
 

 

Številka: 356-0001/2019        PRILOGA 1 
Datum: 21.5.2020 

 
 
 
ČLANOM OBČINSKEGA SVETA 
 
 
ZADEVA: Odlok o prometnem režimu in varovanju narave in okolja na območju naravne 

vrednote Iški vintgar 

 
 
Poročevalec:  Uroš Čuden, dipl.upr.org,  

Višji svetovalec II za komunalo, infrastrukturo in varovanje okolja 
 
Predlagatelj:  Janez Cimperman, župan Občine Ig 
 
Pravna podlaga: 

- Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno 
besedilo, 45/08, 57/08 –ZLDUVCP, 69/08 – ZCestV, 42/09, 109/09, 109/10 – 
ZCes-1 in 24/15 – ZCestn) 

- Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) 
- Zakon o ohranjanju narave (ZON – Uradni list RS, št. 96/04 – uradno 

prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg 
in 31/18) 

- Zakon o gozdovih (ZG - Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON,67/02, 110/02– 
ZGO-1, 115/06 –ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 -
ZDavNepr, 17/14, 22/14 – odl. US, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16) 

- Zakon o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13 – uradno 
prečiščeno besedilo, 69/17 – popr., 68/16, 54/17, 3/18 – odl. US in 43/19 – 
ZVoz-1B) 

- Zakon o varstvu javnega reda in miru (ZJRM-1 - Uradni list RS, št. 70/06) 
- Statut Občine Ig (Uradni list RS, št. 39/2016) 
- Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki (Uradni list RS št. 77/12) 

 
 
Finančne posledice:  

- Ureditev parkirišč in pobiranje parkirnine, skladno s predpisi - ODHODKI 
- Parkirnina - PRIHODKI  

 
Obrazložitev: 
Občinska uprava občine Ig predlaga v obravnavo in potrditev odlok, ki bo urejal prometni režim na 
območju Iškega vintgarja kot tudi varovanje naravne vrednote Iški vintgar.  
V poletnih mesecih je zelo veliko obiskovalcev na območju Iškega vintgarja. Trenutno je urejeno 
parkirišče pred samim objektom v Iškem vintgarju – Iška 28, katere lastnik je Občina Ig. Vendar je 
parkirišče, ki sprejme za cca 160 avtomobilov hitro zapolnjen ter obiskovalci parkirajo vzdolž 
občinske ceste, ki pelje v samo sotesko. Vožnja intervencijskih vozil je v tem času praktično 
nemogoča.  
Občina predlaga, da je vožnja do samega objekta Iška 28 prepovedana za vsa motorna vozila, razen 
za organizirane skupine z avtobusi ter kolesi. Prav tako je dovoljeno vožnja z motornimi vozili za vse 
lastnike zemljišč oziroma najemnike objektov. Dovoljeno je tudi izvajanje gozdne ter kmetijske 
dejavnosti kot tudi izvajanje lova. Dovoljen je tudi promet za intervencijska vozila. 
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Občina Ig bi uredila novo parkirišče na zemljišče parc. št. 40/4, k.o. Iška vas. Geodetske izmere so 
bile izvedene, v soglasju z lastnikom zemljišča. Parkiranja za vsa osebna vozila bi bilo omogočeno 
na urejenem parkirišču, označenem z ustrezno prometno signalizacijo. Za samo parkiranje bi bilo 
potrebno plačati parkirnino, katero določi občinski svet občine Ig. 
 
