ZAPISNIK 23. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE IG
z dne, 12. 3. 2014 ob 18.00 uri v dvorani Centra Ig
Prisotni: župan Janez Cimperman, Andrej Ambrož, Klemen Glavan, Zdravko Grmek, Alenka
Jeraj, Tone Krnc, Anton Maček, Anton Modic, Slavko Pavlič, Franc Toni, Zlatko Usenik, Jože
Virant, Marija Župec.
Opravičeno odsotna Stanislav Ostanek in Rado Simić.
Ostali prisotni: Angelca Kuralt (NO), Igor Petek (JP Snaga d.o.o.), Marina Valič (JP Snaga
d.o.o.), Janez Miklič, Katja Ivanuš, Polona Skledar, Marica Zupan, Uroš Čuden, Marjana
Župec, Franci Susman (SVS Tomišelj), Ivan Žagar (SVS Iška vas), Katja Zdravje (SVS Ig),
Darja Perme (SVS Podkraj).
Dnevni red:
1. Potrditev dnevnega reda
2. Obravnava in potrditev zapisnika 22. redne seje Občinskega sveta Občine Ig
3. Obravnava in potrditev predloga Elaborata za znižanje cene storitve odlaganja
ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
4. Obravnava in potrditev predloga Elaborata za zvišanje cene storitve obdelave
določenih vrst komunalnih odpadkov
5. Obravnava in potrditev Sklepa o tarifnem sistemu za obračun storitev obveznih
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja
6. Obravnava in potrditev predloga Sklepa o določitvi vrednosti točke za izračun
komunalnih taks v občini Ig za leto 2014
7. Seznanitev z aneksom št. 2 h koncesijski pogodbi za opravljanje obvezne
gospodarske javne službe čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občini
Ig
8. Obravnava in potrditev predloga Pravilnika o oddajanju zemljišč v lasti Občine Ig v
najem ali zakup
9. Seznanitev z načrtom postavitve – prehod 220 kV omrežja na 400 kV Beričevo –
Divača
10. Obravnava in potrditev predloga Letnega programa športa Občine Ig za leto 2014
11. Obravnava in potrditev predloga Letnega programa kulture Občine Ig za leto 2014
12. Obravnava in potrditev čistopisa Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno –
izobraževalnega zavoda Vrtec Ig
13. Seznanitev s Poročilom o nadzoru Bilance stanja na dan 31.12.2012
14. Seznanitev z Letnim poročilom o delu nadzornega odbora v letu 2013
15. Obravnava in potrditev predlogov za imenovanje Občinske volilne komisije
16. Obravnava in potrditev predlogov za podelitev priznanj Občine Ig za leto 2014
17. Pobude in vprašanja
K točki 1
Župan predlaga dopolnitev dnevnega reda z dodatno točko spremembe Načrta razvojnih
programov – sanacija vodovoda Brest, Matena, Tomišelj in rekonstrukcija JR Vrbljene (NRP
OB037-13-009).
Z 12 glasovi ZA je bil potrjen dopolnjen dnevni red, ki se ustrezno preštevilči.
K točki 2
Zlatko Usenik predlaga, naj se v zapisniku ne piše sledila je razprava imenovanih, če ni
napisano kaj so povedali.
Z 12 glasovi ZA je bil potrjen popravljen zapisnik 22. redne seje Občinskega sveta
Občine Ig.
K točki 3
Marina Valič pove, da skladno z Uredbo o oblikovanju cen komunalnih storitev, za
uporabnika pomeni znižanje cene ravnanja z odpadki v povprečju za cca 11%. V okviru te
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spremembe se bo cena odlaganja komunalnih odpadkov izražena v m3 znižala za 41%,
cena za obdelavo komunalnih odpadkov pa se bo zvišala za 12,2%.
Z 12 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel sklep, da se potrdi Elaborat za
znižanje cene storitve odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih
odpadkov.
