več prostornina S potrditvijo nove cene storitve komunalnih odpadkov 
občina ne bo plačevala razlike v ceni kot jo je do sedaj.  
Tone Krnc vpraša kako bo določeno na kilogram ali po prebivalcih. 
Franc Toni pove, da bi se moral urediti odvoz, da se ne bo plačevalo še enkrat več, kajti na 
Ljubljanski cesti na eni strani praznijo dvakrat, na drugi pa enkrat. Glede odvoza je bil že pred 
leti sprejet sklep občinskega sveta. Predlaga, da vodja režijskega obrata poišče sklep in 
pripravi pravilnik enotnega odvoza. 
Stanislav Ostanek predlaga, da se istočasno sprejeme nove cene in tudi maso - kilogram. 
Katja Ivanuš pove, da je potrebno spremeniti sistem iz litrov v kilograme, do takrat se bo 
odvažalo in tehtalo kamione na deponiji. 
 
Z 11 glasovi ZA in 1 VZDRŽANIM je Občinski svet potrdil:  
� Predlagano povprečno ceno storitev zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov iz 

gospodinjstev – KOG v višini 0,1241 EUR/kg, 
� Predlagano povprečno ceno storitev zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov iz 

proizvodnje, obrti in storitvenih dejavnosti – KO iz POSD v višini 0,0533 EUR/kg, 
� Predlagano povprečno ceno storitev odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja 

komunalnih odpadkov v višini 0,1129 EUR/kg. 
 
K točki 5 
Župan pove, da je predlog povišanje vrednosti točke NUSZ za 1%. Predlagana vrednost točke 
za leto 2010 znaša 0,002323 evrov. 
 
Z 12 glasovi ZA je Občinski svet sprejel Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila 
za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ig za leto 2010. 
 
K točki 6 
Župan pove, da je Občina Ig kot pravna naslednica bivše Občine Ljubljana Vič Rudnik po 
koncu denacionalizacijskega postopka postala zemljiškoknjižna lastnica parc. št. 1286/4 k.o. 
Dobravica. Zemljišče v naravi predstavlja pozidano stavbno zemljišče v naselju Draga, ki ga 
že vrsto let koristi Drago Ristić. Občinska uprava je pridobila dva ločena cenilna poročila in 
sicer za zemljišče in za stanovanjski objekt. Iz cenilnih poročil je razvidno, da je vrednost 
stanovanjskega objekta večja od vrednosti zemljišča, zato se lahko z gospodom Ristićem 
sklene kupoprodajna pogodba brez predhodne objave javne dražbe, kar je skladno z določili 
Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin. Pred dnevi je občinska uprava 
prejela v vednost obvestilo pravne zastopnice družine Comino, da je na Upravno enoto 
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Ljubljana vložila predlog za izdajo začasne odredbe, ker denacionalizacijski postopek še ni 
končan. V predlogu so nekatere navedbe razlogov netočne in zavajujoče. Komisija za vodenje 
in nadzor postopka za razpolaganje s stvarnim premoženjem Občine Ig je obravnavala 
predlog prodaje zemljišča in ga predlaga v obravnavo in potrditev Občinskemu svetu. 
Občinski upravi pa je komisija predlagala, da takoj zaprosi upravno enoto za informacijo ali je 
denacionalizacijski postopek končan in pravnomočen.  
 
Z 10 glasovi ZA in 2 VZDRŽANIMA je Ob činski svet sprejel naslednji sklep: 
Občinski svet se je na 20. redni seji dne 18.11.2009 seznanil s postopki odprodaje 
pozidanega stavbnega zemljišča parc. št. 1286/4 k.o. Dobravica in sprejel sklep, da se 
zemljišče odproda po ceni 150,00 EUR/m2 brez 20% DDV. 
 
K točki 7 
Župan pove, da je namen dopolnitve idejne urbanistične rešitve » Raj nad mestom« omogočiti 
gradnjo dveh novih enostanovanjskih hiš, ki bosta prometno navezani na obstoječo dovozno 
cesto, na komunalno infrastrukturo pa bosta priključeni na že zgrajeno novega naselja. 
 
Z 11 glasovi ZA in 1 VZDRŽANIM je Občinski svet potrdil Idejno urbanisti čno rešitev 
za del območja VS 18/3 (morfološka enota 2A/1 in 2A- del) – dopolnitev, naročnika 
ŠABEC KALAN ŠABEC – ARHITEKTI, Hacquetova 16, 1000 Ljubljana, november 
2009. 
 
K točki 8 
Urška Intihar, predsednica Statutarno pravne komisije pove, da je predlog sprememb Odloka 
obravnavala komisija, ki ga predlaga v obravnavo in potrditev Občinskemu svetu. 
Polona Skledar pove, da je odlok potrebno dopolniti z novimi enotami Sonček in Mavrica, ki 
sta bili odprti v novem šolskem letu 2009/2010. Spremembe se nanašajo na Svet zavoda, ki po 
novem šteje 11 članov, od tega 5 predstavnikov delavcev zavoda. 
 
Z 12 glasovi ZA je Občinski svet sprejel spremembe Odloka o ustanovitvi javnega 
vzgojno – izobraževalnega zavoda Vrtec Ig. 
 