Kazni za prepovedane dejavnosti, navedene v odloku, so povzete iz zakonov, in sicer: 

a. 9. člen odloka – Zakon o ohranjanju narave 
b. 10. člen odloka – Zakon o pravilih cestnega prometa 
c. 11. člen odloka – Zakon o pravilih cestnega prometa 
d. 12. člen odloka – Zakon o ohranjanju narave 
e. 14. člen odloka – Zakon o gozdovih, Zakon o ohranjanju narave, Odlok o ravnanju s 

komunalnimi odpadki 
f. 15. člen odloka – Zakon o varstvu javnega reda in miru 
g. 16. člen odloka – Zakon o varstvu javnega reda in miru 

 
Odbor za gospodarstvo, turizem in gostinstvo je predmetni odlok obravnaval na svoji seji ter sprejel 
dodatek k 4. členu, in sicer, da prepovedi ne veljajo za avtobuse ter kolesa, kot je navedeno v 
obrazložitvi.  
Odbor za gospodarstvo, turizem in gostinstvo je odlok, s dopolnitvijo, potrdil ter ga predlaga 
občinskemu svetu v obravnavo in potrditev. 
 
Osnutek Odloka bosta obravnavala tudi Odbor za komunalo, infrastrukturo, varovanje okolja in 
urejanje prostora ter Statutarno pravna komisija 
 
  
 
 
Predlog sklepa:  
 
Občinski svet Občine Ig sprejme osnutek Odloka o prometnem režimu in varovanju narave in 

okolja na območju naravne vrednote Iški vintgar. 

 

 

 

 
Pripravil:         
Uroš Čuden, dipl.upr.org.          Janez Cimperman     
VIŠJI SVETOVALEC II       ŽUPAN 

 

 

 

 

 

 
Priloga: 

- Odlok o prometnem režimu in varovanju narave in okolja na območju naravne vrednote Iški vintgar 
 
 
 
 
 



 

UREDITEV PARKIRIŠČA IŠKI VINTGAR 

ODHODKI 

1 najemnina za parkirišče 3.800,00 € letna najemnina 

    

2 ureditev parkirišča 
  

  postavitev začasne ograje 
(leseni koli + trak) 

500,00 € enkraten znesek 

  odvoz smeti iz zabojnikov 180,00 € mesečni znesek 

    

3 prometna signalizacija  1.200,00 € enkraten znesek 

  obvestilna tabla, prometni znak     

    

4 študentsko delo   
 

  prenosljiva davčna blagajna 400,00 € enkraten znesek 

  delavec preko študentskega 
dela 

6,00 € / h (bruto)                   
2.000,00 € / mesec 
(bruto) 

mesečni znesek 

    

5 postavitev parkomata   
 

  parkomat na sončne celice 7.400,00 € enkraten znesek 

  betonski podstavek 250,00 € enkraten znesek 

  vzdrževanje parkomata 91,5 € / mesec mesečni znesek 

PRIHODKI 

1 parkirnina, v primeru 
študentskega dela 

3 € / dan x 200 
avtomobilov  

  

    

2 parkirnina, v primeru parkomata 0,50 € / h  osebni 
avtomobil 

 

    

 
Nadzor nad izvajanjem Odloka bo vršil prekrškovni organ redarstva Občine Ig, v 
okviru svojih rednih delovnih nalog.     

 
Stroški so navedeni na podlagi 
ocen. 

  

 
 



 

Na podlagi 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 

št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – 

ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 15. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 39/2016) in 

65. in 98. člena Zakon o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13 – uradno prečiščeno 

besedilo, 69/17 – popr., 68/16, 54/17 in 3/18 – odl. US in 43/19 – ZVoz-1B) in 160., 160.a in 161.a 

člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – 

ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg in 31/18) in 80. člena Zakona o gozdovih (Uradni list 

RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – 

ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 22/14 – odl. US, 24/15, 9/16 – 

ZGGLRS in 77/16) in 8. ter 10. člena Zakona o varstvu javnega reda in miru (Uradni list RS, št. 70/06) 

je Občinski svet Občine Ig na …... seji, dne …………… sprejel 

 

Odlok o prometnem režimu in varovanju narave in okolja na območju naravne vrednote Iški 

vintgar 

 

 

1. člen 

S ciljem, da se zavaruje naravne vrednote, ohrani biotska raznovrstnost in ohranja ter krepi krajinska 

pestrost, se območje Iškega vintgarja zavaruje s tem odlokom. 

