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ZAPISNIK 13. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE IG 

z dne, 15.6.2016 ob 20.00 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: Janez Miklič, Marjana Župec, Janko Purkat (SVS Strahomer), Marija Zdravje 
(SVS Iška vas), Franci Susman (SVS Tomišelj), Darja Režek (SVS Škrilje), Mojca Kučič 
(SVS Iška). 
 
Dnevni red: 

1. Obravnava in potrditev dnevnega reda 
2. Obravnava in potrditev zapisnika 12. redne seje Občinskega sveta Občine Ig 
3. Obravnava in potrditev predloga Dopolnjenega načrta razpolaganja z zemljišči za leto 

2016 – 2R 
4. Mnenje o kandidatinjah za ravnateljico Vrtca Ig 
5. Seznanitev z idejno zasnovo Interpretacijskega centra Ig 
6. Pobude in vprašanja 

 
K točki 1 
Dnevni red je bil soglasno potrjen. 
 
K točki 2 
Z 12 glasovi ZA in 2 VZDRŽANIMA je bil potrjen zapisnik 12. redne seje Občinskega 
sveta Občine Ig. 
 
K točki 3 
Župan pove, da Občina načrtuje z Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije (MORS) 
sklenitev Pogodbo o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja in priznanju lastninske pravice za 
zemljišča k.o. Ig, katera se nahajajo v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje Ig 
(ICZR). Mesto Ljubljana in MORS sta leta 1994 sklenila menjalno pogodbo o prenosu 
zemljišč. V zvezi s to problematiko je Občina v pravdni zadevi tožila MOL in MORS s 
tožbenim zahtevkom za ugotovitev ničnosti menjalne pogodbe. Občina s tožbo ni uspela. 
Zemljiškoknjižno stanje še vedno ni urejeno na parcelah, ki se nahajajo znotraj ograje ICZR 
Ig. Na delovnem sestanku se je MORS zavezalo, da bo MKGP in MGRT dalo pobudo in 
pozitivno mnenje za izdajo soglasja za brezplačno odsvojitev parc. št. 1866/1 in 1867/1 k.o. 
Ig v korist Občine Ig, za potrebe izgradnje doma starejših občanov. 
 
Z 14 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel sklep, da potrjuje predlog 
Dopolnjenega načrta razpolaganja z zemljišči za leto 2016 – 2R. 
 
K točki 4 
Župan svetnikom razdeli iz Vrtca Ig odgovore na zaprosilo v zvezi s trditvami svetnikov na 
občinski seji z dne 20.4.2016. 
Tone Krnc meni, da ni razumljivo zakaj od svojih sodelavcev ni dobila pozitivnega mnenja, 
pa čeprav so svetniki odločili in podali mnenje.  
Zuhra Jovanovič opozori, da so svetniki podali enotno mnenje, nato pa so predstavniki v 
svetu zavoda volili po svoji vesti. Člane sveta zavoda lahko odpokliče organ, ki ga je 
imenoval. 
Martina Kovačič predlaga, da je smiselno spremeniti poslovnik sveta zavoda, saj v primeru, 
da predstavnik občinskega sveta ne hodi na sejo sveta zavoda, ga lahko občinski svet 
odpokliče zaradi krivdnega razloga. Predlaga tudi, da se kandidati predstavijo svetu zavoda. 
Alenka Jeraj predlaga, da se morajo kandidati predstaviti svetu zavoda, nato se obravnava 
na seji občinskega sveta. 
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Z 12 glasovi ZA in 2 vzdržanima je Občinski svet Občine Ig sprejel sklep, da vsem 
kandidatkam, ki izpolnjujejo pogoje, poda pozitivno mnenje in predlaga Svetu Zavoda 
Vrtca Ig, da opravi postopek predstavitve kandidatk na Svetu zavoda vrtca Ig. 
 
K točki 5 
Župan svetnike seznani, da se je komisija sestala z vodstvom Kovinske industrije Ig, glede 
menjave objekta v lasti rimokatoliške cerkve za mladinski dom, vendar so lastniki odklonili 
zamenjavo zemljišča. V občinski upravi se pripravlja idejna zasnova za gradnjo novega 
objekta, tik ob cerkvenem zidu, v sodelovanju dveh partnerjev: Občina Ig kot upravljavec 
kulturnega dela in kolišč v naravni velikosti, ter Krajinski park Ljubljansko barje za 
interpretacijo narave. Ministrstvo za kulturo ima za objekt namenjen en milijon evropskih 
sredstev. 
 
K točki 6 

 Tone Krnc opozori na utrpelo škodo kmetov zaradi neočiščenih jarkov in posledično 
poplavljenih zemljišč in pove, da je dobil pismo glede neurejene kanalizacije novega 
naselja v Tomišlju, da plavajo odplake. Predlaga nasipanje cest v mahu in mimo 
vodarne in predlaga postavitev table prepovedano sprehajanje psov po zemljiščih. 
Vpraša kdaj bo urejena Barjanska ulica na Igu 
Župan odgovori, da so vodotoki državni, zakon določa, da morajo biti psi na vrvici, 
Barjansko ulico se bo protiprašno zaščitilo z položitvijo drobljenega asfalta. Glede 
problematike v Tomišlju bo v naslednjem tednu sestanek. 
Slavko Pavlič predlaga sestanek skupaj s kmeti glede poplavljanja zemljišč in 
čiščenja jarkov. 
 

Seja je bila zaključena ob 22.20 uri. 
 
Zapisala Marjana Župec       

 Janez Cimperman   
  ŽUPAN                                   
                                      


