ZAPISNIK 15. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE IG
z dne, 7. 11. 2012 ob 18.00 uri v dvorani Centra Ig
Prisotni: župan Janez Cimperman, Andrej Ambrož, Jože Ciber, Klemen Glavan, Zdravko
Grmek, Alenka Jeraj, Tone Krnc, Anton Maček, Anton Modic, Stanislav Ostanek, Slavko
Pavlič, Rado Simić, Franc Toni, Jože Virant, Marija Župec.
Ostali prisotni: Angelca Kuralt (NO), Martina Uršič (NO), Janez Miklič, Bojana Birsa, Katja
Ivanuš, Marjetka Pintarič Župec, Marjana Župec, Polona Skledar, Štefan Gorenčič, Vesna
Tomažin, Katja Zdravje (SVS Ig), Franci Susman (SVS Tomišelj), Lea Sever (SVS Golo–
Selnik), Ivan Žagar (SVS Iška vas), Martin Strelec (SVS Vrbljene), Tone Pečjak (SVS Staje),
Ljudmila Vöröš (SVS Kremenica), Nevenka Kosec (SVS Podgozd), Darja Perme (SVS
Podkraj).
Dnevni red:
1. Potrditev dnevnega reda
2. Obravnava in potrditev zapisnika 14. redne seje in 6. dopisne seje Občinskega sveta
Občine Ig
3. Obravnava in potrditev cen čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih vod v občini
Ig v javno zasebnem partnerstvu
4. Obravnava in potrditev Predinvesticijske zasnove: Izdelava projektne dokumentacije
in gradnje montažnega nizkoenergetskega vrtca Ig
5. Obravnava in potrditev IP prizidka k obstoječemu gasilskemu domu Ig, ureditve
večnamenske dvorane v obstoječem objektu s prometno in komunalno ureditvijo
6. Obravnava in potrditev načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Ig
7. Obravnava in potrditev posameznih načrtov ravnanja s stvarnim premoženjem
Občine Ig
8. Obravnava in potrditev predloga Odloka o rebalansu proračuna Občine Ig za leto
2012-2
9. Obravnava in potrditev cene pomoči na domu
10. Seznanitev s Poročilom o nadzoru zaključnega računa za leto 2011
11. Pobude in vprašanja
K točki 1
Župan predlaga, da se točka 9 umakne in razširi dnevni red z dodatnima točkama:
- točka 6. Investicijski program za izgradnjo vodovoda in kanalizacije na območju Matena –
Iška Loka
- točka 7. Dokument identifikacije investicijskega projekta celovita ureditev območja centra
naselja Ig parkirišče, park, trg in otroško igrišče
Z 14 glasovi ZA je bil potrjen dopolnjen dnevni red, ki se ustrezno preštevilči.
K točki 2
Z 14 glasovi ZA sta bila potrjena zapisnika 14. redne seje in 6. dopisne seje
Občinskega sveta Občine Ig.
K točki 3
Svetniki niso razpravljali.
Z 14 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel sklep o potrditvi Cene čiščenja
komunalnih in padavinskih odpadnih vod v Občini Ig v javno zasebnem partnerstvu in
sicer:
S pričetkom poskusnega obratovanja ČN Ig se uporabnikom zaračunajo naslednje
cene čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda:
Omrežnina v evrih:
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Dimenzija vodomera DN
20
25
40
50
80

Omrežnina v evrih na mesec
6,48
9,71
31,06
38,83
129,42

Čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih vod: 0,68 €/m3 porabljene pitne vode,
cena prevzema grezničnih odplak in blata iz malih čistilnih naprav je 10 €/t. Prevoz v
ceno ni vštet. Vse cene so brez DDV.
K točki 4
Svetniki niso razpravljali.
S 13 glasovi ZA in 1 VZDRŽANIM je Občinski svet Občine Ig sprejel sklep, da se potrdi
Predinvesticijska zasnova za izdelavo projektne dokumentacije in gradnjo montažnega
nizkoenergetskega Vrtca Ig, ki ga je izdelal FIMEX-N d.o.o., Ljubljana, september 2012.
K točki 5
Svetniki niso razpravljali.
Z 14 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel sklep, da se potrdi Investicijski
program za izdelavo Prizidka k obstoječemu gasilskemu domu (Ig), ureditev
večnamenske dvorane v obstoječem objektu s prometno in komunalno ureditvijo, ki
ga je izdelal FIMEX-N d.o.o., Ljubljana, oktober 2012.
K točki 6
Svetniki niso razpravljali.
Z 14 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel sklep, da se potrdi novelacija št. 1
Investicijskega programa za projekt izgradnja vodovoda in kanalizacije na območju
Matena – Iška Loka, ki ga je izdelal FIMEX-N d.o.o., Ljubljana, oktober 2012.
K točki 7
Župan poda razpravo v kateri sta sodelovala Jože Ciber in Alenka Jeraj.
Z 14 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel sklep, da se potrdi Dokument
identifikacije investicijskega projekta za projekt celovita ureditev območja centra
naselja Ig, parkirišče, park, trg in otroško igrišče, ki ga je izdelal FIMEX-N d.o.o.,
Ljubljana, september 2012.
