ZAPISNIK 19. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE IG
z dne, 12.4.2017 ob 17.30 uri v dvorani Centra Ig
Prisotni: župan Janez Cimperman, Jožica Drobnič, Alenka Jeraj, Zuhra Jovanovič, Martina
Kovačič, Bojan Kraševec, Tone Krnc, Anton Modic, Slavko Pavlič, Rado Simić, Franc Toni,
Zlatko Usenik, Jože Virant.
Odsotna Klemen Glavan, Marija Župec.
Ostali prisotni: mag. Stanka Cerkvenik (Inštitut za javne službe), Janez Miklič, Marjana
Župec, Tina Škulj, Katja Ivanuš, Štefan Gorenčič, Bojana Birsa, Franci Susman (SVS
Tomišelj), Janez Rupert (SVS Iška vas), Janko Purkat (SVS Strahomer), Darja Perme (SVS
Podkraj).
Dnevni red:
1. Obravnava in potrditev dnevnega reda
2. Obravnava in potrditev zapisnika 18. redne seje Občinskega sveta Občine Ig
3. Obravnava in potrditev predloga Zaključnega računa proračuna Občine Ig za leto
2016 in seznanitev s Poročilom o realizaciji načrta ravnanja s stvarnim premoženjem
Občine Ig za leto 2016
4. Obravnava in potrditev Elaborata o cenah storitve obvezne občinske gospodarske
javne službe oskrbe s pitno vodo ter odvajanja komunalne in padavinske vode za leto
2017
5. Obravnava in potrditev Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Ig
6. Obravnava in potrditev sklepa o preklicu Odloka o načinu izvajanja oskrbe s pitno
vodo v Občini Ig
7. Obravnava in potrditev dokumenta identifikacije investicijskega projekta Ljubljansko
barje: Interpretacijski center UNESCO dediščine Kolišča na Igu
8. Pobude in vprašanja
K točki 1
Župan predlaga, da se 4 točka obravnava pod točko 3 in dnevni red se ustrezno preštevilči.
Z 11 glasovi ZA je bil potrjen spremenjen dnevni red, ki se ustrezno preštevilči.
K točki 2
Z 9 glasovi ZA in 2 VZDRŽANIMA je bil potrjen zapisnik 18. redne seje Občinskega
sveta Občine Ig.
Seji se pridruži Zuhra Jovanovič.
K točki 3
Stanka Cerkvenik pove, da na območju Občine Ig storitve obvezne občinske gospodarske
javne službe zagotavlja Režijski obrat (RO), ki je leta 2009 prevzel zagotavljanje navedenih
storitev. V veljavi so še vedno cene prenesene iz JP Vodovod Kanalizacija d.o.o., ki je v
preteklosti izvajalo navedene storitve, ki niso izračunane skladno z veljavno zakonodajo s
področja oblikovanja cen komunalnih storitev. Način oblikovanja cen storitev javne službe
oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne padavinske odpadne vode določa
Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih
služb varstva okolja (Uredba MEDO), ki je v veljavi od 1.1.2013. Ceno storitve posamezne
javne službe za območje občine predlaga izvajalec z elaboratom o oblikovanju cene
izvajanja posamezne javne službe. Namen elaborata je oblikovanje predračunskih cen za
leto 2017, skladno z Uredbo MEDO. Izračunana predračunska cena v elaboratih predstavlja
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potrjeno ceno storitve javne službe in je sestavljena iz omrežnine ali cene javne
infrastrukture ter iz cene, ki se nanaša na opravljanje storitev javne službe. Zaračunana cena
storitve javne službe je potrjena cena, zmanjšana za subvencijo, in jo za storitve javne
službe plača uporabnik. Subvencija občine ni predvidena. Cilj izdelave elaborata je
nemoteno izvajanje dejavnosti gospodarskih javnih služb, torej oblikovanje cen, ki bodo
zagotavljale pokrivanje upravičenih stroškov. V nadaljevanju obrazloži preostale vsebine
Elaborata, način izvajanja ter poročanja.
Jože Virant pove, da je Odbor za komunalo, infrastrukturo, varovanje okolja in urejanje
prostora obravnaval Elaborat in ga predlaga občinskemu svetu v obravnavo in potrditev.
Slavka Pavliča zanima koliko procentov se bo podražilo in kaj to pomeni za kmete. Predlaga,
manjšo podražitev in delno subvencijo Občine.
Zlatka Usenika zanima kakšen bo po novem znesek na položnici. Meni, da je podražitev
lahko kot prisilen samoprispevek, če hočemo še kakšen napredek v občini, s tem ima v
mislih področje Zapotoka, kjer je potrebno zamenjati dotrajane vodovodne cevi.
Tone Krnc meni, da se mora potrditi elaborat zaradi zakonodaje, pa čeprav bo velika
podražitev za občane katastrofa. Predlaga, da režijski obrat izterja denar od neplačnikov.
Alenko Jeraj zanima kakšne izgube imajo druge občine in predlaga, da režijski obrat izdela
strategijo, vsako leto pregleda izvedeno, ali napredujemo in se le to poroča občinskemu
svetu.
Martina Kovačič predlaga postopno podražitev ali pa subvencioniranje.
