ZAPISNIK 14. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE IG
z dne, 26. 9. 2012 ob 18.00 uri v dvorani Centra Ig
Prisotni: župan Janez Cimperman, Andrej Ambrož, Jože Ciber, Klemen Glavan, Zdravko
Grmek, Tone Krnc, Anton Maček, Anton Modic, Stanislav Ostanek, Slavko Pavlič, Rado
Simić, Marija Župec.
Odsotni: Alenka Jeraj, Franc Toni, Jože Virant.
Ostali prisotni: Angelca Kuralt (NO), Darko Koporčič (Eco Consulting), Janez Miklič, Uroš
Čuden, Natalija Skok, Marjana Župec, Polona Skledar, Katja Zdravje (SVS Ig), Franci Šivec
(SVS Podkraj), Franci Susman (SVS Tomišelj), Tone Strelec (SVS Ig), Lea Sever (SVS
Golo–Selnik), Andreja Car Marijan (SVS Golo–Selnik), Martin Čampa (SVS Gornji Ig),
Nevenka Kosec (SVS Podgozd).
Dnevni red:
1. Potrditev dnevnega reda
2. Obravnava in potrditev zapisnika 13. redne seje in 5. dopisne seje Občinskega sveta
Občine Ig
3. Obravnava in potrditev Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskem
redu občine Ig
4. Obravnava in potrditev Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o predkupni
pravici občine Ig
5. Obravnava in potrditev Lokalnega energetskega koncepta občine Ig
6. Obravnava in potrditev Pravilnika o dodeljevanju socialnih pomoči v občini Ig
7. Obravnava in potrditev Odloka o zbiranju komunalnih odpadkov
8. Obravnava in potrditev Idejne zasnove in DIIP-a za izdelavo projektne dokumentacije
in gradnjo montažnega nizkoenergetskega vrtca Ig
9. Imenovanje članov Sveta Zavoda OŠ Ig
10. Pobude in vprašanja
K točki 1
Dnevni red je bil soglasno sprejet.
K točki 2
Z 11 glasovi ZA sta bila potrjena zapisnika 13. redne seje in 5. dopisne seje
Občinskega sveta Občine Ig.
K točki 3
Zdravko Grmek pove, da je bila Statutarno pravna komisija nesklepčna, zato ni obravnavala
Odloka.
Župan pove, da je vodil sejo Odbora za komunalo, infrastrukturo, varovanje okolja in urejanje
prostora, ki je obravnaval Odlok in ga predlaga občinskemu svetu v obravnavo in potrditev.
Natalija Skok poda strokovno utemeljitev predlaganih sprememb. Svetniki niso razpravljali.
Z 11 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah
odloka o prostorskem redu občine Ig.
K točki 4
Zdravko Grmek pove, da je bila Statutarno pravna komisija nesklepčna, zato ni obravnavala
Odloka.
Župan pove, da je vodil sejo Odbora za komunalo, infrastrukturo, varovanje okolja in urejanje
prostora, ki je obravnaval Odlok in ga predlaga občinskemu svetu v obravnavo in potrditev.
Svetniki niso razpravljali.
Z 11 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah
Odloka o predkupni pravici občine Ig.
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K točki 5
Župan pove, da je vodil sejo Odbora za komunalo, infrastrukturo, varovanje okolja in urejanje
prostora, ki je obravnaval Lokalni energetski koncept občine Ig in ga predlaga občinskemu
svetu v obravnavo in potrditev.
Darko Koporčič predstavi program ravnanja z energijo v samoupravni lokalni skupnosti.
V razpravi Zdravko Grmek opozori, da bioplin ni primeren na področju občine Ig.
Z 11 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel sklep o potrditvi Lokalnega
energetskega koncepta občine Ig.
K točki 6
Zdravko Grmek pove, da je Pravilnik obravnavala Statutarno pravna komisija in ga predlaga
občinskemu svetu vključno s predlaganimi spremembami v potrditev. Razprave ni.
Z 11 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel sklep o potrditvi Pravilnika o
dodeljevanju socialnih pomoči v občini Ig.
K točki 7
Župan pove, da je vodil sejo Odbora za komunalo, infrastrukturo, varovanje okolja in urejanje
prostora, ki je obravnaval Odlok in ga predlaga občinskemu svetu v obravnavo in potrditev.
Uroš Čuden pove, da na podlagi državnih predpisov, ki urejajo ravnanje s komunalnimi
odpadki je potrebno sprejeti nov odlok. Pomembne novosti so, da bo izvajalec javne službe v
vsako gospodinjstvo dostavil zabojnik za embalažo, spremenjena bo frekevenca odvoza za
zbiranje komunalnih odpadkov in uporabniki biološke odpadke odlagajo v posode za biološke
odpadke ali jih kompostirajo.
