ZAPISNIK
5. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE IG z dne, 22. 5. 2019 ob 17.30 uri
v dvorani Centra Ig
Prisotni: župan Janez Cimperman, Suzana Bratkovič Zavodnik, Jožica Drobnič, Zdravko
Grmek, Alenka Jeraj, Anton Krnc, Marija Kučič, Mirko Merzel, Anton Modic, Zlatko Usenik,
Jože Virant, Mira Žagar, Andrej Žnidaršič, Marija Župec.
Odsoten Franc Toni.
Ostali prisotni: mag. Stanka Cerkvenik (Inštitut za javne službe), Janez Miklič, Katja Ivanuš,
Marjana Župec, Marica Zupan, Natalija Skok, Štefan Gorenčič, Uroš Čuden, Tina Škulj,
Marjetka Pintarič Župec, Polona Skledar, Andreja Zdravje, Tanja Lenaršič, Bojana Birsa,
Bojan Kraševec (SVS Tomišelj), Žiga Drnovšek (SVS Ig).
Dnevni red:
1. Obravnava in potrditev dnevnega reda
2. Obravnava in potrditev zapisnika 4. redne seje Občinskega sveta Občine Ig
3. Obravnava in potrditev predloga Elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne
občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo ter odvajanja komunalne in
padavinske odpadne vode za leto 2019
4. Obravnava in potrditev Zaključnega računa proračuna Občine Ig za leto 2018
5. Obravnava in potrditev predloga Odloka o rebalansu proračuna Občine Ig za leto
2019–1
6. Obravnava in potrditev predloga za imenovanje članov Izdajateljskega sveta
občinskega glasila Mostiščar
7. Obravnava in potrditev predloga za imenovanje članov Sveta za preventivo in vzgojo
v cestnem prometu v Občini Ig
8. Pobude in vprašanja
Ad 1
Dnevni red
Občinskemu svetu je na seji razdeljen zapisnik 32. redne seje Občinskega sveta Občine Ig z
dne 7.11.2018.
Zlatko Usenik predlaga, da se pod točko 3 uvrsti obravnava Sklepa sprejetega na 32. redni
seji občinskega sveta z dne 7.11.2018, v zvezi s pooblastilom županu, da lahko sprejema
spremembe do 20% vrednosti celotnega projekta oziroma spremembe vsebine in
terminskega plana, ki bistveno ne posegajo v Investicijski projekt Interpretacija biotske
raznovrstnosti in dediščine kolišč na Ljubljanskem barju.
Občinski svet Občine Ig je potrdil spremenjen dnevni red, ki se ustrezno preštevilči.
Glasovanje: 13 ZA
Ad 2
Zapisnik 4. seje Občinskega sveta Občine Ig
Zlatko Usenik poda pripombo, naj se v 9. točki dopolni z besedami župana, da kot župan ne
bo nikogar kaznoval, ki je na črno priklopljen.
Občinski svet Občine Ig je potrdil popravljen zapisnik 4. seje Občinskega sveta Občine
Ig.
Glasovanje: 13 ZA
Ad 3
Obravnava Sklepa sprejetega na 32. redni seji občinskega sveta z dne 7.11.2018
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Zlatko Usenik predlaga, da se prekliče sklep sprejet na 32. redni seji občinskega sveta z dne
7.11.2018, v zvezi s pooblastilom županu, da lahko sprejema spremembe do 20% vrednosti
celotnega projekta oziroma spremembe vsebine in terminskega plana, ki bistveno ne
posegajo v Investicijski projekt Interpretacija biotske raznovrstnosti in dediščine kolišč na
Ljubljanskem barju.
Občinski svet Občine Ig je sprejel sklep, da se sklep sprejet na 32. redni seji
občinskega sveta z dne 7.11.2018, v zvezi s pooblastilom županu, da lahko sprejema
spremembe do 20% vrednosti celotnega projekta oziroma spremembe vsebine in
terminskega plana, ki bistveno ne posegajo v Investicijski projekt Interpretacija
biotske raznovrstnosti in dediščine kolišč na Ljubljanskem barju, prekliče.
Glasovanje: 11 ZA, 2 NISTA GLASOVALA
Ad 4
Elaborat o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe
oskrbe s pitno vodo ter odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode za leto
2019
Zlatko Usenik pove, da je Odbor za komunalo, infrastrukturo, varovanje okolja in urejanje
prostora obravnaval Elaborat in ga predlaga občinskemu svetu v obravnavo in potrditev.
V splošni razpravi so postavili vprašanja Zlatko Usenik, Marija Župec, Anton Krnc, Mira Žgar,
Mirko Merzel. Odgovore je podala Katja Ivanuš.
Župan poda sklep 1 na glasovanje.
Občinski svet Občine Ig je sprejel sklep 1: Občinski svet potrjuje Elaborat o
oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno
vodo ter odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2019.
Glasovanje: 13 ZA
Občinski svet Občine Ig je sprejel sklep 2:
Glasovanje: 11 ZA, 2 NISTA GLASOVALA
Občinski svet Občne Ig se seznani z Elaboratom o cenah storitev obvezne občinske
gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo ter odvajanja komunalne in padavinske
odpadne vode za leto 2019 ter daje pozitivno mnenje k naslednjim cenam storitev
obvezne občinske gospodarske javne službe Občine Ig.

