OBČINA IG
GOVEKARJEVA CESTA 6
1292 Ig

____________________________________________________________________________
ZAPISNIK
12. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE IG z dne, 10. 6. 2020 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: dr. Anton Dvoršek (Nadzorni odbor), mag. Stanka Cerkvenik (Inštitut za javne
službe), doc. dr. Boštjan Ferk (Inštitut za javno zasebno partnerstvo), Janez Miklič, Marjana
Župec, Tanja Lenaršič, Bojana Birsa, Katja Ivanuš, Marjetka Pintarič Župec, Bojan Kraševec (SVS
Tomišelj), Luka Kepec (SVS Iška), Darja Perme (SVS Podkraj).
Dnevni red:
1. Obravnava in potrditev dnevnega reda
2. Obravnava in potrditev zapisnikov 9. redne, 10. redne, 11. redne, 3. dopisne, 4. dopisne ,
1. izredne dopisne in 2. izredne seje Občinskega sveta Občine Ig
3. Pregled realizacije sklepov prejšnjih sej Občinskega sveta Občine Ig
4. Pripombe in dodatna pojasnila na Končno poročilo Nadzornega odbora Občine Ig o
opravljenem nadzoru oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne in
padavinske odpadne vode v Občini Ig v letih 2017 in 2018 ter na njihovo predstavitvijo na
seji občinskega sveta
5. 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 2020
6. Obravnava in potrditev predloga Zaključnega računa proračuna Občine Ig za leto 2019
7. Obravnava in potrditev Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Ig za leto 2020
8. Obravnava in potrditev Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra 2/2020
9. Pobude in vprašanja
Ad 1
Dnevni red
Župan predlaga, da se dodatna pojasnila Boštjana Ferka (pripravljavec) glede predloga Poziva za
javno zbiranje ponudb za najem nepremičnine parcelna št. *259, 26/5 k.o. Iška vas s stavbo na
naslovu Iška 28, uvrsti pod 9 točko.
Občinski svet Občine Ig je potrdil spremenjen dnevni red, kateri se ustrezno preštevilči.
Glasovanje: 12 ZA
Ad 2
Zapisniki sej Občinskega sveta Občine Ig
Občinski svet Občine Ig je potrdil zapisnike 9. redne, 10. redne, 11. redne, 3. dopisne, 4.
dopisne, 1. izredne dopisne in 2. izredne seje Občinskega sveta Občine Ig.
Glasovanje: 12 ZA
Ad 3
Pregled realizacije sklepov prejšnjih sej Občinskega sveta Občine Ig
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Občinski svet Občine Ig je potrdil realizacijo sklepov prejšnjih sej Občinskega sveta Občine
Ig.
Glasovanje: 12 ZA
Seji se pridruži Alenka Jeraj.
Ad 4
Pripombe in dodatna pojasnila na Končno poročilo Nadzornega odbora Občine Ig o
opravljenem nadzoru oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne in
padavinske odpadne vode v Občini Ig v letih 2017 in 2018 ter na njihovo predstavitvijo na
seji občinskega sveta
Katja Ivanuš pojasni vzrok za predstavitev pripomb in dodatnih pojasnil na Končno poročilo
Nadzornega odbora Občine Ig o opravljenem nadzoru oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja
komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Ig v letih 2017 in 2018 ter na njihovo
predstavitvijo na seji občinskega sveta dne 22.1.2020
Stanka Cerkvenik predstavi najbolj ključne detajle glede predstavitve poročila na seji občinskega
sveta. Med drugim poudari, da gre za pojasnila, da ne bi prišlo do zmotnega razmišljanja in, da je
uredba Medo pravilno razumljena. Komentar se nanaša samo na navedbe nadzornega odbora v
poročilu.
Anton Dvoršek pove, da ne glede na dejstvo, da je bilo poročilo januarja letos predstavljeno na
seji občinskega sveta, je poročilo zaključeno, pravnomočno končano, sedaj pa je treba začeti
delat. Nadzorni odbor se je odločil, da še enkrat pretresemo vse skupaj, zavedajoč se, da smo vsi
na isti ladji in, če lahko nekaj skupaj izboljšamo in zato pripeljemo do boljših rešitev.
Ad 5
Elaborat o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s
pitno vodo ter odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2020
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.
Stanka Cerkvenik predstavi Elaborat.
V splošni razpravi so postavili vprašanja Zlatko Usenik, Mira Žagar, Mirko Merzel, Alenka Jeraj
Odgovore sta podali Katja Ivanuš in Stanka Cerkvenik.
Alenka Jeraj predlaga sprejem sklepa, da se naredi analiza in akcijski načrt in, da lahko režijski
obrat samostojno pripravi Elaborat.
Anton Krnc predlaga, da se krizna območja glede ne priklopljenih stavb na komunalno
infrastrukturo opredeli po conah in pripravi sklep, da se morajo priklopiti na kanalizacijo v roku pol
leta.
Župan poda oba sklepa 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 2020.
Glasovanje: 13 ZA
Občinski svet Občine Ig je sprejel sklep 2:
Glasovanje: 13 ZA
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 2020 ter daje pozitivno mnenje k naslednjim cenam storitev obvezne
občinske gospodarske javne službe Občine Ig.
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vodarina