Stanka Cerkvenik pove, da glede primerjave podražitve cen oblikovanje temelji na številu
prebivalcev in gostoti poselitve, niso pa upoštevani geografsko, tehnično – tehnološki in drugi
pogoji. Občina je prostorsko opredeljena na nižinski del in hribovito zaledje, poselitev je
neenakomerna, v sistemu je infrastruktura potrebna obnove. Ne moremo govoriti o podražitvi
v procentih, ker je položnica odvisna od fiksnih stroškov – omrežnine in variabilnih stroškov –
vodarine. Vodne izgube so po posameznih vodovodnih sistemih različne, v povprečju
predstavljajo skoraj polovico načrpane vode, kar je predvsem posledica dotrajanega
vodovodnega omrežja in pogostih okvar. Po Uredbi MEDO je občina dolžna oblikovati ceno
in obvezno poročati.
Z 12 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel sklep in potrdil Elaborat o
oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno
vodo ter odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2017.
Z 9 glasovi ZA, 1 PROTI in 2 VZDRŽANIMA je Občinski svet Občine Ig sprejel Sklep o
zaračunanih cenah oskrbe s pitno vodo in zaračunanih cenah odvajanja komunalne in
padavinske odpadne vode v občini Ig.
K točki 4
Bojana Birsa obrazloži zaključni račun proračuna.
Alenka Jeraj predlaga, da se planirana sredstva namenjena društvu, ki ne porabi denarja, ker
ni realiziral programa iz javnega razpisa, prerazporedi in dodeli tistemu društvu kateri je
realiziral program ter porabil dodeljena sredstva.
Z 12 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel Odlok o Zaključnem računu
proračuna Občine Ig za leto 2016 in seznanil s Poročilom o realizaciji načrta ravnanja s
stvarnim premoženjem Občine Ig za leto 2016.
K točki 5
Alenka Jeraj pove, da je Statutarno pravna komisija obravnavala predlog Odloka in ga
predlaga Občinskemu svetu v obravnavo in potrditev.
Katja Ivanuš pove, da gre za uskladitev členov z veljavno zakonodajo in predpisi, uskladitev
kazenskih določb, popravke v delih, ki so se v obstoječem odloku ugotovili kot pomanjkljivi in
nedoločni.
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Z 12 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel sklep in sicer:
Občinski svet Občine Ig je obravnaval predlog Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini
Ig in ugotavlja, da na predlog odloka v prvi obravnavi ni bilo bistvenih vsebinskih
pripomb in bi besedilo predloga odloka v drugi obravnavi bilo enako besedilu
predloga odloka v prvi obravnavi.
Občinski svet Občine Ig je sprejel sklep, da se prva in druga obravnava predloga
Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Ig združita.
Občinski svet Občine Ig je potrdil Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Ig.
K točki 6
Z 12 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel sklep o preklicu Odloka o načinu
izvajanja oskrbe s pitno vodo v Občini Ig.
K točki 7
Župan pove, da občinski svet obravnava in potrjuje DIIP zato, ker ga je potrebno vključiti v
načrt razvojnih programov in proračun Občine Ig.
Alenka Jeraj pove, da je osebno najbolj zainteresirana za ta projekt. Ne strinja pa se s tem,
da se v strogi center postavi še en objekt 250 m2 uporabne površine, uniči parkirne prostore
za avtomobile, katerih že sedaj primanjkuje, naenkrat bi z avtobusom prišlo več ljudi, to pa ni
dobro za center Iga, kjer je že danes kolaps. Predlaga, da si svetniki ogledajo na Vrhniki
razstavo moja Ljubljanica na 1000 m2, naredijo strokovno ekskurzijo in sejo na terenu. Prav
tako lahko društvo Fran Govekar Ig predstavi svoje delo s tega področja, tako boste svetniki
seznanjeni in imeli bolj realno sliko.
Tone Krnc predlaga, da naj svetniki odločijo po predstavitvi DIIPa s strani strokovnih služb.
Martina Kovačič se strinja z ogledom razstave na Vrhniki, predlaga, da se s potrditvijo
projekta počaka, predvsem, ker je bil ta prostor prvotno namenjen za park.
Zlatko Usenik se ne strinja, da se bo leta 2018 namenilo 500 tisoč evrov za projekt,
predvsem zato, ker v občini niso urejene ceste in vodovod.
Župan poda DIIP na glasovanje
Z 5 glasovi ZA, 3 PROTI in 4 VZDRŽANIMI je Občinski svet Občine Ig sklep, da se
potrdi Dokument identifikacije investicijskega projekta – DIIP za projekt:
1. Ljubljansko barje: Interpretacijski center UNESCO dediščine Kolišča na Igu
2. Odobri se izdelava investicijskega programa
K točki 8
 Slavko Pavlič vpraša, kaj je z industrijsko cono, in ali za objekt v Iškem Vintgarju
občina plačuje vodo in elektriko, ter opozori na zelo slabe ceste v občini: Matenka,
Iška Loka, Iški Vintgar.
Župan odgovori, da Občina ni lastnik industrijske cone, občinske ceste se pričnejo po
veliki noči popravljati, glede Iškega Vintgarja ste svetniki seznanjeni, da je zadeva na
sodišču.
 Zlatka Usenika zanima ali se bo priklopilo objekte na novo vrtino in kdaj.
Župan pove, da bo v naslednjih dneh ogled mikro lokacije nato se bo nadaljevalo z
delom, priklopi so odvisni od količine načrpane vode.
 Alenka Jeraj predlaga, da svetniki dobijo skico za kolišča kako bo objekt umeščen v
prostor, predlaga kdor želi grem pogledati na Vrhniko in še predlaga naj občinska
uprava pripravi podatke glede koriščenja in plačevanja najemnin občinskih objektov
za leto 2016.
Seja je bila zaključena ob 20.45 uri.
Zapisala Marjana Župec
Janez Cimperman
ŽUPAN
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