OBČINA IG
GOVEKARJEVA CESTA 6
1292 Ig

____________________________________________________________________________
ZAPISNIK
7. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE IG z dne, 3. 7. 2019 ob 17.30 uri
v dvorani Centra Ig
Prisotni: župan Janez Cimperman, Suzana Bratkovič Zavodnik, Jožica Drobnič, Zdravko Grmek,
Anton Krnc, Marija Kučič, Mirko Merzel, Anton Modic, Franc Toni, Zlatko Usenik, Jože Virant, Mira
Žagar, Andrej Žnidaršič, Marija Župec.
Odsotna Alenka Jeraj.
Ostali prisotni: dr. Peter Verlič (Občina Grosuplje župan), Helena Brlan (Občina Grosuplje), Mateja
Janežič (Vrtec Ig), Katarina Slokan Vehar (Vrtec Ig), Janez Miklič, Marjana Župec, Marica Zupan,
Uroš Čuden, Andreja Zdravje, Polona Skledar, Bojan Kraševec (SVS Tomišelj), Tina Krevel (SVS
Iška).
Dnevni red:
1. Obravnava in potrditev dnevnega reda
2. Obravnava in potrditev zapisnika 6. redne seje Občinskega sveta Občine Ig
3. Predstavitev pripravljalca osnutka Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave
»Skupna občinska uprava 5G« in obravnava
4. Obravnava predloga Odloka o javni gasilski službi v Občini Ig / druga obravnava
5. Obravnava predloga Odloka o javnem redu in miru v Občini Ig / druga obravnava
6. Obravnava predloga Odloka o prometnem režimu na območju Iškega vintgarja / druga
obravnava
7. Obravnava in potrditev predloga nove cene programov Vrtca Ig
8. Pobude in vprašanja
Ad 1
Dnevni red
Župan poda predlog Odbora za komunalo, da se 5. točka obravnava predloga Odloka o javnem
redu in miru v Občini Ig prestavi na jesensko sejo občinskega sveta.
Zlatko Usenik predlaga, da se na dnevni red uvrsti Izgradnja ceste v Zapotoku.
Občinski svet Občine Ig je potrdil spremenjen dnevni red, ki se ustrezno preštevilči.
Glasovanje: 13 ZA
Ad 2
Zapisnik 6. redne seje Občinskega sveta Občine Ig
Mira Žagar predlaga, da se v 10. točki dopolni z besedami Janeza Mikliča, da bo obrazložitev
podana na naslednji seji občinskega sveta.
Zlatko Usenik poda pripombo, naj se v 10. točki dopolni pojasnilo Uroša Čudna s povedanim.
Občinski svet Občine Ig je potrdil popravljen zapisnik 6. redne seje Občinskega sveta
Občine Ig.
Glasovanje: 12 ZA, 1 VZDRŽAN
Ad 3
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Predstavitev pripravljalca osnutka Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave
»Skupna občinska uprava 5G« in obravnava
Občinskemu svetu je na seji razdeljena ocena odhodkov skupne občinske uprave (SOU) po
posameznih občinah ustanoviteljicah.
Peter Verlič splošno predstavi odlok SOU. Sprememba zakona o financiranju občin omogoča, da
se delež sofinanciranja poveča tako, da je 30% združenih nalog dovolj opravljati z najmanj tremi
občinami. Temu sledi dodatno financiranje po 5% za vsako dodatno nalogo, ki jo opravimo skupaj,
pri čemer skupna višina sofinanciranja ne sme preseči 55% sredstev. S strani naše občine je prišla
pobuda, da se skupna občinska uprava razširi in združi še z Občino Ivančna Gorica in Občino
Dobrepolje. Namen te širitve števila nalog in števila občin bo prispevala k pocenitvi in dvigu
kakovosti določenih storitev občinskih uprav za prebivalce. Skladno z zakonom gre za skupno
opravljanje nalog na področju: občinskega inšpekcijskega nadzorstva, občinskega redarstva,
notranje revizije, varstvo okolja in urejanja prostora ter civilne zaščite.
Anton Modic postavi vprašanja: kdo bo izdelal oceno ogroženosti za civilno zaščito; ali se bodo
gasilske zveze povezale v novo zvezo; ali bodo skupne službe pripravile požarne načrte; ali bodo
podana na vpogled poročila o delovanju SOU; odločanje o vodji skupne službe v soglasju z župani
ali samostojno župan na sedežu SOU; ali bo potrebno dodatno plačevati notranjega revizorja;
kako bo z našimi dosedanjimi posameznimi službami (civilna zaščita, urejanje prostora).