1.1.
Cena storitve odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih
odpadkov je 0,1095 eur/kg oz. 8,8860 eur/m3, od tega:
- cena javne infrastrukture 0,0291 eur/kg oz. 2,3615 eur/m3,
- cena storitve javne službe je 0,0804 eur/kg oz. 6,5245 eur/m3.
K točki 4
Marina Valič pove razloge za povišanje cene obdelave komunalnih odpadkov. Uredba o
cenah, v primeru uvedbe nove storitve, na eni strani določa preverbo cene v roku štirih
mesecev po prvem končanem letu, na drugi strani pa tudi povečanje stroškov obdelave
odpadkov. Z obdelavo je Snaga pričela v začetku leta 2013, potrjena cena pa ne pokriva
vseh dejanskih stroškov in je tudi nižja od predlagane predračunske cene za leto 2014.
Predvsem zaradi spremembe sodil za razporejanje splošnih stroškov in izpada prihodkov iz
naslova prodaje sekundarnih surovin, ki znižujejo lastno ceno storitev obdelave odpadkov. V
primeru potrditve predloga spremembe cene, se bo povprečen strošek ravnanja z odpadki na
gospodinjstvo, znižal iz dosedanjih 9,85 eur na mesec na 8,16 eur na mesec.
Z 10 glasovi ZA in 2 VZDRŽANIMI je Občinski svet Občine Ig sprejel sklep, da se potrdi
Elaborat za zvišanje cene storitve obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov.
1.1.
Cena storitve obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov je 0,0524 eur/kg
oz. 4,7250 eur/m3, od tega:
- cena javne infrastrukture 0,0009 eur/kg oz. 0,0812 eur/m3,
- cena storitve javne službe je 0,0515 eur/kg oz. 4,6438 eur/m3.
K točki 5
Marina Valič pove, da nov sklep o tarifnem sistemu zajema vse novosti Uredbe o cenah,
način obračuna storitev BIO odpadkov in upošteva spremenjeno frekvenco odvoza
odpadkov. Na storitvi zbiranja BIO odpadkov je dodano zbiranje viškov BIO odpadkov s
tipizirano vrečko. Obračun storitev v primeru praznih stavb se izvede 2 krat letno. V
veljavnem tarifniku se lahko, brez dodatnih stroškov, v roku treh let zamenja zabojnik za večji
ali manjši, vsaka dodatna zamenjava se zaračuna. V predlaganem tarifniku se zaračuna
vsako zmanjšanje zabojnika za komunalne in za BIO odpadke.
Usenik Zlatko predlaga, da bi morala imeti vsaka stavba zabojnik, ne glede nato ali je prazna
ali pa je naseljena. Nujno morajo imeti vikendi vsak svoj zabojnik.
Marina Valič obrazloži, prazna stavba je tista, ki nima ne stalno ne začasno prijavljenih in, ki
nima zabojnika, mora pa plačevati priključno moč – 2 krat letno frekvenco odvoza.
Franc Toni predlaga, da Snaga zmanjša stroške odvoza s prodano embalažo in vpraša na
kakšen način stimulirati občane, da bodo ločevali.
Igor Petek pove, da embalažo, papir, steklo je Snaga dolžna predati embalažnim družbam.
Materiali so oddani brezplačno in bremenijo stroške zbiranja, ne pa uporabnika.
Tone Krnc predlaga bolj varčen način odvoza in sicer krožni sistem do Sarskega, Sušo in
naprej v Klado ali pa še v Želimlje.
Igor Petek pove, da so spremenjene poti računalniško optimirane od 1.4.2014. Potrebno je
preveriti ali gre za robni pogoj meje rajona – konec Občine Ig in začetek naslednje občine.
Z 10 glasovi ZA in 2 VZDRŽANIMI je Občinski svet Občine Ig sprejel Sklep o tarifnem
sistemu za obračun storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva
okolja.