VODARINA

OMREŽNINA - VODA

Potrjena cena EUR/m3
(brez DDV)
1,5050
FAKTOR
OMREŽNINE

Zaračunana* cena EUR/m3 (brez
DDV)
1,5050

Potrjena cena
Zaračunana* cena
EUR/mesec (brez DDV) EUR/mesec (brez DDV)
8,2405
6,5924

DN≤20

1

20< DN < 40

3

24,7215

19,7772

10

82,4051

65,9241

15

123,6077

98,8862

50

412,0257

329,6206

40≤ DN < 50
50≤ DN < 65
80 ≤ DN <100

*Zaračunana cena storitev javne službe je potrjena cena, zmanjšana za subvencijo.
Subvencijo za gospodinjstva in izvajalce nepridobitnih dejavnosti oblikuje Občina Ig iz
proračuna. Izvajalcem pridobitnih dejavnosti Občina Ig ne subvencionira cene oskrbe
s pitno vodo.
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OPRAVLJANJE
STORITEV /CENA STORITVE KANALIZACIJA

OMREŽNINA KANAL

Potrjena cena EUR/m3
(brez DDV)
0,1221

FAKTOR
OMREŽNINE

Zaračunana* cena EUR/m3
(brez DDV)
0,1221

Potrjena cena
EUR/mesec (brez
Zaračunana* cena
DDV)
EUR/mesec (brez DDV)
11,3684
9,6631