Peter Verlič odgovori, da vsi, ki so do sedaj opravljali naloge na medobčinskem inšpektoratu bodo
delovali naprej. Od novih zaposlitev je predvidena samo notranja revizorka/revizor. Pri civilni
zaščiti se nič od tega, kar občine sedaj opravljajo in delajo samostojno skladno z zakonodajo, ne
bo spremenilo. Gre samo za koordinacijo in strokovno pomoč. Nič se ne more brez soglasja vseh
županov, ravno tako kadrovski načrt s soglasjem, vodjo se imenuje s soglasjem vseh županov.
Mira Žagar podpira pobudo za ustanovitev SOU, predvsem notranjo revizijo z vidika svetovalnega
organa. Do sedaj je Občina Ig plačevala 96.000 eur, po novem bi od Republike Slovenije dobila
56.000 eur, sama pa financirala 46.000 eur, kar pomeni boljšo pridobitev za Občino Ig. Moti pa jo
plan kadrov in 75% razdelitev sofinanciranja na enake deleže. Vpraša ali je 9% stroškov vključeno
v te zneske ali ne, in ali se 9% po enakem ključu števila prebivalcev razdeli na vse občine.
Predlaga, da se na področju kadrovanja okrepi redarstvo.
Peter Verlič pove, da se vsega ne more razdeliti po ključu števila prebivalcev, mora pa biti pravi
kompromis, argumenti in uravnoteženost.
Zlatka Usenika moti, ker so svetniki za zadevo izvedeli pred dvemi meseci, saj so se župani
pogovarjali že januarja, niti finančni podatki niso bili znani do danes. Vpraša o deležu
sofinanciranja Občine Ig in kako se določi vodja SOU. Vpraša še ali urbanistka ostane na Občini
Ig ali gre na delovno mesto urejanje prostora. Ne strinja se s 15. členom: »Akt o sistemizaciji
delovnih mest za organ SOU po predhodni seznanitvi županov občin ustanoviteljic sprejme župan
sedežne občine«. Predlaga, da se v aktu točno napiše: akt potrjen v soglasju z župani; v komisiji
javnega razpisa za delovna mesta mora biti iz vsake občine po en član; v odloku določiti, da
morata biti dva iz vsake občine zaposlena na novih razpisanih delovnih mestih; Moti ga okvirni
plan mesečnih stroškov za 16 delovnih mest in vpraša kaj pomeni za letni proračun občine Ig, ko
bodo vsa delovna mesta zapolnjena. V občini Ig imamo Iški vintgar, katerega največji problem je
v poletno-jesenski sezoni zato predlaga, da ima pri SOU naša občina dva redarja, ki bosta
izključno delala za Občino Ig samo na področju redarstva in za ta dva Občina Ig zagotovi potrebna
sredstva.
Župan vpraša kako v poletnem času rešiti problem sobot in nedelj v Iškem vintgarju.
Peter Verlič pove, da se bo v odloku popravilo besedilo skladno z zakonodajo. Zagotovljeno bo
zadostno število redarjev, poskrbljeno bo tako, da bo prisotnost redarjev takšna kot si jo želite.
Zato, da izpolnimo pogoj sofinanciranja 55% so dovolj že tri občine za skupno opravljanje nalog.
Župani petih omenjenih občin smo 13.5.2019 podpisali namero o ustanovitvi organa skupne
občinske uprave, ki bi z delovanjem pričela s 1.1.2020, s sedežem v Grosuplju.
Janez Miklič odgovori, da je bilo Občini Ig dne 8.5.2019 s strani občine Grosuplje posredovano
povabilo na podpis pisma o nameri, prva delovna skupina se je sestala 5.6.2019.
Helena Brlan pove, da se s pogodbo o medsebojnih razmerjih župani dogovorijo o načinu
zaposlovanja oziroma delitvi zaposlenih. Glede 15. člena pove, gre za njihovo slabo izkušnjo v
medobčinskem razvojnem centru, kjer občina Trebnje ni podpisala akt o sistemizaciji delovnih
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mest kar pol leta. Zato je preventivno oblikovan akt v 15. členu tako, da se zaščiti delodajalca
navedenega v 16. členu. Pojasni tudi, da ni namen samo nove zaposlovati ampak se lahko iz
obstoječih občinskih uprav prenese zaposlenega, ne sme pa se pri SOU podvajati delovna
področja.
