ZAPISNIK
4. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE IG z dne, 3. 4. 2019 ob 17.30 uri
v dvorani Centra Ig
Prisotni: župan Janez Cimperman, Jožica Drobnič, Zdravko Grmek, Alenka Jeraj, Anton
Krnc, Marija Kučič, Mirko Merzel, Anton Modic, Franc Toni, Zlatko Usenik, Jože Virant, Mira
Žagar, Andrej Žnidaršič, Marija Župec.
Odsotna Suzana Bratkovič Zavodnik.
Ostali prisotni: Janez Miklič, Marjana Župec, Polona Skledar, Marica Zupan, Andreja Zdravje,
Erika Janželj (SVS Iška vas), Žiga Drnovšek (SVS Ig), Darja Perme (SVS Podkraj).
Dnevni red:
1. Obravnava in potrditev dnevnega reda
2. Obravnava in potrditev zapisnika 2. redne seje z nadaljevanjem in 3. redne seje
Občinskega sveta Občine Ig
3. Obravnava in potrditev predloga Odloka o pokopališkem redu na območju Občine Ig /
druga obravnava in potrditev sklepa za oprostitev plačila najemnine za grobove
4. Obravnava in potrditev predloga Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije
za opravljanje lokalne gospodarske javne službe 24 – urne dežurne pogrebne službe
v Občini Ig / druga obravnava
5. Obravnava in potrditev predloga Odloka o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu v Občini Ig / druga obravnava
6. Obravnava in potrditev predloga Odloka o turistični in promocijski taksi v Občini Ig /
druga obravnava
7. Obravnava Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne
službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Ig / prva
obravnava
8. Obravnava in potrditev pravilnika za delo svetniških skupin neodvisnih list in
samostojnih članov Občinskega sveta Občine Ig
9. Pobude in vprašanja
Ad 1
Dnevni red
Župan predlaga, da se 8. točka umakne in se skliče sestanek z vodji svetniških skupin
Občinskega sveta Občine Ig. Termin sestanka se bo določil naknadno. Dnevni red se
ustrezno preštevilči.
Občinski svet Občine Ig je potrdil umik 8. točke in spremenjen dnevni red se ustrezno
preštevilči.
Glasovanje: 13 ZA
Ad 2
Zapisnik 2. seje z nadaljevanjem in 3. seje Občinskega sveta Občine Ig
Občinski svet Občine Ig je potrdil zapisnik 2. seje z nadaljevanjem in 3. seje
Občinskega sveta Občine Ig.
Glasovanje: 13 ZA
Ad 3
Predlog Odloka o pokopališkem redu na območju Občine Ig / druga obravnava
Mira Žagar pove, da je Statutarno pravna komisija obravnavala odlok in ga predlaga
občinskemu svetu v obravnavo in potrditev.
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Zlatko Usenik pove, da je Odbor za komunalo, infrastrukturo, varovanje okolja in urejanje
prostora obravnaval Odlok in ga predlaga občinskemu svetu v obravnavo in potrditev.
Občinski svet Občine Ig je sprejel Odlok o pokopališkem redu na območju Občine Ig.
Glasovanje: 13 ZA
Občinski svet Občine Ig je sprejel sklep, da se na podlagi 39. in 47. člena Odloka o
pokopališkem redu na območju Občine Ig potrdi Sklep za oprostitev plačila najemnine
za grobove v katerih so pokopane vojne ali povojne žrtve ter krajevno zaslužne osebe.
Glasovanje: 13 ZA
Ad 4
Predlog Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje lokalne
gospodarske javne službe 24 – urne dežurne pogrebne službe v Občini Ig / druga
obravnava
Mira Žagar pove, da je Statutarno pravna komisija obravnavala odlok in ga predlaga
občinskemu svetu v obravnavo in potrditev.
Zlatko Usenik pove, da je Odbor za komunalo, infrastrukturo, varovanje okolja in urejanje
prostora obravnaval Odlok in ga predlaga občinskemu svetu v obravnavo in potrditev.
Občinski svet Občine Ig je sprejel Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije
za opravljanje lokalne gospodarske javne službe 24 – urne dežurne pogrebne službe v
Občini Ig.
Glasovanje: 13 ZA
Ad 5
Predlog Odloka o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v
Občini Ig (Svet) / druga obravnava
Mira Žagar pove, da je Statutarno pravna komisija obravnavala odlok in ga predlaga
občinskemu svetu v obravnavo in potrditev.
Alenka Jeraj vpraša kdo predlaga tri občane.
Polona Skledar pove, da bo objavljen poziv v občinskem glasilu in na spletni strani Občine.
Občinski svet Občine Ig je sprejel Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu v Občini Ig.
Glasovanje: 13 ZA
Ad 6
Predlog Odloka o turistični in promocijski taksi v Občini Ig / prva obravnava
Mira Žagar pove, da je Statutarno pravna komisija obravnavala odlok in ga predlaga
občinskemu svetu v obravnavo in potrditev.
Marica Zupan pove, da je Odbor za gospodarstvo turizem in gostinstvo obravnaval odlok in
ga predlaga občinskemu svetu v potrditev.
Občinski svet Občine Ig je sprejel Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Ig.
Glasovanje: 13 ZA
Ad 7
Predlog Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe
zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Ig / prva obravnava
Župan pove, v kolikor po prvi obravnavi ni bistvenih vsebinskih pripomb in je v drugi
obravnavi besedilo enako predlogu odloka v prvi obravnavi, poda predlog, da se sprejme
predlog odloka na isti seji.
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Mira Žagar pove, da je Statutarno pravna komisija obravnavala odlok in ga predlaga
občinskemu svetu v obravnavo in potrditev s predlagano spremembo, da se točkovanje meril
v 8. členu izvzame iz odloka in, da bo to del razpisne dokumentacije.
