OBČINA IG
GOVEKARJEVA CESTA 6
1292 Ig
____________________________________________________________________________
ZAPISNIK
10. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE IG z dne, 22. 1. 2020 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. Anton Dvoršek (Nadzorni odbor), Anita Nikolić (Nadzorni odbor), Janez Miklič,
Marjana Župec, Tanja Lenaršič, Bojana Birsa, Štefan Gorenčič, Uroš Čuden, Katja Ivanuš, Tina
Škulj, Andreja Zdravje, Marjetka Pintarič Župec, Natalija Skok, Marica Zupan, Janez Rupert (SVS
Iška vas), Tina Krevel (Iška), Žiga Drnovšek (SVS Ig), Milena Arhar Hvalič.
Dnevni red:
1. Obravnava in potrditev dnevnega reda
2. Obravnava in potrditev zapisnika 9. redne seje Občinskega sveta Občine Ig
3. Pregled realizacije sklepov prejšnje seje Občinskega sveta Občine Ig
4. Predstavitev predloga Proračuna Občine Ig za leto 2020
5. Seznanitev s Poročilom o opravljenem nadzoru oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in
čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Ig v letih 2017 in 2018
6. Seznanitev s Poročilom o opravljenem nadzoru nad zadolževanjem Občine Ig v letih 2017
in 2018
7. Obravnava in potrditev cene socialno varstvene storitve v Občini Ig za leto 2020
8. Mnenje k imenovanju direktorja CUDV Draga
9. Pobude in vprašanja
Ad 1
Dnevni red
Dnevni red je soglasno potrjen
Ad 2
Zapisnik 9. redne seje Občinskega sveta Občine Ig
Mirko Merzel želi, da se izbriše v Ad 6 povedan predlog povečanja za 20%, saj je sarkastično,
cinično komentiral, ker je proti povečanju.
Občinski svet Občine Ig je potrdil popravljen zapisnik 9. redne seje Občinskega sveta
Občine Ig. Čistopis popravljenega zapisnika dobi občinski svet na naslednji seji, nato se
objavi na spletni strani Občine Ig.
Glasovanje: 13 ZA
Ad 3
Pregled realizacije sklepov prejšnje seje Občinskega sveta Občine Ig
Občinski svet Občine Ig je potrdil realizacijo sklepov 9. redne seje, 8. redne seje in 2.
dopisne seje Občinskega sveta Občine Ig.
Glasovanje: 13 ZA
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Ad 4
Predstavitev Proračuna Občine Ig za leto 2020
Bojana Birsa pove, da je Ministrstvo za finance občine seznanilo s podatki o izračunu primerne
porabe za leto 2020 v višini 589,11 eur in za leto 2021 v višini 588,30 eur. Predlagana povprečnina
temelji na podatkih o številu in starostni strukturi prebivalcev, dolžini lokalnih cest in javnih poti ter
površini občin. Na dan 1.1.2019 je bilo 7.176 prebivalcev v občini Ig. Pri pripravi proračuna sledimo
trenutno veljavnemu Načrtu razvojnih programov (NRP), ki je bil potrjen z rebalansom proračuna
za leto 2019. V NRP-ju 2019-2022 so bile potrjene v tabeli navedene investicije in subvencije. Iz
tabele je razbrati, da imamo v veljavnem proračunu 2019 že potrjene obveznosti in investicije
samo v letu 2020 za 3.486.960 eur (od tega se na režijski obrat nanaša 915.033 eur, preostalih
2.571.927 eur pa na druge občinske investicije). V letih 2021 in 2022 pa vrednosti v tabeli niso
realne, saj občina v večjem delu svojega poslovanja še vedno nima pripravljenih in potrjenih
dolgoročnih razvojnih načrtov. V proračun so vključena ocenjena stanja na računih na dan
31.12.2019 v višini 360.290,85 eur, predvidena neporabljena sredstva, kakor tudi predvidena
namenska sredstva. Vsi proračunski prihodki znašajo 7.877.771 eur, od tega največji delež
predstavljajo davčni prihodki v višini 5.045.987 eur ali 64,05%, nedavčni prihodki znašajo
1.664.794 eur kar pomeni 21,13%, transferni prihodki znašajo 1.151.990 eur in predstavljajo
14,62% ter prejeta sredstva iz EU v višini 15.000 eur ali 0,19% vseh prihodkov. Načrtovani odhodki
proračuna 2020 znašajo 8.928.708 eur in so v primerjavi z letom 2019 nižji za 8,55%. Največ
namenjamo za investicijske odhodke 3.004.546 eur, za tekoče transfere 2.886.452 eur, za tekoče
odhodke 2.863.046 eur in investicijske transfere 174.664 eur. Za leto 2020 občina ponovno
načrtuje zadolžitev v višini 399.979 eur. Na dan 31.12.2019 je bila občina zadolžena 3.731.612
eur.
