ZAPISNIK 5. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE IG
z dne, 6.5.2015 ob 18.00 uri v dvorani Centra Ig
Prisotni: župan Janez Cimperman, Jožica Drobnič, Klemen Glavan, Alenka Jeraj, Zuhra
Jovanovič, Martina Kovačič, Bojan Kraševec, Tone Krnc, Anton Modic, Slavko Pavlič, Rado
Simić, Franc Toni, Zlatko Usenik, Jože Virant, Marija Župec.
Ostali prisotni: Igor Petek (Snaga JP, d.o.o.), Marina Valič (Snaga JP, d.o.o.), Janez Miklič,
Marica Zupan, Štefan Gorenčič, Uroš Čuden, Natalija Skok, Marjana Župec, Roman Grm
(SVS Iška), Janko Purkat (SVS Strahomer), Ivan Žagar (SVS Iška vas), Dragica Krnc (SVS
Suša), Tone Strelec (SVS Ig), Darja Režek (SVS Škrilje), Natalija Modic (SVS Kot), Darja
Perme (SVS Podkraj).
Dnevni red:
1. Obravnava in potrditev dnevnega reda
2. Obravnava in potrditev zapisnika 4. redne seje Občinskega sveta Občine Ig
3. Obravnava in potrditev osnutka Odloka o sodelovanju pri skupnem izvajanju in
koncesiji za gospodarski javni službi obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in
odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju
občin Ig, Velike Lašče, Domžale, Kamnik, Mengeš, Komenda, Trzin, Lukovica,
Moravče, Vodice (redni postopek)
4. Obravnava in potrditev osnutka Odloka o sodelovanju pri skupnem izvajanju in
koncesiji za gospodarsko javno službo zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov
na območju občin Cerklje na Gorenjskem, Ig, Velike Lašče in Vodice (redni postopek)
5. Obravnava in potrditev Elaborata o oblikovanju cen storitev gospodarskih javnih služb
ravnanja z odpadki za leto 2015 in načina obračuna teh storitev za družbo SNAGA
Javno podjetje d.o.o. ter potrditev cen storitev ravnanja z odpadki
6. Obravnava in potrditev Zaključnega računa Občine Ig
7. Obravnava in potrditev predloga Odloka o podrobnih merilih in pogojih na območju
urejanja IV-6/PM Iška vas (skrajšani postopek)
8. Obravnava in potrditev predloga za nov grb Občine Ig
9. Vprašanja in pobude
K točki 1
Dnevni red je bil soglasno sprejet.
K točki 2
Župan opozori, da se zapisnike predhodno obravnavanih sej Občinskega sveta Občine Ig
javno objavi šele, ko zapisnike potrdi Občinski svet Občine Ig.
S 13 glasovi ZA je bil potrjen zapisnik 4. redne seje Občinskega sveta Občine Ig.
Seji se pridruži Slavko Pavlič.
K točki 3
Igor Petek obrazloži, da je Odlok potreben zaradi zagotovitve zakonite rešitve izvajanja za
gospodarski javni službi (GJS) obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja
ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju občin, ki so
pristopile v Regijski center za ravnanje z odpadki Ljubljana (RCERO Ljubljana) in le–te niso
ustanoviteljice lastnika bodočega upravljavca tega centra in izvajalca teh dveh javnih služb
družbe Snaga d.o.o. Ljubljana, družbe Javni Holding Ljubljana d.o.o.. Osnovo za ureditev
koncesijskega razmerja prinaša sporazum med občinami in ta odlok. Torej gre za
sodelovanje občin pri izvajanju teh dveh GJS, kjer se občine dogovorijo, da bodo to uredile
skupaj in, hkrati se dogovorijo občine ustanoviteljice javnega podjetja in lastnice
infrastrukture, pod kakšnimi pogoji. Konkretno za to skupino občin, ki je obravnavana v tem
odloku, je pod enakimi pogoji kot to velja za občine ustanoviteljice, uporaba javne
infrastrukture in izvajanje javne službe. Financiranje potrebne infrastrukture bodo zagotovile
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občine lastnice Javnega holdinga Ljubljana, razen kjer je s pogodbami dogovorjeno, da
občine za financiranje izgradnje RCERO Ljubljana nameni namenska sredstva okoljske
dajatve, to pa pomeni, da odlok sam ne bo imel finančnih posledic na proračun občine.
Zlatko Usenik meni, da bo Občina Ig kot vlagateljica plačala več kot občine pristopnice.
Igor Petek pove, da občine vlagateljice nastopajo v skupini koncesioniranega odnosa, občine
pristopnice pa imajo drugačne pogoje, kar pomeni osnovna cena plus 5%.
