
1 

 

ZAPISNIK 18. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE IG 
z dne, 6. 3. 2013 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, Stanislav Ostanek, Slavko Pavlič, Rado Simić, 
Franc Toni, Zlatko Usenik, Jože Virant, Marija Župec. 
 
Ostali prisotni: Angelca Kuralt (NO), Špela Žagar (NO), Povšič Milena (NO), Marina Valič 
(Snaga Ljubljana), Jaka Bon (IPSUM d.o.o.), Janez Miklič, Marjetka Pintarič Župec, Katja 
Ivanuš, Marica Zupan, Natalija Skok, Polona Skledar, Uroš Čuden, Štefan Gorenčič, Marjana 
Župec, Katja Zdravje (SVS Ig), Tone Pečjak (SVS Staje), Franci Susman (SVS Tomišelj), 
Ivan Žagar (SVS Iška vas), Tone Strelec (SVS Ig), Darja Perme (SVS Podkraj), Lea Sever 
(SVS Golo–Selnik). 
 
Dnevni red: 

1. Potrditev dnevnega reda 
2. Obravnava in potrditev zapisnika 17. redne seje Občinskega sveta Občine Ig 
3. Obravnava in potrditev ugotovitvenega sklepa o potrditvi mandata 
4. Obravnava in potrditev predloga Elaborata za povišanje cene storitev zbiranja 

določenih vrst odpadkov in za novo ceno storitev zbiranja biološko razgradljivih 
kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada 

5. Obravnava in potrditev predloga Elaborata za ceno nove storitve obdelave določenih 
vrst komunalnih odpadkov 

6. Obravnava in potrditev predloga Elaborata za povišanje cene storitve odlaganja 
ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov 

7. Obravnava in potrditev predloga Sklepa o tarifnem sistemu za obračun storitev 
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja 

8. Obravnava in potrditev predloga Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč na 
območju Občine Ig 

9. Obravnava in potrditev predloga Pravilnika o sofinanciranju programov turističnih 
društev v Občini Ig 

10. Obravnava in potrditev predloga cene pomoči na domu za leto 2013 
11. Seznanitev s Poročilom o nadzoru poslovanja režijskega obrata v letu 2011 
12. Seznanitev s Poročilom o nadzoru gospodarjenja s stanovanji občine Ig za leto 2011 
13. Seznanitev z letnim poročilom o delu nadzornega odbora v letu 2012 
14. Pobude in vprašanja 

 
K točki 1 
Župan predlaga razširitev dnevnega reda z obravnavo osnutka Odloka o podrobnih merilih in 
pogojih za območje urejanja TO-4/SS Tomišelj. 
Franc Toni predlaga, da se na dnevni red uvrsti zadeva problematike delovanja TD Iška vas. 
 
Z 14 glasovi ZA  je bil potrjen dopolnjen dnevni red, ki se ustrezno preštevilči. 
  
K točki 2 
S 13 glasovi ZA in 1 VZDRŽANIM je bil potrjen zapisnik 17. redne seje Občinskega 
sveta Občine Ig. 
 
K točki 3 
S 13 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel sklep, da se potrdi ugotovitveni 
sklep o potrditvi mandata člana Občinskega sveta Občine Ig Zlatku Useniku, Zapotok 
10 B, 1292 Ig. 
 