Župan poda proračun v splošno razpravo.
Zlatko Usenik ima sledeče pripombe: tako majhna občina kot smo, si dva močna projekta ne more
privoščiti - kolišča z muzejem - projekt dvorana Ig; avtobusna postaja Ig se pripravi takrat, ko bo
narejena prometna strategija; za ureditev zbirnega centra Matena se najprej pripravi OPN in
opredeli ali je tam možno športno igrišče; planirati bi morali »park and ride«; projekt Ljubljanska
cesta z novo javno razsvetljavo in pločnikom; na cesti Ig – Golo po preplastitvi ceste sredinska
črta ni označena ter predlaga, da bi talne označbe izvajal vzdrževalec cest; v NRP manjka projekt
izgradnja vodovoda Iška – Iška vas, predlaga, da se hkrati pripravlja projekte tudi za hribe –
kanalizacijsko omrežje Zapotok; prerazporeditev sredstev nekaj na letno in nekaj na zimsko
vzdrževanje cest; v tabeli predlogov Vaških svetov (SVS) za proračun, ki so jih dobili svetniki,
posamezne postavke niso finančno ovrednotene. Predlaga, da se do odbora za komunalo, za vse
projekte in predloge SVS, pripravi finančno ovrednotenje. V bodoče bi morali pripraviti
participativni proračun, da se 10 % sredstev namenjenih investicijam vsako leto v proračunu
nameni za vasi.
Zdravko Grmek predlaga intenzivnejši zagon v smeri doma starejših občanov, glede
koncesionarja, partnerstva in začetka izgradnje.
Mira Žagar ima sledeče pripombe: dolgoročna strategija razvoja občine Ig ni vključena v predlogu
proračuna; za projekt dvorana Ig pričakuje, da se naredi poročilo, pregled realizacije projekta na
stanje 31.12.2019; NRP bi lažje brali, če se naveže na posamezen projekt; pri sofinanciranju
dejavnosti, ki jih izvaja RRA LUR bi bilo dobro vključiti podatke kaj od tega dobimo; potrebno bi
bilo novelirati projekt za Tomišelj – Podkraj. Predlaga tudi, da se po sprejemu proračuna vse SVS
obvesti kaj je v proračunu 2020 in kaj bo preneseno v 2021 in 2022.
Anton Modic občinski svet seznani s potekom operativnega sestanka v zvezi s pričetkom
delovanja SOU 5G.
Mirko Merzel postavi vprašanja glede: sredstev pri javni upravi; omrežnine; subvencija za LLP;
obvoznica Staje – Ig; dvorana na Igu. Predlaga, da se mora pristopiti k projektu Ljubljanska cesta,
ki je državna in tudi zato, ker nam pri tem pomaga država.
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Zlatko Usenik pove, da je glede Ljubljanske ceste, župan podpisal neko stvar s katero ni bil
seznanjen občinski svet. Na podlagi sprejetega sklepa občinskega sveta, da predsednika odbora
za komunalo, mene obvestite kaj, kdaj in kako se bo delalo.
Janez Rupert pove pripombe SVS Iška vas in Iška. Pri pregledu proračuna za leto 2020 so opazili,
da obnova vodovoda Iška – Iška vas ni planirana za leto 2021. Na sestanku dne 12.9.2019 sta
SVS-a sprejela predlog del za leto 2020 in 2021 in zapisnik posredovala Občini Ig. Kot prioriteta
je bila izpostavljena obnova vodovoda. Poudari, da voda na tem odseku še vedno teče po
salonitnih ceveh, ki so na mnogih mestih poškodovane in temu posledično velike izgube vode. V
zadnjih letih je bilo mnogo napisanega in govorjenega o škodljivosti azbesta na strehah,
avtomobilih in še kje, skratka na stvareh, ki so mnogo manj v stiku s človekom, kot azbestna cev
po kateri teče voda. Nekateri trdijo, da so cevi obložene z oblogo vodnega kamna in blata, vendar
po vsaki sanaciji poškodovane cevi iz pipe priteče motna voda. Tako vodo že leta in leta pijejo
krajani in to sigurno vpliva tudi na zdravje. Predlog SVS Iška vas in Iška je, da se obnova vodovoda
od črpališča v Iški proti Iški vasi uvrsti v plan za leto 2021.