Z 14 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel sledeči sklep:
1. Občinski svet Občine Ig sprejem osnutek Odloka o sodelovanju pri skupnem
izvajanju in koncesiji za gospodarski javni službi obdelave določenih vrst
komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja
komunalnih odpadkov na območju občin Ig, Velike Lašče, Domžale, Kamnik,
Mengeš, Komenda, Trzin, Lukovica, Moravče, Vodice.
2. Za pripravo usklajenega besedila odloka in čistopisa za objavo se pooblašča
strokovne službe občine in Snago, d.o.o., za in objavo odloka v Uradnem listu
Republike Slovenije po sprejetju s strani občin v določenem roku se pooblašča
Javni Holding Ljubljana, d.o.o..
K točki 4
Igor Petek pove, da zaradi večjega obsega izvajanja javne službe zbiranja določenih vrst
komunalnih odpadkov, bo učinkovitejše izvajanje in s tem tudi za občane ugodnejša rešitev,
saj so stroški na položnici enaki na celotnem področju kjer podjetje Snaga opravlja storitev.
Z 14 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel sledeči sklep:
1. Občinski svet občine Ig sprejme osnutek Odloka o sodelovanju pri skupnem
izvajanju in koncesiji za gospodarsko javno službo zbiranja določenih vrst
komunalnih odpadkov na območju občin Cerklje na Gorenjskem, Ig, Velike
Lašče in Vodice.
2. Za objavo odloka v Uradnem listu Republike Slovenije po sprejetju odloka s
strani vseh občin se pooblašča Javni Holding Ljubljana, d.o.o.
K točki 5
Marina Valič obrazloži pripravljene predračunske kalkulacije cen vseh storitev GJS ravnanja
s komunalnimi odpadki za leto 2015 in ob tem upoštevan poračun cen za leti 2013 in 2014, ki
skupaj znašata 521.117 evrov presežka prihodkov nad upravičenimi stroški. Skupna cena
ravnanja s komunalnimi odpadki, izražena v merski enoti eur/kg se v povprečju zviša za
8,4%, medtem, ko se cena izražena v eur/m3 oziroma strošek za uporabnika ne bo
spremenil, iz razloga hkratnega znižanja obračunske prostornine zabojnikov oziroma
spremembe sodila za preračun cen iz kg na m3. Spremenjena oblika obračunske enote ne
pomeni spremembe višine računa, ampak bo v bodoče omogočila tudi količinske poračune
cen, ki jih bo potrebno predvideti za vse občine pristopnice v projekt RCERO. Glede na to,
da mora biti na računu zaračunana cena izražena v merski enoti eur/kg in je uporabnikom
storitev potrebno zaračunati sorazmerno glede na prostornino zabojnika za mešane
komunalne in biološke odpadke ter pogostost odvoza, bo prikazana cena izražena v eur/kg,
obračunsko količino izpraznjenih zabojnikov izražena v m3 in sodilo za preračun cene iz kg
na m3. Spremembi načina zaračunavanja storitev je potrebno prilagoditi tudi tarifni pravilnik.
Franc Toni predlaga, da se zbrani odpadni papir v občini in osnovni šoli Ig proda in denar
nameni za šolski sklad.
Igor Valič pove, da se embalažni papir preda brezplačno, ostali papir pa se lahko proda.
Župan pove, da bodo občani v naselju Ig dobili zabojnik za papir k vsaki hiši.
Z 14 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig potrdil sledeče sklepe:
1.1. Ceno storitev zbiranja komunalnih odpadkov v višini 0,1040 EUR/kg, od tega je:
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- cena javne infrastrukture 0,0071 EUR/kg,
- cena storitve javne službe 0,0969 EUR/kg.
1.2. Ceno storitev zbiranja biološko razgradljivih odpadkov v višini 0,0547 EUR/kg,
od tega je:
- cena javne infrastrukture 0,0043 EUR/kg,
- cena storitve javne službe 0,0504 EUR/kg.
1.3. Ceno storitev obdelave komunalnih odpadkov v višini 0,0978 EUR/kg, od tega je:
- cena javne infrastrukture 0,0000 EUR/kg,
- cena storitve javne službe 0,0978 EUR/kg.
1.4. Ceno storitev odlaganja komunalnih odpadkov v višini 0,1134 EUR/kg, od tega je:
- cena javne infrastrukture 0,0345 EUR/kg,
- cena storitve javne službe 0,0789 EUR/kg.
Vse cene so brez DDV.«

2. Občinski svet Občine Ig sprejme Sklep o tarifnem sistemu za obračun storitev
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki.