K točki 6
Svetniki niso razpravljali.
Z 12 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel Sklep o vrednosti točke za izračun
komunalnih taks v Občini Ig za leto 2014.
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K točki 7
Župan svetnike seznani, da se obstoječi terminski plan nadomesti z novim, v katerem so
opredeljeni novi roki za izgradnjo čistilne naprave. Prav tako se namesto tehničnih rešitev,
uporabi tehnologija čiščenja odpadne vode, ki je primernejša za hidravlična nihanja vode na
vtoku.
K točki 8
Zdravko Grmek pove, da je Statutarno pravna komisija obravnavala Pravilnik in ga predlaga
občinskemu svetu v obravnavo in potrditev.
Z 12 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel Pravilnik o oddajanju zemljišč v lasti
Občine Ig v najem ali zakup.
K točki 9
Župan pove, da je postopek priprave državnega prostorskega načrta, za prehod 220 kV
omrežja na 400 kV Beričevo – Divača, v fazi, ko se ocenjujejo rešitve severne in južne
variante trase daljnovoda. V razpravi so imeli vsi svetniki odklonilno mnenje.
Z 12 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel sledeči sklep:
Sprejme se negativno mnenje k južni trasi variante v postopku priprave državnega
prostorskega načrta za prehod na še en dodatni daljnovod 400 kV Beričevo – Divača,
saj bo s tem prostor obremenjen še enkrat z dodatnim vzporednim daljnovodom.
K točki 10
Anton Modic pove, da Odbor za družbene dejavnosti ni bil sklepčen, zato so bili prisotni člani
mnenja, da se z ostalimi člani opravi glasovanje po telefonu. Odbor predlaga občinskemu
svetu, da se za ostale objekte, kjer se izvaja športna vadba, spremeni Merila za
sofinanciranje programov športa.
Andrej Ambrož predlaga, da se višina sredstev za sofinanciranje športa v naslednjem
proračunu vrnejo na preteklo raven.
Z 12 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel Letni program športa Občine Ig za
leto 2014.
K točki 11
Anton Modic pove, da je Odbor predlog obravnaval in ga predlaga občinskemu svetu v
obravnavo in potrditev.
Alenka Jeraj predlaga, da se za varstvo kulturne dediščine postopno pripravijo projekti, tako
bi se lahko prijavili na kakšen razpis (npr. norveški mehanizem). Prav tako predlaga, da se v
pravilniku popravi točkovnik za gostovanje oziroma promoviranje posameznih kulturnih
skupin v tujini in ravno tako za izdajo knjig ter druge večje projekte. Glede na to, da imamo v
letnem programu kulture cilj promovirati občino navzven, moramo s točkovnikom oziroma
sofinanciranjem to tudi omogočiti.
Z 12 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel Letni program kulture Občine Ig za
leto 2014.
K točki 12
Anton Modic pove, da je Odbor obravnaval čistopis Odloka, ki ga občinskemu svetu predlaga
v obravnavo in potrditev.
Z 12 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno
– izobraževalnega zavoda Vrtec Ig – uradno prečiščeno besedilo.
K točki 13
Angelca Kuralt povzame ugotovitve pri nadzoru spoštovanja predpisov ter upoštevanja
priporočil zunanje revizije. Občina je upoštevala priporočilo iz revizijskega poročila za leto
2011 in v registru osnovnih sredstev popravila odpisanost drobnega inventarja v 100%
odpisanosti. Ravno tako je bilo upoštevano, da popisna komisija zagotovi revizijsko sled o
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popisu kratkoročnih terjatev iz naslova obresti. V letu 2012 se ponavljajo nepravilnosti iz leta
2011: stanje in gibanje opredmetenih sredstev in neopredmetenih osnovnih sredstev ni
usklajeno s podatki bruto bilance; stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil ni
usklajeno s podatki iz bilance stanja. Popisna komisija ni celovito izvedla popisa in popisnih
opravil: ni popisala vseh zgradb, dolgoročnih finančnih naložb, drugih kratkoročnih terjatev
ter oblikovala predloga odpisa le teh; ni podala predlogov glede terjatev starejših od petih let;
ni izvedla primerjave popisanih kratkoročnih finančnih naložb (vseh depozitov) z izpiskom
odprtih postavk banke; popis obveznosti ni izveden v celoti. Nadzorni odbor opozarja, da se
pri izvedbi popisa, sredstev in obveznosti do virov sredstev, opravi v celoti. NO priporoča
upoštevanje vseh prejetih priporočil nadzorov in revizij, kot tudi, da Občina omogoči izvedbo
nadzora reševanju vprašanja pravne oziroma zemljiškoknjižne urejenosti nepremičnin.