DN≤20

1

20< DN < 40

3

34,1052

40≤ DN < 50

10

113,6841

96,6315

50≤ DN < 65

15

170,5261

144,9472

80 ≤ DN <100

50

568,4204

483,1573

28,9894

*Zaračunana cena storitev javne službe je potrjena cena, zmanjšana za subvencijo.
Subvencijo za gospodinjstva in izvajalce nepridobitnih dejavnosti oblikuje Občina Ig iz
proračuna. Izvajalcem pridobitnih dejavnosti Občina Ig ne subvencionira cene
odvajanja in čiščenja odpadne vode.
Sklep se objavi v Uradnem listu RS in velja naslednji dan po objavi, uporablja pa se od
1.6.2019 dalje.
Ad 5
Zaključni račun proračuna Občine Ig za leto 2018
Občinski svet ni razpravljal.
Občinski svet Občine Ig je sprejel Zaključni račun proračuna Občine Ig za leto 2018.
Glasovanje: 13 ZA
Ad 6
Odlok o rebalansu proračuna Občine Ig za leto 1-2019
Mirko Merzel pove, da je Odbor za družbene dejavnosti obravnaval rebalans in ga predlaga v
obravnavo in potrditev občinskemu svetu.
Zlatko Usenik pove, da je Odbor za komunalo, infrastrukturo, varovanje okolja in urejanje
prostora obravnaval rebalans in ga predlaga občinskemu svetu v obravnavo in potrditev.
Anton Krnc pove, da je Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo obravnaval rebalans in ga
predlaga občinskemu svetu v obravnavo in potrditev.
Marija Kučič pove, da je Odbor za protipožarno varnost, zaščito in reševanje rebalans
obravnaval in ga predlaga občinskemu svetu v obravnavo in potrditev.
Suzana Bratkovič Zavodnik pove, da je Odbor za gospodarstvo, turizem in gostinstvo
rebalans obravnaval in ga predlaga občinskemu svetu v obravnavo in potrditev.
V splošni razpravi Zlatko Usenik vpraša ali bosta avtobusna postaja v Tomišlju in Zapotoku,
vključeni že v ta rebalans.
Bojana Birsa pove, da se bodo sredstva zagotovila s prerazporeditvijo.
Občinski svet Občine Ig je sprejel Odlok o rebalansu proračuna Občine Ig za leto 12019
Glasovanje: 13 ZA
Ad 7
Imenovanje članov Izdajateljskega sveta občinskega glasila Mostiščar
Alenka Jeraj pove, da je Komisija za mandatna vprašanja volitve in imenovanja predloge
obravnavala in jih predlaga občinskemu svet v obravnavo in potrditev.
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Občinski svet Občine Ig je sprejel sklep in potrdil člane Izdajateljskega sveta
občinskega glasila Mostiščar: Suzana Bratkovič Zavodnik, Anton Modic, Mirko Merzel,
Zdravko Grmek, Franc Toni.
Glasovanje: 13 ZA
Ad 8
Imenovanje članov Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Ig
Alenka Jeraj pove, da je Komisija za mandatna vprašanja volitve in imenovanja predloge
obravnavala in jih predlaga občinskemu svet v obravnavo in potrditev.
Občinski svet Občine Ig je sprejel sklep in potrdil člane Sveta za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu Občine Ig: Franci Susman, Lilijana Mavec, Andrej Žnidaršič, Borut
Šoba, Tea Oplotnik, Vida Hrovat, Miroslav Kumin, Drago Poredoš, Anja Smolnikar.
Glasovanje: 13 ZA
Ad 9
Pobude in vprašanja
Občinskemu svetu so bila z redno pošto 15.5.2019 poslana pojasnila in informacije glede
vodovoda na zastavljena vprašanja Občinskega sveta na 4. redni seji dne 3.4.2019.
Župan občinski svet seznani, da je Upravna enota Ljubljana izdala MOP DRS za vode
dovoljenje za poseg v naravo za čiščenje jarkov na Barju.
Zlatko Usenik izpostavi problem, da na gradbeni parceli v Zapotoku občani ne morejo dobiti
gradbenega dovoljenja na Upravni enoti Ljubljana. Predlaga, da občinska uprava ažurno
pristopi k reševanju zadeve. Župan pove, da bo šel osebno po pojasnilo na Upravno enoto.
Miro Žagar zanima ali je že znana nova ocena vrednosti za kolišča na Barju. Natalija Skok
odgovori, da so ocene enake kot v IP, gradbeno dovoljenje za kolišča še ni izdano.
Zlatka Usenika zanima kako je z razpisom za Interpretacijski center na Igu. Župan pove, da
so prispele tri ponudbe, vendar zaradi tehničnih napak se razpis ponovi.
Alenko Jeraj zanima ali se je izvedlo kakšno sankcijo proti komu glede črnega priklopa. Katja
Ivanuš pove, da za tiste kjer se ugotovi dobijo vodomer, posebnih sankcij ni.
Antona Krnca zanima, če so ene in iste osebe, ki ne plačujejo več let in tudi predlaga, da se
sumljivo nizka poraba vode manj kot 5m3 pri štiri članski družini na položnici označi z
zvezdico. Katja Ivanuš odgovori, da so neplačniki eni in isti na vseh področjih (grob, NUSZ,
voda, kanalščina).
Zlatko Usenik predlaga, da se terjatve pridobi z izvršbo in tudi predlaga, da se dopolni Odlok
z možnostjo kaznovanja do naslednje seje Odbora za komunalo. Katja Ivanuš pove, da se
pripravljajo novi odloki o oskrbi s pitno vodo in odlok o odvajanju čiščenja oziroma
spremembe odlokov, ki bodo izdelani do konca junija 2019.
Mira Žagar predlaga, da se objavi v Mostiščarju in ljudi pozove tudi glede priklopov na
kanalizacijo.
Seja se zaključi ob 18.15 uri.
Zapisala Marjana Župec

Janez Cimperman
ŽUPAN
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