Anton Modic vpraša kako je z osnovnimi sredstvi, za katera je Občina Ig že vložila finančna
sredstva, v primeru, če izstopi iz SOU.
Mira Žagar vpraša ali je možno v SOU tudi opravljanje skupnih nalog pravne službe.
Helena Brlan pove, da zakonodaja določa več delovnih področij, v odloku so podani predlogi,
lahko pa je stvar skupne odločitve.
Zlatko Usenik meni, da bo na podlagi 14. člena civilni zaščiti SOU predstavljala zgolj koordinacijo,
svetovanje in pomoč.
Marija Kučič meni, da mora biti občinski svet seznanjen s pogodbo o medsebojnih razmerjih
predno bo prišlo do podpisa z župani.
Zlatko Usenik predlaga, ker je pogodba o medsebojnih razmerjih finančno zavezujoči dokument
proračuna Občine Ig, mora biti občinski svet seznanjen z njeno vsebino, predno jo podpišejo vsi
župani.
Jože Virant meni, da bo SOU učinkovita in dober servis za občane. Zanima ga koliko so ti
zaposleni do sedaj doprinesli posamezni občini.
Peter Verlič pove, da medobčinski inšpektorat posluje pozitivno.
Janez Miklič pove, da je bila realizacija Občine Ig v preteklem letu pozitivna: 72.000 eur prihodkov
z naslova glob, s strani države je bilo vrnjeno 32.000 eur, naša realizacija 96.119 eur, torej
pozitivna za 8.162 eur.
Mira Žagar vpraša kakšna je predvidena časovnica sprejemanja predloga Odloka.
Helena Brlan pove, da se jeseni obravnava predlog Odloka, sprejet mora biti do 1.1.2020.
Zlatko Usenik predlaga, da se za jesensko obravnavo v predlogu Odloka upošteva dodatne
pripombe in vprašanja občinskega sveta Občine Ig.
Peter Verlič pove, da bo zahteval vse pripombe od vseh občin, nato se bodo sestali direktorji
občinskih uprav, nato še župani in nato se bo pripravil predlog Odloka za obravnavo na občinskem
svetu.
Župan predlaga, da se svetniške skupine dogovorijo za sestanek teden dni pred jesensko sejo.
Občinski svet Občine Ig je sprejel sklep in potrdil osnutek Odloka o ustanovitvi organa
skupne občinske uprave »Skupna občinska uprava 5G« v prvi obravnavi. Predlog odloka
pred drugo obravnavo obravnavajo pristojni odbori in Statutarno pravna komisija.
Glasovanje: 13 ZA
Ad 4
Odlok o javni gasilski službi v Občini Ig / druga obravnava
Marija Kučič pove, da je odbor za protipožarno varnost, zaščito in reševanje obravnaval odlok in
ga predlaga občinskemu svetu v obravnavo in potrditev.
Mira Žagar pove, da je Statutarno pravna komisija obravnavala odlok in ga predlaga občinskemu
svetu v obravnavo in potrditev.
Občinski svet Občine Ig je sprejel Odlok o javni gasilski službi v Občini Ig.
Glasovanje: 13 ZA
Ad 5
Odlok o prometnem režimu na območju Iškega vintgarja / druga obravnava
Na zastavljena vprašanja Odborov dne 27.6.2019 je Občinskemu svetu na seji razdeljena
finančna konstrukcija ureditve parkiranja Iški vintgar ter Dogovor o sklenitvi najemne pogodbe
med Škraba Jože in Občino Ig.
Mira Žagar pove, da je Statutarno pravna komisija obravnavala odlok in ga predlaga občinskemu
svetu v obravnavo in potrditev s predlaganimi spremembami in dopolnitvami: v 1. členu se ureja
promet in parkiranje na območju Iškega vintgarja od križišča za Gornji Ig gor vodno; v 2. členu

3

doda alineja prepovedano voziti z vozili na motorni pogon po kategoriziranih javnih cestah in poteh
od novo urejenega parkirišča dalje, razen za lastnike nepremičnin; višino glob ureja Zakon o
pravilih cestnega prometa zato predlagamo, da se za prepovedano vožnjo določi globa 160 eur.