K točki 14
Angelca Kuralt pove, da je za leto 2013 NO opravil štiri naloge nadzora, imel 11. sej, sestavil
poročila za občinski svet, pripravil povzetke poročil za objavo na spletni strani Občine Ig in
glasilu Mostiščar in pripravil program dela za leto 2014. Občina je poravnala vse finančne
obveznosti do nadzornega odbora. Ker je poročanje o ugotovitvah, predlogih in priporočilih z
obsežnimi utemeljitvami, sprotno, nadzorni odbor meni, da tega ni potrebno ponovno navajati
v tem letnem poročilu.
K točki 15
Tone Krnc pove, da je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja obravnavala
vse prispele predloge političnih strank in neodvisnih list za občinsko volilno komisijo ter
sprejela sklep, ki ga predlaga občinskemu svetu v obravnavo in potrditev.
Z 12 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel naslednji Sklep o imenovanju
Občinske volilne komisije Občine Ig:
V Občinsko volilno komisijo Občine Ig za obdobje 2014 – 2018 se imenuje:
• za predsednika: Kovačič Igor, Barjanska ulica 16, 1292 Ig
• za namestnika predsednika: Dvoršek Anton, Golo 115, 1292 Ig
• za članico: Močan Barbara, Zapotok 40 h, 1292 Ig
• za namestnika članice: Jakopin Boris, Govekarjeva cesta 38, 1292 Ig
• za člana: Toni Gregor, Ljubljanska cesta 45, 1292 Ig
• za namestnika člana: Strle Franc, Iška 11, 1292 Ig
• za člana: Tancek Janez, Vrbljene 4, 1292 Ig
• za namestnika člana: Čuden Uroš, Iška Loka 18, 1292 Ig
K točki 16
Tone Krnc pove, da je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja obravnavala
vloge in občinskemu svetu predlaga v obravnavo in potrditev sledeči sklep: naziv častni
občan mag. Jože Pozderec, zlato plaketo Janez Bolha, priznanja Janez Rupert, dr. Anton
Velušček, Mešani pevski zbor DU Ig-10 let, Čebelarsko društvo Ig-80 let, predlog za
priznanje Vidi Hrovat se zavrne.
Zlatko Usenik se ne strinja z odločitvijo za Vido Hrovat, saj si zasluži priznanje, ker dela na
področju prometne varnosti naših otrok. Predlaga, da se popravi Odlok o priznanjih Občine
Ig pri podelitvi za posameznika štiri priznanja, za društva, ki imajo okrogle obletnice se pa
izuzame iz te skupine podelitve priznanj.
Alenka Jeraj opozori, da je v Odloku problem z omejevanjem pri podelitvi na štiri priznanja.
Tone Krnc, Slavko Pavlič, Anton Modic predlagajo, da se ČD Ig podeli zlato plaketo in potem
Vida Hrovat lahko dobi priznanje.
Župan pove, da podelitev priznanja pomeni spodbudo posamezniku ali društvu.