V razpravi sta sodelovala Anton Modic in Anton Maček.
Z 11 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel Odlok o zbiranju komunalnih
odpadkov.
K točki 8
Polona Skledar pove, da je skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo
investicijske dokumentacije na področju javnih financ za predmetno investicijo potrebna
dokumentacija: DIIP, predinvesticijska zasnova in investicijski program. Predstavila je obseg
del, ki jih bo izvedel izbrani ponudnik, oceno investicijskih stroškov in dinamiko investiranja.
Sledila je razprava.
Jože Ciber se z ogrevanjem na toplotno črpalko in plinom ne strinja in predlaga cenejše
ogrevanje na sekance glede na bližino lesnih virov.
Andrej Ambrož predlaga, da se odstotek pridobljene energije iz toplotne črpalke iz
predvidenih 50% poveča na 70%.
Zdravko Grmek, Tone Krnc in Slavko Pavlič so poudarili pomen dobrega nadzora nad
izvajalcem projekta.
Tone Krnc predlaga, da je potrebno zgraditi ustrezen dostop – pločnik do vrtca in zaradi
varnosti ter umiritve prometa krožišče.
Anton Modic predlaga, da se raba energije na sekance umesti v Lokacijski energetski
koncept občine Ig kot dolgoročna uporaba za javne objekte.
Večina razpravljalcev se je strinjala, da je predlagano ogrevanje ponudnika s toplotno
črpalko in dogrevanje s plinom ustrezno.
Z 10 glasovi ZA in 1 PROTI je Občinski svet Občine Ig sprejel sklep, da se potrdi Idejna
zasnova in DIIP za izdelavo projektne dokumentacije in gradnjo montažnega
nizkoenergetskega vrtca Ig.
K točki 9
Stanislav Ostanek pove, da je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
obravnavala predlog za člane Sveta zavoda OŠ Ig in ga predlaga občinskemu svetu v
obravnavo in potrditev.
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Svetniki niso razpravljali.
Z 11 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel sklep, da za mandat 4-ih let za člane
Sveta zavoda OŠ Ig potrdi Rada Simića, Antona Mačka in Antona Modica.
K točki 10
Župan svetnike seznani, da je OŠ Ig dobila dopis odvetniške družbe Čeferin v zvezi z
ureditvijo prezračevalnega sistema športne dvorane, katerega hrup moti bližnje stanovalce.
Pobude in vprašanja svetnikov:
 Slavko Pavlič vpraša kako je z napeljavo zemeljskega plina v Brestu. Opozori tudi na
salonitne plošče v jarku ob Ižanski cesti, ko se zavije iz Matene.
Župan pove, da predvidoma spomladi naj bi nadaljevali z deli. Za salonitne plošče so
pristojni v Mestni občini Ljubljana.
 Jožeta Cibra zanima parcela za šolsko igrišče na Golem.
Župan pove, da je nakup parcele predrag, zato Občina išče drugo možnost.
 Tone Krnc ponovno predlaga, naj se prometne znake obrne in očisti.
 Nevenka Kosec (SVS Podgozd) poda pobudo za avtobusno postajališče, prehod za
pešce in hitrostne ovire.
 Marija Župec vpraša, zakaj se je odstranil prehod za pešce pri Petrolu na Ljubljanski
cesti.
Uroš Čuden pove, da je komisija iz DRSC prehod ukinila zaradi prometne varnosti.
Stanislav Ostanek poda pripombo, da so v Ljubljani in drugih krajih prehodi za pešce
tik za avtobusom, zato je nerazumno, da na Igu to ni mogoče.
Katja Zdravje (SVS Ig) opozori, da tudi na Baniji iz Pungarta ni prehoda za pešce in
vpraša zakaj Občina ni obvestila občane o podražitvi avtobusnega prevoza.
Župan pove, da je izvajalec LPP zvišal cene, občina ni dolžna obveščati.
 Lea Sever (SVS Golo–Selnik) opozori, da se otroci igrajo na strehi pokopališča Golo.
 Toneta Krnca zanima koliko kazni je bilo izrečenih na coni 30.
Župan pove, da bo pridobil točne podatke.
 Toneta Strelca (SVS Ig) zanima kanalizacija na Rakovniški ulici.
Župan pove, da ko bo rešena Barjanska ulica in dostop do čistilne.
Janez Miklič pove, da je danes potekal sestanek glede ureditve Barjanske ulice.
Seja je bila zaključena ob 19.30 uri.
Zapisala Marjana Župec
Janez Cimperman
ŽUPAN
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