 

2. člen 

 S tem odlokom se ureja promet in parkiranje na območju Iškega vintgarja in sicer od začasnega 

parkirišča, ki je na parceli št. 40/4, k.o. 1707 – Iška vas, gor vodno. 

 

3. člen 

Posamezni izrazi imajo naslednji pomen: 

1) "dvosledno motorno vozilo" je vozilo, katerega sled je širša od 50 cm; 

2) "enosledno motorno vozilo" je vozilo, katerega sled ni širša od 50 cm; 

3) »kolo« je enosledno ali dvosledno vozilo, ki ga poganja voznik z lastno močjo ali kolo s 

pomožnim motorjem, ki je enosledno ali dvosledno vozilo s pedali, opremljeno s pomožnim 

električnim motorjem z največjo trajno nazivno močjo 0,25 kW, katerega moč se progresivno 

zmanjšuje in končno prekine, ko vozilo doseže hitrost 25 km/h ali prej, če kolesar preneha 

poganjati pedala; 

4) "parkirišče" je zemljišče, ki je namenjeno parkiranju vozil in katerega raba je pod enakimi 

pogoji namenjena vsem; 
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5) "parkomat" je naprava za izdajanje parkirnih listkov, na katerih je označen čas dovoljenega 

parkiranja; 

6) "parkirni listek" je potrdilo o plačilu parkiranja, ki daje pravico uporabe parkirnega prostora v 

času, označenem na parkirnem listku; 

7) "gor vodno" je v nasprotni smeri toka reke, potoka, hudournika; 

 

4. člen 

Na območju Iškega vintgarja veljajo naslednje prepovedi in omejitve in je strogo prepovedano. 

 

1) voziti z dvoslednimi motornimi vozili po kategoriziranih javnih cestah, od novo urejenega 

parkirišča, gor vodno; 

2) voziti z dvoslednimi motornimi vozili po nekategoriziranih cestah in poteh (poljske, gozdne 

poti, pešpoti); 

3) voziti enosledno motorno vozilo po kategoriziranih javnih cestah, od novo urejenega 

parkirišča gor vodno; 

4) voziti enosledno motorno vozilo izven kategoriziranih in nekategoriziranih cest, gozdnih 

poteh, gozdnih vlakah, peš poteh in površinah, ki zato niso namenjene; 

5) voziti kolo po gozdnih poteh, gozdnih vlakah, peš poteh in površinah, ki za to niso namenjene; 

6) parkirati izven parkirišč in drugih zato določenih mest; 

 

(2) Prepovedi iz prejšnjega odstavka tega člena ne veljajo za lastnike in najemnike nepremičnin, 

vožnjo ali parkiranje za potrebe opravljanja kmetijske ali gozdarske dejavnosti, za avtobuse ter 

kolesa. Prepovedi ne veljajo za intervencijske službe in invalide. Prav tako prepovedi ne veljajo v 

primeru izvajanju lova v lovišču. 

 

5. člen 

Na območju Iškega vintgarja, so za parkiranje vozil namenjena parkirišča, ki so označena z ustrezno 

prometno signalizacijo, z označevalnimi tablami, ki označujejo obveznost plačila parkirnine in višino 

parkirnine ter časovno obdobje, v katerem je plačilo parkirnine obvezna. 

 

6. člen 

(1) Uporabniki parkirišč morajo na območju parkiranja plačati parkirnino. 

(2) Voznik mora označiti čas prihoda z ustreznim parkirnim listkom, ki ga kupi na prodajnem mestu 

oziroma parkomatu in ga namesti na vidno mesto v notranjosti motornega 

vozila. Parkirni listek mora biti pravilno označen, v nasprotnem primeru se šteje kot neveljaven. 



 

(3) Voznik mora po preteku določenega časa vozilo odstraniti iz parkirišča ali podaljšati parkirni čas, 

z novim parkirnim listkom. 