Potrjena cena EUR/m3
(brez DDV)
1,2645

Zaračunana* cena EUR/m3
(brez DDV)
1,2645

Potrjena cena
Zaračunana* cena
OMREŽNINA FAKTOR
EUR/mesec (brez
EUR/mesec (brez
VODA
OMREŽNINE
DDV)
DDV)
8,9055
DN≤20
1
8,7274
26,7166
20< DN < 40
3
26,1823
89,0553
40≤ DN < 50
10
87,2742
133,5830
50≤ DN < 65
15
130,9113
445,2766
80 ≤ DN <100
50
436,3711
*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.

Opravljanje
storitev/cena storitve KANALIZACIJA

Potrjena cena EUR/m3
(brez DDV)
0,3195

Zaračunana* cena EUR/m3
(brez DDV)
0,3195

Potrjena cena
Zaračunana* cena
OMREŽNINA FAKTOR
EUR/mesec (brez
EUR/mesec (brez
KANAL
OMREŽNINE
DDV)
DDV)
7,8754
DN≤20
1
7,7179
23,6262
20< DN < 40
3
23,1537
78,7540
40≤ DN < 50
10
77,1789
118,1311
50≤ DN < 65
15
115,7685
393,7702
80 ≤ DN <100
50
385,8948
*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
1.7.2020 dalje.
Ad 6
Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Ig za leto 2019
Zlatko Usenik postavi sledeča vprašanja: glede prenosa denarja v proračun 2020; dejansko
razpoložljiva finančna sredstva v proračunu; urejanje poljskih poti; ceste novogradnje; brv
Rastuka; javni razpis vzdrževanje – električna energija; turistična in obvestilna signalizacija;
subvencije kanalizacija; prostorsko geodetske evidence; komunalni prispevek za program
opremljanja; izobešanje zastav; popusti pri plačilu javnih programov vrtca za rezervacije; prevozi
otrok; izvajanje programov socialnega varstva; servisiranje javnega dolga
Alenka Jeraj vpraša: zakaj manjša poraba za potniški promet; sredstva za cerkev Sv. Nikolaja;
stroški v medgeneracijskem centru.
Mira Žagar želi vpogled v polletna poročila o plačilu programa Ljubljanske urbane regije.
Obrazložitve je podala Bojana Birsa.
Občinski svet Občine Ig je sprejel Zaključni račun proračuna Občine Ig za leto 2019.
Glasovanje: 13 ZA
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Ad 7
Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Ig za leto 2020
Janez Miklič pove, da Občina načrtuje menjavo in odprodajo manjših zemljišč z metodo
neposredne pogodbe in s predhodno javno objavo namere o sklenitvi neposredne pogodbe, ter
odprodajo stavbnega zemljišča v naselju Vrbljene z metodo javne dražbe. Z nameravano menjavo
in brezplačnimi prenosi zemljišč se bodo uredila premoženjsko pravna razmerja glede cestne
infrastrukture.
Občinski svet Občine Ig je sprejel sklep in potrdil Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem
Občine Ig za leto 2020.
Glasovanje: 13 ZA
Ad 8
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 2/2020
Janez Miklič pove, da zemljišče na Sarskem v naravi predstavlja del opuščene ceste. Neposredno
ob kategorizirani občinski cesti Ig – Zapotok (Cesta na Kurešček) zemljišče v naravi predstavlja
dostop do zemljišč na katerem se načrtuje gradnja in je ukinitev potrebna zaradi vpisa služnosti
dostopa. V naselju Golo se zemljišča nahajajo v neposredni bližini občinske ceste, katera že
mnogo let uporabljata občana, ki sta Občino zaprosila za možnost odkupa.
Občinski svet Občine Ig je sprejel sklep in potrdil Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2/2020.
Glasovanje: 13 ZA
Ad 9
Pojasnila k predlogu Poziva za javno zbiranje ponudb za najem nepremičnine parcelna št.
*259, 26/5 k.o. Iška vas s stavbo na naslovu Iška 28.
Boštjan Ferk pove dodatna pojasnila k predlogu Poziva za javno zbiranje ponudb, ključni vsebinski