K točki 8
Janez Miklič pove, da je načrt ravnanja s stvarnim premoženjem sestavni del rebalansa 2
proračuna Občine Ig za leto 2012. Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s
stvarnim premoženjem Občine Ig je obravnavala NRP in ga predlaga občinskemu svetu v
obravnavo in potrditev.
V razpravi sta sodelovala Alenka Jeraj in Slavko Pavlič.
Z 14 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel sklep, da se potrdi načrt ravnanja s
stvarnim premoženjem Občine Ig za leto 2012/rebalans 2.
K točki 9
Janez Miklič pove, da je Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim
premoženjem Občine Ig obravnavala posamezni NRP in ga predlaga občinskemu svetu v
obravnavo in potrditev. Razprave ni bilo.
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Z 14 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel sklep o menjavi in prodaji zemljišč
in sicer:
1. dovoli se menjava zemljišč:
- parc. št. 101/3 k.o. 1712 Zapotok ID 6019218 v lasti Antona Hribar, Gmajna 25,
1357 Notranje Gorice 1/1
in
- parc. št. 102/5 k.o. 1712 Zapotok ID 1016626, parc. št. 102/7 k.o. 1712 Zapotok
ID 6019214, parc. št. 103/4 k.o. 1712 Zapotok ID 6019212 in parc. št. 1331/17 k.o.
1712 Zapotok ID 6019216 vse v lasti Občine Ig 1/1.
2. dovoli se prodaja zemljišč:
- parc. št. 1606/5 k.o. 1707 Iška vas ID (odločba GURS še v pripravi za izdajo) v
lasti Občine Ig do 1/1
in
- parc. št. 618/4 k.o. 1707 Iška vas ID 5866441 V LASTI Občine Ig do 1/1.
K točki 10
Bojana Birsa predstavi Odlok o rebalansu proračuna Občine Ig za leto 2012–2 in poročilo o
poslovanju 1-9/2012.
Župan poda rebalans v razpravo,
Andrej Ambrož predlaga, da se preostanek sredstev, ki niso bila pričakovana za mestni
potniški promet prerazporedi za izgradnjo – projekt novega vrtca.
Alenko Jeraj zanima koliko prihodkov je od pobrane vstopnine za Iški Vintgar in katere
zadeve se ureja na sodišču, ker so se povečali stroški za odvetniške storitve.
Župan pove, da so vložene tožbe v zadevi Krim, SGP Tehnik za objekt Center Ig in prizidek
POŠ Golo, zemljišča Rastuke, Ministrstvo za obrambo glede površin Centra za zaščito in
reševanje Ig za menjavo zemljišča v Ljubljani na Metelkovi in Mostah.
Bojana Birsa pove, da je bilo za Iški Vintgar približno 6.000,00 eur neto prihodkov.
Z 14 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel sklep, da se glasuje o predlogu
Odloka o rebalansu proračuna Občine Ig za leto 2012–2.
Z 14 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel Odlok o rebalansu proračuna
Občine Ig za leto 2012–2.
K točki 11
Angelca Kuralt predsednica Nadzornega odbora povzame ugotovitve in pojasni priporočila
pri nadzoru Zaključnega računa za leto 2011. Nepravilnosti niso bile ugotovljene, na splošno
pa je potrebno še naprej racionalizirati sredstva, zlasti nadstandard.
K točki 12
Župan svetnike seznani, da so vodje svetniških skupin izpostavili težave na mestnem
avtobusu LPP in zato je že potekal sestanek z direktorjem, ki bo zadevo urejal, vendar pa
potrebuje točne podatke, datume dogodkov o prizadetih občanih glede kontrolorjev.
Pobude in vprašanja svetnikov:
 Alenka Jeraj pove, da občina ni pravilno postopala pri asfaltiranju ceste Na Pungart
saj je pri tem odstranila del stopnic in onemogočila dostop v njeno garažo. Predlaga,
da se naredi geodetske meritve.
Erik Šimenc, Škrilje 48 C, pove, da tudi v njihovi ulici občina ni pravilno postopala pri
rekonstrukciji ceste.
Župan odgovori, da bo imenoval komisijo iz odbora za komunalo za nadzor gradnje in
rekonstrukcijo občinske ceste.
 Ljudmila Vöröš (SVS Kremenica) predlaga, da se pregleda vsa dokumentacija glede
cest tudi za Kremenico in pristopi k reševanju zadev.
 Slavko Pavlič opozori, da ima Iška na dveh mestih kritično točko za poplavljanje. Od
brvi v Tomišlju proti Vrbljenu, kjer bi bilo potrebno poglobiti in material naložiti na levo
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in desno na breg, ne odpeljati. Druga pa tam kjer je naravni rezervat »ptičarjev« in je
Iška večkrat prekopana.
 Tone Krnc ponovno opozori, da prometni znaki niso očiščeni in na odprt jašek
kanalizacije Golo – Suša.
 Marija Zdravje opozori, da pasji vodniki vodijo pse po kmetijskih zemljiščih.
 Franci Susman (SVS Tomišelj) predlaga naj se v glasilu Mostiščar napiše pristojnosti
medobčinskega inšpektorata in kratke napotke za občane.
Seja je bila zaključena ob 20.25 uri.
Zapisala Marjana Župec
Janez Cimperman
ŽUPAN
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