Zlatko Usenik pove, da je Odbor za komunalo, infrastrukturo, varovanje okolja in urejanje prostora
obravnaval Odlok in sprejel sklep, da dokler ne bo urejeno zemljiškoknjižno stanje lastnika
zemljišča za parkirišče, se odlok ne sprejme.
Suzana Bratkovič Zavodnik pove, da je Odbor za gospodarstvo turizem in gostinstvo obravnaval
odlok in sprejel sklep, da občinska uprava do seje občinskega sveta 3.7.2019 pripravi finančno
konstrukcijo parkiranja v Iškem vintgarju. Občinskemu svetu naj se predloži načrt kje bodo
parkirišča in koliko jih bo, finančni izračun parkiranja (koliko se predvideva prihodkov od parkiranja,
koliko bi potrebovali dodatnih redarjev, koliko bo parkomatov in kolikšna bo parkirnina).
Zlatko Usenik predlaga, da se sprejme sklep ali odlok o postavitvi prometnih znakov v ulici Mala
vas, kajti do danes nima nobene pravne podlage o postavitvi in izrekanju kazni.
Marija Kučič predlaga, da se morajo zagotoviti parkirni prostori in prepovedati vožnjo v ulico Mala
vas.
Anton Modic in Andrej Žnidaršič predlagata, da se sprejme Odlok o prometnem režimu na območju
Iškega vintgarja, zato, da bodo imeli redarji že sedaj pravno podlago za opravljanje svojega dela.
Mirko Merzel pove, da se je posvetoval z upravnim odborom Lovske družine glede spremembe 2.
člena in sicer, da se glasi: »Prav tako prepovedi ne veljajo v primeru izvajanja lova v lovišču«.
Mira Žagar predlaga, da se za izvrševanje odloka postavi tabla omejenega prometnega režima,
ki bi opozarjala na naravno vrednoto in temu primerno se zato lahko poveča parkirnina na 5 eur,
če si želi nekdo ogledati to naravno kulturno dediščino.
Zlatko Usenik predlaga, da se postavi semafor, ki bo izmenično deloval in sproščal promet v ožini
pri Benkotu.
Jožica Drobnič predlaga, da se zapre dolina Iškega vintgarja, uredi parkiranje na igrišču na Produ
v Iški vasi.
Občinski svet Občine Ig je sprejel sklep, da ko bo urejeno zemljiškoknjižno stanje lastnika
zemljišča za parkirišče, se skliče dopisna seja občinskega sveta Občine Ig, na kateri se bo
sprejel Odlok o prometnem režimu na območju Iškega vintgarja.
Glasovanje: 12 ZA, 1 VZDRŽAN
Ad 6
Predlog nove cene programov Vrtca Ig
Mirko Merzel pove, da je Odbor za družbene dejavnosti obravnaval predlog nove cene Vrtca Ig in
ga predlaga občinskemu svetu v obravnavo in potrditev.
Mateja Janežič pove, da z dogovorom o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju, so
narasli stroški dela tudi v Vrtcu Ig. Glede na število napredovanj je bilo pričakovati, da bo dvig
ekonomske cene večji. Vendar je v obdobju zadnjih 5 let za šolsko leto 2019/2020 predvideno
najnižje število zaposlenih v Vrtcu Ig. Hkrati pa se predvideva enako oz. višje število vpisanih
otrok. Cene v Vrtcu Ig so se nazadnje spremenile od 1. 12. 2017. Nove cene naj bi veljale od 1.
9. 2019.
Anton Krnc opozori na problem parkiranja ob vrtcu na cesti in predlaga, da se uvoz v parkirne
prostore razširi, ker je pri vratih dovoz na parkirišče preozek.
Mateja Janežič predlaga krožno ureditev prometa.