Obrazložitve so podali župan, Katja Ivanuš in Bojana Birsa.
Župan poda predlog sklepa na glasovanje.
Občinski svet Občine Ig je sprejel sklep, da se o Predlogu proračuna Občine Ig za leto 2020
in o Predlogu Odloka o proračunu Občine Ig za leto 2020 opravi javna razprava. Predlog bo
v javni razpravi skladno s sklepom Občinskega sveta do vključno 6.2.2020. Glede na drugo
točko 92. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ig, se predlog objavi na spletnih
straneh občine, zainteresirani pa lahko dostopijo do predloga tudi v prostorih Občine Ig,
Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig v času uradnih ur.
Glasovanje: 13 ZA
Zlatko Usenik predlaga, da v občinski upravi vsak svoje postavke za SVS ovrednoti, popis
posreduje občinskemu svetu, nato se odbori med seboj uskladijo in predsedniki bomo sklicali sejo
odbora.
Ad 5
Poročilo o opravljenem nadzoru oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne
in padavinske odpadne vode v Občini Ig v letih 2017 in 2018
Anton Dvoršek pove, da Nadzorni odbor (NO) ocenjuje, da obstajajo na predmetnem področju
možnosti za izboljšave, za katere so izdana priporočila. V nadaljevanju podrobneje predstavi
ključne ugotovitve izvedenega nadzora. Na področju izvajanja predmetnih gospodarskih javnih
služb (GJS) so ugotovljene nekatere neskladnosti notranjih predpisov Občine Ig z relevantno
zakonodajo in delno medsebojno neusklajenost med notranjimi predpisi. Neskladnosti so
ugotovljene ob pregledu Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode
z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode, z relevantno zakonodajo. Primerjava
cen GJS oskrba s pitno vodo ter GJS odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne
vode s cenami na primerljivih področjih pokaže, da so cene predmetnih GJS za uporabnike v
občini Ig višje od povprečnih cen na primerljivem območju. Visoke vodne izgube v letu 2018 in
naraščajoč trend v zadnjih letih. Program ukrepov za zmanjševanje vodnih izgub, ki je pripravljen
v okviru Programa oskrbe s pitno vodo 2018 – 2021, ni zadovoljiv in ne zagotavlja učinkovitega
zmanjševanja vodnih izgub v občini Ig. Elaborat o oblikovanju cen za storitve GJS čiščenja
komunalne in padavinske odpadne vode za leti 2017 in 2018 ni bil izdelan. Cene so določene
skladno s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih GJS, ki je
veljal do 31.12.2012, in ne z Uredbo MEDO, ki velja od 1.1.2013. Za izvajanje GJS čiščenje
komunalne in padavinske odpadne vode je bila v letu 2013 sklenjena koncesijska pogodba z
družbo Petrol d.d, Ljubljana. Nadzor Občine Ig nad izvajanjem pogodbe v letih 2017 in 2018 ni bil
dovolj učinkovit, saj ni v celoti zagotovil izvajanja GJS čiščenje komunalne in padavinske odpadne
vode skladno z relevantno zakonodajo, odloki Občine Ig in koncesijsko pogodbo. Priporočila po

3

izvedenem nadzoru poslovanja režijskega obrata v letu 2016 so realizirana, z izjemo priporočila
glede uskladitve pravnih podlag, ki so povezane z delovanjem režijskega obrata, ki je delni
realizirano. Za izboljšanje poslovanja podaja NO sledeča priporočila: izdelati program ukrepov za
zmanjševanje vodnih izgub, ki bo vseboval natančen opis problematike oskrbe s pitno vodo in
vodnih izgub, akcijski načrt za izvajanje aktivnosti – ukrepov za zmanjševanje vodnih izgub, oceno
stroškov in dinamiko izvedbe predlaganih ukrepov in cilje, ki jih želi Občina Ig doseči z izvajanjem
ukrepov. NO predlaga, da se z aneksom h koncesijski pogodbi zagotovi skladnost oblikovanja cen
obvezne GJS čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode z Uredbo MEDO. Občina Ig naj
dosledno izvaja nadzor nad izvajanjem koncesijske pogodbe z izvajanjem nadzora naprav in
objektov, vodenja zbirk podatkov ter pregledom poročil, ki jih skladno s pogodbo pripravlja
koncesionar. Skladno z dogovorom se rok za realizacijo priporočil podaljša na eno leto, z
namenom, da se pri realizaciji upošteva tudi ugotovitve predmetnega nadzora.