Andrej Ambrož se ne strinja z odločitvijo komisije, ker je predlog za naziv častnega občana
Janezu Bolha spremenila v zlato plaketo, saj je s svojim delom naredil viden prispevek na
področju razvoja športa in kvalitetnejšega življenja mladih kot tudi v dosežkih razvoja in
napredka občine Ig.
Župan predlog o prejemniku naziva častni občan ali mag. Jože Pozderec ali Janez Bolha
poda na glasovanje.
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S 5 glasovi ZA, 6 VZDRŽANIMI in 1 PROTI je Občinski svet Občine Ig sprejel sklep, da
naziv častni občan Občine Ig prejme mag. Jože Pozderec.
Z 1 glasom ZA, 6 VZDRŽANIMI in 5 PROTI Občinski svet Občine Ig ni sprejel sklepa, da
naziv častni občan Občine Ig prejme Janez Bolha.
Župan predloga o prejemnikih zlate plakete Janezu Bolhi in Čebelarskemu društvu Ig- 80 let
poda na glasovanje.
S 5 glasovi ZA, 6 VZDRŽANIMI in 1 PROTI je Občinski svet Občine Ig sprejel sklep, da
zlato plaketo Občine Ig za leto 2014 prejme Janez Bolha.
Z 12 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel sklep, da zlato plaketo Občine Ig za
leto 2014 prejme Čebelarsko društvo Ig-80 let.
Župan predlog o prejemnikih priznanj Janezu Rupertu, dr. Antonu Veluščku, Mešanemu
pevskemu zboru DU Ig in Vidi Hrovat poda na glasovanje.
Z 12 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel sklep o podelitvi priznanj Občine Ig
za leto 2014 sledečim prejemnikom:
 priznanje Občine Ig za leto 2014 prejme Janez Rupert
 priznanje Občine Ig za leto 2014 prejme dr. Anton Velušček
 priznanje Občine Ig za leto 2014 prejme Mešani pevski zbor DU Ig – 10 let
 priznanje Občine Ig za leto 2014 prejme Vida Hrovat
Alenka Jeraj zapusti sejo.
K točki 17
Župan obrazloži, da je Občina za investicijo že imela javni razpis. Med prijavitelji je bil po
pogajanjih najugodnejši ponudnik, katerega vrednost ponudbe presega predvideno višino
sredstev gradnje v NRP-ju in proračunu Občine Ig za 44.862,59 eur.
Z 11 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel sklep, da župana Občine Ig
pooblašča, da lahko podpiše gradbeno pogodbo z najugodnejšim ponudnikom.
Sredstva se zagotovijo s prvim rebalansom proračuna Občine Ig iz proračunskih
postavk 1213000 CESTE-VZDRŽEVANJE in 1213003 ZIMSKA SLUŽBA v potrebni višini.
S tem se poveča vrednost investicije po NRP-ju OB037-13-009 Sanacija vodovoda
Brest, Matena, Tomišelj in rekonstrukcija JR Vrbljene.
K točki 18
Andrej Ambrož opozori, da vozni red avtobusa še vedno ni časovno usklajen predvsem
povezava mestnega avtobusa z lokalnim saj se čaka tudi 40 minut. Ravno tako smer vožnje
iz Iga čez Mateno v Iško vas ni smiselna. Na spletni strani občine še vedno ni objavljen vozni
red lokalnega avtobusa.
Franci Susman (SVS Tomišelj) predlaga naj vozi vsako drugo vožnjo manjši avtobus, da bi
lahko povezali linijo iz Iške vasi v Strahomer in naprej čez ostale vasi na Ig.
Župan pove, da je vodstvo LLP-ja na sestanku zagotovilo, da je režim vožnje urejen.
Problem nastane, ker se vozniki avtobusov ne čakajo, zato je potrebno vsako njihovo napako
zabeležiti, poklicati na Občino ali pa LPP.
Seja je bila zaključena ob 20.35 uri.
Zapisala Marjana Župec
Janez Cimperman
ŽUPAN
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