(4) Parkirnina se plačuje vsak dan od 8.00 ure do 20.00 ure, če v odloku ni drugače določeno. 

 

7. člen 

Višino parkirnine iz 6. člena tega odloka določi občinski svet na predlog župana. 

 

8. člen 

Režim prometa in parkiranja po tem odloku ureja Občinska uprava občine Ig. 

 

9. člen 

(1) Z globo 2.000,00 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik, ali 

posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če organizira vožnjo z vozili na motorni pogon v 

nasprotju s 1., 2., 3., in 4. alinejo prvega odstavka 4. člena tega odloka. 

(2) Z globo 1.000,00 EUR se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba 

samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorno oseba posameznika, ki samostojno opravlja 

dejavnost, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena. 

(3) Z globo 300,00 EUR se kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena. 

 

10. člen 

Z globo 160,00 EUR se za prekršek kaznuje fizična oseba, ki 

- vozi dvosledno motorno vozilo v nasprotju s 1. in 2. alinejo, prvega odstavka 4. člena tega 

odloka. 

- vozi enosledno motorno vozilo v nasprotju 3. in 4. alinejo, prvega odstavka 4. člena tega 

odloka. 

 

11. člen 

Z globo 40,00 EUR se za prekršek kaznuje fizična oseba, ki 

- pri parkiranju ravna v nasprotju z določbami 6. člena tega odloka. 

 

12. člen 

Z globo 100,00 EUR se za prekršek kaznuje fizična oseba, ki 

- vozi kolo v nasprotju s 5. alinejo 4. člena tega odloka 

 

13. člen 



 

Na območju celotnega Iškega vintgarja, znotraj meja Občine Ig, je strogo prepovedano: 

1) kurjenje na prostem; 

2) izvajanje piknikov; 

3) taborjenje in kampiranje; 

4) organiziranje zabave na prostem; 

5) izvajanje in predvajanje glasbe na prostem; 

6) nabiranje zaščitenih rastlin; 

7) vznemirjenje divjih živali; 

8) prosto gibanje psov; 

9) odlaganje odpadkov v naravo; 

 

14. člen 

Z globo 200,00 EUR se kaznuje fizično osebo, ki organizira in krši prepovedano dejavnost iz 1., 6., 

7., 8. in 9. alineje 13. člena tega odloka. 

 

15. člen 

Z globo 83,46 EUR se kaznuje fizično osebo, ki organizira in krši prepovedano dejavnost iz 2., 3., 4. 

alineje 13. člena tega odloka. 

 

16. člen 

Z globo 104,32 EUR se kaznuje fizično osebo, ki organizira in krši prepovedano dejavnost iz 5. 

alineje 13. člena tega odloka. 

 

17. člen 

(1) Nadzor nad spoštovanjem tega odloka na terenu izvaja pristojni organ redarstva občine Ig. 

(2) Pri opravljanju navedenih nalog v odloku, občinski redarji izrekajo globe in opomine ter izvajajo 

pooblastila in ukrepe, ki so preneseni nanje s temi in drugimi odloki Občine Ig ter ukrepe, določene 

z drugimi zakoni. 

(3) Občinski redarji vodijo postopke kot prekrškovni organ v fazi vodenja in odločanja v postopku. 

18. člen 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.  

 

Številka: 

Datum:         Janez Cimperman 

                    ŽUPAN 



 

Številka: 011-0008/2020 

ZAPISNIK 
6. redne seje Odbora za gospodarstvo, turizem in gostinstvo 

20. 5. 2020, ob 17. uri, dvorana Centra Ig 
 

Prisotni člani:  

Suzana Bratkovič Zavodnik, Zdravko Grmek, Alenka Jeraj, Zuhra Jovanovič, Anton Modic, Marija 

Župec 

Opravičeno odsotni: Darja Modic, Franc Toni 

Neopravičeno odstotna: Nevenka Marija Kovač 

Ostali prisotni:  