K točki 4 
Marina Valič pove, da na podlagi novembra 2012 sprejete Uredbe o metodologiji za 
oblikovanje cen obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, je Snaga 
Ljubljana pripravila predloge novih cen in korekcije obstoječih cen vseh storitev ravnanja z 
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odpadki. Primerjava veljavnih in predlaganih novih cen se bistveno ne spremeni, spremeni 
pa se frekvenca rednega odvoza odpadkov. V nadaljevanju obrazloži še elaborate, kjer so 
razkrite kalkulacije in izračuni, ki jih zahteva uredba o cenah.  
Jože Virant pove, da je Odbor za komunalo, infrastrukturo, varovanje okolja in urejanje 
prostora obravnaval elaborate s predlogi spremenjenih in novih cen storitev ravnanja z 
odpadki in jih predlaga občinskemu svetu v obravnavo in potrditev. 
V nadaljevanju se je večina razpravljalcev strinjala, da bo zmanjšana frekvenca odvoza 
odpadkov lahko pomenila več smeti v naravi, zato predlagajo, da se urnik odvoza poveča na 
določenih mestih (izletniške točke). Stanislav Ostanek in Anton Modic sta predlagala, da 
mora biti račun za občane bolj pregleden in enostaven. Tone Krnc predlaga bolj racionalno 
vožnjo kamionov – krožno, na območju Suša, Klada, Sarsko, saj gre v vsako vas po en 
kamion. Pavlič Slavko opozori na težke kamione, ki vozijo po »Matenki«. Zdravko Grmek 
predlaga naj odjemalci surovin plačujejo Snagi, tako bi posledično imeli nižje cene. Zlatka 
Usenika zanima ali so občani sami dolžni čistiti zabojnike, in ali obstaja evidenca plačnikov 
za komunalne odpadke. Župana zanima kam gredo ločene frakcije, kot je železo, plastika, 
papir, v zbirnem centru Matena. 
Marina Valič odgovori, da se perejo samo zabojniki za zbiranje bioloških odpadkov. Snaga 
ima podatke koliko je izdanih računov, nima pa dostopa do registra uradnih evidenc 
plačnikov. Veliko se dela na preglednosti računa, ki pa je določen z Uredbo. Država je 
predpisala in objavila pooblaščene upravljalce za odpadno embalažo in Snaga je dolžna 
odjemalcem brezplačno prepuščati vso embalažo. Določene frakcije na primer železo, papir 
se proda in s tem znižuje lastno ceno. Na vprašanja, povezana z izvajanjem dejavnosti, bo 
Snaga posredovala odgovore. 
 
S 13 glasovi ZA in 1 PROTI je Občinski svet sprejel sklep, da se potrdi Elaborat za 
povišanje cene storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov in za novo ceno 
storitve zbiranja biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega 
odpada. 
1.1. Cena storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, ki vsebuje zbiranje 

ločenih frakcij, kosovnih odpadkov, ločeno zbrane odpadne embalaže in 
mešanih komunalnih odpadkov je 0,1231 eur/kg oz. 24,0378 eur/m3, od tega: 
- cena javne infrastrukture 0,0046 eur/kg oz. 0,9055 eur/m3, 
- cena storitve javne službe je 0,1185 eur/kg oz. 23,1323 eur/m3. 

1.2. Cena zbiranja biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega 
odpada je 0,0562 eur/kg oz. 7,7781 eur/m3, od tega: 
- cena javne infrastrukture 0,0044 eur/kg oz. 0,6123 eur/m3, 
- cena storitve je 0,0518 eur/kg oz. 7,1658 eur/m3. 

 
K točki 5 
Z 14 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel sklep, da se potrdi Elaborat za ceno 
nove storitve obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov. 
1.1. Cena storitve obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov je 0,0392 eur/kg 

oz. 4,2109 eur/m3, od tega: 
- cena javne infrastrukture 0,0011 eur/kg oz. 0,1182 eur/m3, 
- cena storitve javne službe je 0,0381 eur/kg oz. 4,0927 eur/m3. 

 
K točki 6 
Z 14 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel sklep, da se potrdi Elaborat za 
povišanje cene storitve odlaganja ostankov predelave in odstranejvanja komunalnih 
odpadkov. 
1.1. Cena storitve odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih 

odpadkov je 0,1619 eur/kg oz. 15,1587 eur/m3, od tega: 
- cena javne infrastrukture 0,0900 eur/kg oz. 8,4267 eur/m3, 
- cena storitve javne službe je 0,0719 eur/kg oz. 6,7320 eur/m3. 

 
K točki 7 
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Z 14 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel Sklep o tarifnem sistemu za obračun 
storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.   
 
K točki 8 
Jože Virant pove, da je Odbor obravnaval Odlok in ga predlaga občinskemu svetu v 
obravnavo in potrditev. 
Grmek Zdravko pove, da je Statutarno pravna komisija Odlok obravnavala in ga predlaga v 
potrditev občinskemu svetu. 
 