Občinski svet Občine Ig je sprejel sklep in potrdil cene programov v Vrtcu Ig. Cene veljajo
od 1. 9. 2019 dalje:
➢ I. starostna skupina 482,19 eur
➢ II. starostna skupina 389,68 eur
➢ Kombinirani oddelek 393,81 eur
➢ Strošek prehrane mesečno na otroka 46,20 eur
Glasovanje: 13 ZA
Ad 7
Izgradnja ceste v Zapotoku
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Zlatko Usenik pove, da so se z direktorjem občinske uprave pogovarjali, kako bi parcelo najbolj
smotrno iztržili, uredili. Nato parcelacija ni bila narejena kakor je bilo dogovorjeno, bila je čisto
drugačna kot v dogovoru. Sedaj je parcela v naravi široka 16m, ker je šel še košček stran je
ostalo le še 12m parcele. Ostal je trikotnik, kdo ga bo kupil, nihče. Sedaj mi povejte kako bomo
to parcelo lahko prodali, ker je to gradbeno zazidljivo zemljišče. Kupcu smo naročili naj kupi
parcelo za svoj dovoz, da dokončno uredi dostop, ki ga je imel prej 30 let po desni strani. Lastnik
te parcele, ki je bila dejansko služujoča, je zahteval samo, da kot novi lastnik parcele plača
3.000 eur za služnostno pot in zadevo bi uredili. Lastnik je šel v tožbo, da mu bo sodišče določilo
po njegovi parceli služnostno pot. Noben problem ni, če mu služnostno pot določi sodišče
ampak tudi odškodnino mora plačati. Potem je začel, da bi vozil po občinski parceli, da mu mora
občina zagotoviti in narediti cesto. Dogovorili smo se, naj odkupi na parceli zgornji trikotnik.
Vendar kupca ni nič zanimalo. Prav je, da smo dovoz rešili, zmenili smo se takrat, da bo to
zadevo kupil in trikotnik tudi, zato, da bo rešil sebe, ker hoče parcelo prodati. Nato je župan
dovolil, da je naredil cesto po občinski parceli, parcelo je župan zdaj totalno razvrednotil, ker mu
je dal pot. Predlaga, da občinski svet sprejme sklep, da mora imeti župan soglasje občinskega
sveta za razpolaganje s stvarnim občinskim premoženjem.
Župan pove, da ni ničesar odtujil, občini ni naredil nobene škode in meni, da je Občina dolžna
pomagati, da dobi vsaka parcela uradni dostop do hiše in funkcija Občine je, da ljudem to
omogoča.
Zlatko Usenik pove, da so 30 let vozili po tej parceli. Lastnik parcele po kateri je vozil, mu je
rekel imaš služnostno pot, 3.000 eur boš plačal služnost in jo imaš. Ker ta gospod, ki ga zanima
samo denar ni hotel plačati je sedaj moral do tega pripeljati, da mu je župan dal pot, brez, da bi
se z vaškim svetom posvetoval. Zadevo naj se postavi v prvotno stanje, tako kot mora biti, zato,
da bo tudi občina imela nekaj od tega
Župan pove, da vsaka parcela mora imeti dostop, cesta se ne more kupiti, cesta je občinska, na
svoje stroške pa je naredil dostop.
Anton Krnc pove, da mora imeti hiša gradbeno dovoljenje, v katerem je navedena pot do hiše.
Meni, da je župan naredil napako zaradi slabega ravnanja do občinskega premoženja.
Zlatko Usenik predlaga, da župan pokliče in mu naroči, da mora kupiti trikotnik, postaviti pogoj
naj kupi zgornjo parcelo od Občine, če hoče imeti tam dostop.
Suzana Bratkovič Zavodnik predlaga, da gredo vsi iz občinskega sveta na teren in v naravi
pogledajo o kakšni zadevi potekajo pogovori.
Ad 8
Pobude in vprašanja
Občinskemu svetu so bili z redno pošto 26.6.2019 poslani odgovori, glede priklopov na javno
kanalizacijsko omrežje in komunalne čistilne naprave Ig, na zastavljena vprašanja Občinskega
sveta na 6. redni seji dne 12.6.2019.
Občinskemu svetu je na seji razdeljeno slikovno gradivo za postavitev nadstrešnice za avtobusno
postajo na Igu.
Marija Kučič postavi vprašanja zastavljena na seji sveta zavoda šole Ig: kdaj se bo začela
energetska sanacija objekta starega dela šole Ig - prenova kocke in kaj pomeni v finančnem planu
šole stanarina v višini 10.372 eur.
Župan odgovori, da ima kocka fasado, glede ogrevanja pa je potrebno zagotoviti finančna sredstva
za zamenjavo kurjave na plin. Glede finančnega plana bomo pripravili odgovor.
Mira Žagar predlaga, da se glede ogrevanja razmisli o kakšni drugi možnosti in preračuna, kaj je
dobro, kaj se izplača, saj eko sklad sofinancira obnovljive vire energije.
Seja se zaključi ob 20.30 uri.
Zapisala Marjana Župec

Janez Cimperman
ŽUPAN
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