K točki 6
Župan pove, da bodo svetniki dobili odgovore na vprašanja glede Zaključnega računa za leto
2014 naknadno zaradi opravičene odsotnosti Bojane Birsa.
Alenka Jeraj meni, da morajo društva za dobro pripravljen program dobiti tudi temu primerno
višino sofinanciranja z javnim razpisom. Predlaga, da se finančna sredstva, ki so ostala na
področju javnih razpisov za turizem in kulturo prerazporedi tistim društvom, ki jih potrebujejo.
Predlaga tudi, da se pripravi analiza v zvezi z najemninami, kjer mora biti razvidno koliko se
zaračunava, kdo plačuje, koliko je denarja, analizo cen, realno stanje najemnin. Postavi še
vprašanje, kje je razlika med načrtovanimi in porabljenimi sredstvi pri turističnih društvih za
kulturo in turizem.
Zlatko Usenik predlaga, da se ostanek sredstev od društev od lani prerazporedi na leto 2015
turistična društva.
Marica Zupan pove, da turistično društvo po opravljeni prireditvi poda poročilo in zahtevek za
izplačilo. Pri poročilu morajo biti vsi računi, ki so bili porabljeni za ta del financiranja
prireditve. Določena društva teh računov ne priložijo, poročilo je nepopolno in denar ostane v
proračunu. Nekatera društva pa niso izpeljala programa, ki so ga prijavili v javnem razpisu.
Zlatko Usenik predlaga, da se na relaciji Ig – Kurešček postavi smetnjake.
Z 14 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel Odlok o Zaključnem računu
proračuna Občine Ig za leto 2014.
K točki 7
Svetniki niso razpravljali.
Z 14 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel Odlok o podrobnih merilih in
pogojih za območje urejanja IV-6/MP Iška vas po skrajšanem postopku.
K točki 8
Marica Zupan pove, da je na osnovi pripomb občinskega sveta, osnutek simbolike z
atributom kolišča in heraldične rože dopolnjen in ga trenutno gledate s pomočjo računalnika
na platnu. Predstavljena so kolišča z eno platformo s tremi različnimi stavbami ali pa ločene
stavbe ali deljena platforma s stavbami, barva heraldične rože je v rumeni varianti ali rdeči v
B varianti. Merilo je, da s čim manj elementi dosežemo sporočilnost grba in njihovih atributov.
Zlatka Usenika moti, ker ni bil objavljen razpis v Mostiščarju, da bi lahko ljudje podali svoje
predloge za nov grb.
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Župan pove, da je bil javni natečaj leta 1997 in med predlogi je bil podan tudi prikazan grb,
vendar kasneje ni bil izbran. Zaradi tega se je občinska uprava odločila, da javnega razpisa
ne razpiše, ker bi s tem podražili projekt izdelave nove simbolike.
Zlatko Usenik pove, da nihče nima nič proti koliščem, ali je problem v ozadju teh hišk narediti
silhueto kakšnega hriba ali gore.
Zuhra Jovanovič meni, da pri spreminjanju grba manjka samo vmesni člen javne razprave,
moralo bi se seznaniti ljudi, da bi imeli možnost podati svoje mnenje, glede na to, da se
obuja predlog, ki je bil narejen pred 18 leti.
Z 14 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel predlagan predlog grba, kjer so na
povezani platformi koliščarske hiške med seboj ločene s prekrižano streho, kot glavni
atribut in heraldična roža pod predlog »B«, kot drugi atribut.
K točki 9
Župan svetnike seznani, da bo od 19. do 22. junija potekala 21. kolesarska dirka po Sloveniji,
ki bo šla tudi preko občine Ig. Pri avtobusni postaji na Igu bo leteči cilj in gorski cilj na Golem.
Za promocijo tega dogodka je potrebno v rebalansu zagotoviti 1.500,00 eur.
 Klemen Glavan vpraša kako potekajo dela v strugi Iške.
Župan pove, da čistijo prod od mostu proti Črni vasi, nato še proti Iški vasi.
 Franc Toni predlaga, da se naredi nadstrešek na avtobusni postaji na Ljubljanski cesti
pri bencinski črpalki ter postavi smetnjake.
 Slavka Pavliča zanima kako napreduje obrambni nasip Brest.
Župan pove, da se še pridobivajo soglasja lastnikov zemljišč. Na sestanku pri
ministrici MOP je bilo obljubljeno, da bodo delno financirali.
 Zlatko Usenik opozori, da se popravi luknje v asfaltni cesti v Zapotoku.
Seja je bila zaključena ob 20.00 uri.
Zapisala Marjana Župec

Janez Cimperman
ŽUPAN
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