Z 14 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel Odlok o programu opremljanja 
stavbnih zemljišč na območju Občine Ig. 
 
K točki 9 
Grmek Zdravko pove, da je Statutarno pravna komisija obravnavala Pravilnik in ga predlaga 
občinskemu svetu v obravnavo in potrditev. 
Sledila je razprava v kateri so sodelovali Zlatko Usenik, Alenka Jeraj, Tone Krnc, Franc Toni, 
Anton Modic, Marica Zupan. 
 
Z 14 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel sklep o potrditvi Pravilnika o 
sofinanciranju programov turistične dejavnosti v Občini Ig. 
 
K točki 10 
Tone Krnc opozori na problem dela negovalke pri starejših občanih. Župan pove, da se bo 
problem obravnaval na podlagi zbranih dokazov. V razpravi sta še sodelovala Stanislav 
Ostanek in Franc Toni. 
 
Z 14 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel sklep, da se potrdi ceno pomoči na 
domu za leto 2013. 
 
K točki 11 
Angelca Kuralt podrobno predstavi opravljeni nadzor pri katerem niso bile ugotovljene 
nepravilnosti. Nadzorni odbor predlaga, da se pred podpisom pogodb opravi temeljit pravni 
pregled, pri čemer naj se posebna pozornost osredotoči na določbe glede plačil.  
 
K točki 12 
Angelca Kuralt obrazloži, da je bilo Občini Ig leta 2003 predano osem stanovanj na podlagi 
delitvene bilance med MOL in ostalimi novonastalimi občinami. Nadzorni odbor priporoča, da 
odgovorne osebe sprejmejo stanovanjsko politiko občine, le ta pa se konkretizira v 
stanovanjskem programu, ki ga mora sprejeti občinski svet. 
 
K točki 13 
Angelca Kuralt pove, da je za leto 2012 nadzorni odbor opravil vse naloge po programu dela 
in 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 14 
Jože Virant pove, da je Odbor obravnaval osnutek Odloka, ki ga predlaga občinskemu svetu 
v obravnavo in potrditev. 
Natalija Skok pove, da se z odlokom sprejemajo podrobnejša merila in pogoji za gradnjo 
štirih stanovanjskih hiš na zemljišču parc. št. k.o. Tomišelj, dostopno potjo in vso potrebno 
komunalno infrastrukturo. 
 
Z 14 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel sklep, da se potrdi osnutek Odloka 
o podrobnih merilih in pogojih za območje urejanja TO-4/SS Tomišelj. 
 
K točki 15 
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Franc Toni obrazloži problematiko delovanja TD Iška vas, za katero je ustanovljena  komisija 
imenovana s člani občinskega sveta, ki bo pregledala dokumentacijo in posredovala 
ugotovitve na naslednji seji občinskega sveta. Odbor za gospodarstvo, turizem in gostinstvo 
predlaga, da se stroške iz izvršbe čim prej poravna in s tem omogoči nadaljnje normalno 
delovanje TD Iška vas. V razpravi sta sodelovala Zlatko Usenik in Anton Maček. 
 
S 13 glasovi ZA in 1 VZDRŽANIM je Občinski svet Občine Ig sprejel sklep, da se 
stroške iz izvršbe čim prej poravna in s tem omogoči nadaljnje normalno delovanje TD 
Iška vas. 
 
K točki 16 
Pobude in vprašanja. 
Zlatko Usenik opozori na problematiko pluženja in zahteva sestanek z zadolženimi za 
izvajanje zimske službe. Predlaga popravilo postavljenega ogrevanega ogledala v križišču v 
Zapotoku in prestavitev luči javne razsvetljave.  
Franc Toni predlaga krožni promet na križišču s Cesto na Kurešček za potrebe novega vrtca. 
Župan pove, da bo križišče urejeno s semaforjem. Stanislav Ostanek predlaga prilagoditev 
intervala. 
Zdravko Grmek predlaga, ko bo sneg skopnel, naj se uredi in nasuje poljske poti. 
 
Seja je bila zaključena ob 21.20 uri. 
 
Zapisala Marjana Župec         

 
Janez Cimperman                                                           

                                        ŽUPAN 
 
 
 
 
 
 