Tone Krnc pove, da je Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo obravnaval odlok in ga predlaga v
obravnavo in potrditev s predlagano spremembo, da v 8. členu ostane točkovanje pri merilih.
Zlatko Usenik predlaga, da se v razpisni dokumentaciji natančno določi pogoje kdaj se
prekine koncesijska pogodba in v pogodbi jasno navede na kakšen način se izvaja javna
služba.
Občinski svet Občine Ig je sprejel Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje lokalne
gospodarske javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali na območju
Občine Ig v prvi obravnavi s predlagano spremembo, da v 8. členu ostane točkovanje
pri merilih.
Glasovanje: 13 ZA
Župan pove, ker ni bistvenih vsebinskih pripomb se prva in druga obravnava predloga odloka
združita. Župan poda odlok na glasovanje.
Občinski svet Občine Ig je sprejel Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje lokalne
gospodarske javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali na območju
Občine Ig.
Glasovanje: 13 ZA
Ad 8
Pobude in vprašanja
Občinskemu svetu so na seji razdeljeni odgovori na zastavljena vprašanja Mirkota Merzela
na 3. redni seji Občinskega sveta, dne 13.3.2019 glede najemnin in poučevanja glasbene
šole z javno priznanim programom.
Občinskemu svetu je na seji razdeljeno mnenje Ministrstva za javno upravo in odgovor
Računskega sodišča v zvezi s predlogom Pravilnika za delo svetniških skupin neodvisnih list
in samostojnih članov Občinskega sveta Občine Ig.
Občinskemu svetu je na seji razdeljen odgovor tožene stranke Občine Ig na pritožbo tožečih
strank v sodnem postopku Iški vintgar.
Zlatko Usenik predlaga, da se na eno naslednjih sej povabi Natalijo Skok, da bo predstavila
prostorski red (PRO) in seznanila občinski svet z gradnjo večjih naselij in kaj se predvideva,
saj so velika ugibanja glede gradnje nasproti Vrtca Ig. Vpraša še, kdaj se bo začelo s
sanacijo cest po zimski sezoni.
Župan odgovori, da se bo ceste saniralo po sprejemu rebalansa.
Anton Krnc vpraša ali se bo z rebalansom zagotovilo finančna sredstva za nadaljevanje
postopka sprememb in dopolnitev PRO in, ali obstaja časovni okvir kdaj bo končano. Poda
tudi pobudo, da občina umakne tista zemljišča, ki bi ovirala postopek sprejemanja PRO.
Župan pove, da ne more odgovoriti ali se bo zagotovilo sredstva z rebalansom, ker še nima
finančnih podatkov, časovni rok sprejemanja PRO je odvisen od soglasodajalcev.
Zlatko Usenik izpostavi problem vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju
Zapotoka kjer je je prvo vodovarstveno območje in je dovoljeno graditi samo nepropustne
greznice. Predlaga sprejem sklepa, da se vrtina Šumnik ukine ter preneha s črpanjem vode
in območje vzpostavi v prvotno stanje.
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Župan pove, da Uredba (Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov
Ljubljanskega barja in okolice Ljubljane) določa območja, kje je dovoljena vgradnja malih
komunalnih čistilnih naprav.
Anton Krnc izpostavi problem preozkega pločnika na Barjanski ulici in poda pobudo občanov,
da se za pešce in varnost otrok naredi brv čez Iščico. Predlaga tudi da se na eni naslednjih
sej obravnava o vodovodu predvsem o izgubah, neplačnikih, o črnih priklopih.
Zlatko Usenik želi poimenski seznam nelegalnih priklopov.
Alenko Jeraj zanima ali se je dobilo kakšnega nelegalno priključenega in kakšne so sankcije.
Župan obrazloži, da bo projekt za brv uvrščen v rebalansu. Glede vodovoda je pa vprašanje
kje so te izgube (by pas, črni priklopi, cevi od jaška do hiše, stari in novi vodovod), so pa vse
izgube seštete, tudi za števci in tudi izlivi. Sprejmite sklep, da se zapre vodo neplačnikom.
Glede črnih priklopov župan pove, da so se objekti priklopili pred 40 leti na ta način in jaz se
s tem ne bom ukvarjal. Seznama črnih priklopov nisem pustil delati, sedanji lastniki objektov
(potomci) za črne priklope niso vedeli. Vsi vodovodi, ki jih obnavljamo so bili delani
udarniško, vsi ti ljudje so delali vodovode za kar niso bili nič plačani, zdaj naj jih pa jaz
kaznujem.
Alenka Jeraj predlaga, da se v Odloku o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Ig poišče
sankcije glede ne priklapljanja na vodovod. Marija Župec in Jože Virant se pridružujeta
predlogu Alenke Jeraj.
Mira Žagar pove, da se v celoti lahko ugotovi na podlagi popisa vseh hiš, kje so števci in
koliko jih je. Zanima jo na kakšen način se nelegalne priklope pojasni veliki večini poštenih
ljudi, ki redno plačujejo vodo, morda tudi nekoliko dražje zaradi njih.
Zlatko Usenik predlaga sprejem sklepa, da v primeru če se najde objekt, ki je nelegalno
priključen oziroma neplačnika, da se sankcije izvede v taki meri kot so predpisane.
Mirko Merzel predlaga, da se objavi v Mostiščarju, da se lahko ljudje sami javijo in s
samoprijavo ne bodo kaznovani.
Zlatko Usenik predlaga občinski upravi, da do naslednje seje za občinski svet pripravi v pisni
obliki odlok in vse kar je v kontekstu s tem.

Seja se zaključi ob 18.35 uri.
Zapisala Marjana Župec

Janez Cimperman
ŽUPAN
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