Zlatko Usenik izpostavi problem vodnih izgub, ki je povezano z dolgoročno strategijo s katero bi
določili prioritete, kaj in kdaj se bo delalo. Problem je tudi v tem, ker od Petrola ni bilo rednih poročil
o izvedenem delu. Glede obračuna po sistemu MEDO je za leto 2019 že utečeno. Postavi
vprašanje, kdo bo odgovarjal za vsa leta nazaj, ko se ni zaračunavalo po metodologiji MEDO.
Miro Žagar zanima zakaj prihaja do razlike med številom odjemnih mest in številom priključkov. V
času koncesijske pogodbe s Petrolom se je metodologija oziroma zakonodaja spremenila, ali se
lahko pripravi aneks.
Katja Ivanuš odgovori, da prihaja do razlike zato, ker je na en priključek vezanih več odjemnih
mest (na primer večstanovanjske hiše). Aneks h koncesijski pogodbi bo pripravil izvajalec javne
službe čiščenja komunalne odpadne vode.
Ad 6
Poročilom o opravljenem nadzoru nad zadolževanjem Občine Ig v letih 2017 in 2018
Anton Dvoršek pove, da je osnovni cilj nadzora preveriti pravilnost poslovanja v delu, ki se nanaša
na postopke najemanja kreditov. Zakon o javnih financah določa pogoje kako se lahko občine
dolgoročno in kratkoročno zadolžujejo. Občina Ig je v zvezi z zadolževanjem ravnala v skladu s
predpisi in pri tem NO ni ugotovil pomanjkljivosti. Vsebinski del primerjave o zadolženosti z drugimi
občinami, pa je Občina Ig malo bolj zadolžena kot je povprečje, to je za 10%. Priporočilo NO je,
da župan v skladu z Statutom Občine Ig dosledno, celovito in pravočasno obvešča NO o
zadolževanju občine nad 5% letnega proračuna.
Ad 7
Obravnava in potrditev cene socialno varstvene storitve v Občini Ig za leto 2020
Polona Skledar pove, da bo pomoč na domu izvajala družba DEOS d.o.o., na podlagi podeljene
koncesije na javnem razpisu 2019, ki je oblikovala predlog cene pomoči na domu za leto 2020.
Predlagana cena je manjša v primerjavi s prejšnjim letom.
Občinski svet Občine Ig je sprejel sklep o potrditvi cene pomoči na domu v Občini Ig za
leto 2020 in sicer v višini 18,98 eur na uro, od tega je cena za uporabnike 4,68 eur na uro,
razliko pa krije Občina Ig.
Glasovanje: 14 ZA
Ad 8
Mnenje k imenovanju direktorja CUDV Draga
Mira Žagar želi pojasnilo, zakaj občinski svet daje mnenje, saj niti ne poznamo nobenega
kandidata.
Župan pove, da v skladu z zakonodajo Ministrstvo zahteva, da Zavod pridobi mnenje od lokalne
skupnosti.
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Zlatko Usenik pove, da manjka popis o posameznikih, katerih tudi ne pozna, zato se bo pri tem
vzdržal.
Občinski svet Občine Ig je sprejel sklep, da na delovno mesto direktorice Centra za
usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič, Draga, se izbere gospa Tatjana Popović,
univ. dipl. spec. ped.
Glasovanje: 9 ZA, 3 VZDRŽANI
Ad 9
Pobude in vprašanja
Župan občinski svet seznani, da se je na sodišču sodba za Iški Vintgar končala v dobro Občine
Ig.
Župan občinski svet seznani z vlogo občana, da bi občina odkupila zemljišče okoli Osnovne šole
Ig.
Zlatko Usenik predlaga, da se za nakupe zemljišč ustanovi komisija za pogajanja.
Marija Kučič predlaga, da se spremeni omejitev hitrosti 40 na cesti Iška vas – Ig in tudi, da je
potrebno postaviti javno razsvetljavo pri Susmanu v Iški.
Anton Krnc poda pobudo za kopanje jarkov na področju Matene in Bresta. Župan odgovori, da
Hidrotehnik že izvaja dela.
Mira Žagar vpraša kdo odloča o številu odvozov komunalnih odpadkov. Zanima jo dokumentacija
za projekt Brv v Rastukah. Janez Miklič odgovori, da sami odločajo v podjetju Vodovod
Kanalizacija Snaga. Natalija Skok pove, da je bilo za Brv danes oddano naročilo za izdelavo
hidrološkega poročila.
Seja se zaključi ob 19.52 uri.
Zapisala Marjana Župec

Janez Cimperman
župan
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