del, merila, varščino, pridobivanje podrobnejših informacij s strani ponudnika, zbiranje ponudb in
rok. V nadaljevanju odgovori na podana vprašanja in predloge občinskega sveta izpostavljeno na
2. izredni seji.
Mira Žagar poda predloge: malo bolj naj se opredeli kvaliteta programa kot podan velik ponder,
da se bo komisija lažje odločala in, da dobimo kvalitetnega ponudnika; glede na odlok je potrebno
v pogodbi podrobno opredeliti način parkiranja, bolj natančno opredeliti uporabo katera parkirna
mesta so na voljo za najemnika, potrebno je točno določiti ali se dodeli 5 mest ali 20 za vse
zaposlene.
Marija Kučič predlaga, ker najverjetneje to leto še ne bo najemnika, se v tem času pripravi odlok
s katerim se opredeli in določi parkirna mesta.
Mirko Merzel predlaga, da se organizira parkiranje v največji sezoni na »Teglovi pustinji«, v ne
sezoni se pusti parkirati po dolini in še meni, naj se parkira po naročenih rezervacijah v gostišču.
Najprej moramo pridobiti ponudnika, nato se z njim dogovori o parkiranju, seveda pa je odvisno
kakšen program bo izvajal.
Alenka Jeraj predlaga, da je potrebno že v pozivu za najem določiti parkirna mesta, kajti
zainteresirani gostinec bo želel na začetku vedeti kakšen je režim parkiranja.
Anton Krnc predlaga, da se pristopi s strategijo za celotno dolino, poudarek mora biti na naravi.
Zlatko Usenik predlaga, da se določi možnost 15 ograjenih parkirnih mest na katerih bo izvajal
kontrolo sam najemnik. Nihče namreč ne bo šel tako daleč peš na kosilo ali večerjo.
Boštjan Ferk pove, da se režim parkiranja določi z Odlokom o prometnem režimu in varovanju
narave in okolja na območju naravne vrednote Iški vintgar. Prometni režim mora biti skladen z
interesi občine.
Občinski svet Občine Ig je sprejel sklep, da občinska uprava nadaljuje s postopki Poziva
za javno zbiranje ponudb za najem nepremičnine parcelna št. *259, 26/5 k.o. Iška vas s
stavbo na naslovu Iška 28.
Glasovanje: 13 ZA
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Pobude in vprašanja
Zlatko Usenik vpraša v kakšni fazi je postopek za igrišče na Golem ali je že pridobljeno gradbeno
dovoljenje in predlaga, da se projektne variante obravnavajo na seji občinskega sveta. Vpraša ali
je občinska uprava poslala dopis Skupni občinski upravi 5G (SOU 5G) glede lokacije postavitve
radarjev in ga zanima ali se bo postavilo radar pri centralnem vrtcu, ker tam noro hitro vozijo.
Vpraša tudi kdaj se bo nadaljevalo asfaltiranje v hribih in kdaj bo razpis za asfaltiranje v Iški Loki.
Župan predlaga, da se problematika obravnava na Odboru za komunalo.
Mirko Merzel opozori na uničeno makadamsko cesto na koncu Bresta proti Lipam oziroma
Kozlarjevi gošči. Pripomni tudi, da vozniki prehitro vozijo na cesti Ig – Iška loka ter predlaga
večkratno postavitev radarja.
Marijo Kučič zanima ali obstajajo pisna poročila SOU 5G. Anton Modic pove, da o operativnih
sestankih ni zapisnikov ali poročil, obstaja le zapisnik o javnem razpisu za zaposlovanje kadrov.
V nadaljevanju občinski svet seznani in pojasni spremljajoča dogajanja na teh sestankih.
Alenka Jeraj predlaga, da se postavi brezplačno opozorilno signalizacijo »Vi vozite«. Vpraša v
kakšni fazi je parkomat in table za Iški vintgar. Župan pove, da je naročena prometna signalizacija.
Seja se zaključi ob 20.45 uri.
Zapisala Marjana Župec

Janez Cimperman
župan
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