K točki 9 
Bojana Lenaršič, predsednica Odbora za šport in kulturo pove, da je predlog sprememb 
Pravilnika obravnavala komisija. S popravki, da se v 1. členu za pevsko in plesno dejavnost 
prizna največ 90 ur vaj letno ter pri vseh dejavnostih se črta točke za zunanje strokovne vodje, 
ga predlaga v obravnavo in potrditev Občinskemu svetu. 
Alenka Jeraj vpraša za postavko pomen skupine na podlagi česa bo komisija ocenila točke od 
1-70 in kdo bo ocenil pevske zbore. 
Župan pove, da bo ocenjevala komisija na podlagi poročil, ki jih bodo oddala društva. 
Bojana Lenaršič pove, da se komisija že udeležuje prireditev in že ocenjuje pevske zbore.  
 
Z 12 glasovi ZA je Občinski svet sprejel Sklep o potrditvi sprememb Pravilnika o 
sofinanciranju ljubiteljske kulturne dejavnosti. 
 
Župan predlaga, da se točke 11 in 12 obravnava pred drugimi. 
K točki 11 
Župan pove, da so po Odloku stroški na neto tlorisno površino za posamezno obračunsko 
območje manjši kot po programu opremljanja za vodovod Visoko–Rogatec in kanalizacijo Ig, 
saj so obračunska območja v Odloku večja kot programih opremljanja, kar pa za občino s 
finančnega vidika ni ugodno. S sprejetjem dopolnitev odloka bi novi investitorji plačevali 
dejansko izračunane stroške po posebnem programu opremljanja za posamezno območje. 
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Z 12 glasovi ZA je Občinski svet sprejel Odlok o dopolnitvi Odloka o programu 
opremljanja stavbnih zemljišč Občine Ig. 
 
K točki 12 
Župan pove, da je pred časom gospod Šušteršič spraševal ali je kje kakšen prostor namenjen 
za servisno dejavnost smuči in koles. Pomislil sem na spodnji prostor v starem GD na Igu. Po 
pogovoru s predsednikom RD Smuč Ig, ki ni imel nič proti z oddajo prostora in še, da 
pospravijo spodnje prostore v katerem je oprema ribičev, zgornji pa ostanejo še naprej v 
uporabi društva. Včeraj je prišel dopis, ki ste ga svetniki prejeli kot dodatno gradivo. 
Tone Krnc vpraša ali bo gospod dobil za ta prostor uporabno dovoljenje. 
Alenka Jeraj vpraša ali je prostor primeren za to dejavnost. 
Župan pove, da se uporabno dovoljenje pridobi na Upravni enoti Ljubljana. 
Franc Toni pove, da ko se je zidal novi GD Ig je Občina kupila stavbo stari GD, zemljišče pa 
je ostalo v lasti fizične osebe. V zgornjih prostorih je delovala RD, spodaj pa so imeli ribiško 
opremo in podobno.  
    
Z 10 glasovi ZA in 2 VZDRŽANIMA je Ob činski svet sprejel Sklep, da se spodnje 
prostore starega gasilskega doma Ig, Ljubljanska ulica 2, Ig, nameni se za servisno 
dejavnost. Spodnji prostori niso bili nikoli preneseni v upravljanje Ribiškega društva Ig. 
 
K točki 10 
Anton Tegelj, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Ig 
pove, da je predlog za imenovanje uredniškega odbora Mostiščar obravnavala komisija, ki ga 
predlaga v obravnavo in potrditev Občinskemu svetu. 
Alenko Jeraj zanima, kaj je bilo z razpisom iz leta 2007 in predlaga, da se prijavljene obvesti. 
Polona Skledar pove, da takrat Komisija ni bila sklepčna. 
Tone Krnc vpraša ali je v uredniškem odboru lahko mladoletna oseba. 
Polona Skledar pove, da v našem Odloku to ni določeno. 
 
Z 11 glasovi ZA in 1 VZDRŽANIM je Občinski svet Občine Ig sprejel sklep, da za 
odgovorno urednico Mostiščarja imenuje Majo Zupančič, namestnika odgovorne 
urednice Matjaža Zupana in člane uredniškega odbora Andrejo Zdravje, Katjo Ivanuš, 
Matejo Piškur in Marušo Švigelj. 
 
K točki 13 

� Tone Krnc pohvali občinsko upravo glede postavitve prometnih znakov na Kremenici. 
� Zdravko Grmek vpraša kako je z industrijsko cono in ali bo Mercator gradil trgovino. 

Župan pove, da se izgradnja komunalne infrastrukture nadaljuje po novem letu, kdaj 
bo Mercator gradil se še ne ve.  

� Stanislav Ostanek predlaga, da na Matenski cesti pri betonskem mostu pred Ižansko 
cesto postavi znak zožitve. 
Bojana Lenaršič pove, da so znake ukradli. 

� Franc Toni predlaga, da se popravi komunalne pokrove po celem Igu. 
Katja Ivanuš pove, da jih bodo zavarili. 

� Aleš Tancek pove, da Sklad kmetijskih zemljišč odda Občini Ig zemljišča, ki so v 
prvem vodovarstvenem pasu. 
Župan pove, da se prenesejo samo parcele, ki so v nultem območju. 
 

Seja je bila zaključena ob 20.10 uri. 
 
Zapisala                 
Marjana Župec                                                                         

   Janez Cimperman    
ŽUPAN                                                                                 