Mojca Kučič, Mira Žagar, Janez Cimperman, Uroš Čuden, Maja Zupančič 

 

DNEVNI RED: 

1. Obravnava in potrditev zapisnika 5. seje 

2. Obravnava predloga Odloka o prometnem režimu in varovanju narave in okolja na območju 

naravne vrednote Iški vintgar  

3. Razno 

 

Predsednica Odbora Suzana Bratkovič Zavodnik je pozdravila vse prisotne in prebrala dnevni red, s 

katerim so se vsi prisotni člani strinjali ter ga potrdili. 

 

Ad 1 Obravnava in potrditev zapisnika 5. seje 

Predsednica Odbora je pozvala k razpravi o zapisniku; razprave ni bilo. 

SKLEP: člani odbora potrjujejo zapisnik 5. redne seje Odbora za gospodarstvo, turizem in 

gostinstvo soglasno potrdili.  

GLASOVANJE: 6/6 ZA 

 

Ad 2 Obravnava predloga Odloka o prometnem režimu in varovanju narave in okolja na območju 

naravne vrednote Iški vintgar  

Uvodoma je predlog odloka na kratko predstavil Uroš Čuden (Občina Ig) – gre za odlok, ki je bil lani 

že v obravnavi, a ni bil potrjen. Odlok so dopolnili, kazenske določbe v njem so povzete iz različnih 

obstoječih zakonov.  

V razpravi je Mojco Kučič zanimalo kje je predvideno parkirišče, je to na Tegljevi pustinji? Župan je 

potrdil, da gre za omenjeno zemljišče. Miro Žagar je zanimalo, kako bo s parkiranjem pred domom 

v Iškem vintgarju. Župan je povedal, da bodo tam lahko parkirali le avtobusi.  

Alenka Jeraj se s tem ni strinjala, saj je na parkirišču pri domu veliko prostora. Problem vidi v tem, 

kako voznike ustaviti, ko bo parkirišče zasedeno. Zanimalo jo je, ali je pobiranje parkirnine mišljeno 

preko parkomata ali študentskega dela. Uroš Čuden pove, da je sprva mišljeno, da bo parkirnino 

pobiral študent, kasneje pa se bo namestil parkomat. Župan je ob tem poudaril, da je pomembno 



 

urediti parkirišče, do doma pa se gre peš, tam bo sedaj prostor za otroke, kolesarje … Alenka Jeraj 

je mnenja, da če za parkirišče pred domom plačujemo najemnino, jo je treba prinesti noter. Župan 

še enkrat poudari, da si pred domom ne želimo 'pleha', prostor moramo pustiti obiskovalcem, 

ljubiteljem narave. Če ne bodo mogli parkirati tako blizu, tudi zabojev pijače ne bodo nosili tako 

daleč.  

Mojca Kučič opozori, da je omejitev števila vozil potrebna tudi iz varnostnega vidika. Z njo se o tem 

strinja tudi Marija Župec. Uroš Čuden pove, da je število parkirnih mest na Tegljevi pustinji 

primerljivo s parkiriščem pri domu, tj. ok. 200.  

Marija Župec spomni, kako obremenjen je bil Iški vintgar pred časom. Ne bo reda, če vozila 

pustimo do doma. Župan pove, da ne vidi razloga parkirati naprej od Tegljeve pustinje, tja bo z 

vozili dovoljeno le tistim, ki tam živijo … Podoben primer s parkiranjem je tudi na Kureščku. Od 

obiskovalcev pa nismo imeli ničesar, razen smeti. Spodbujati je potrebno, da obiskovalci sami 

počistijo za seboj.  

Suzana B. Zavodnik opozori, da je potrebno misliti tudi na dejavnost bodočega najemnika 

gostinskega lokala, če bo gostil večje družbe, se bodo ti mogli pripeljati do doma. Župan pove, da 

veliko dosedanjih obiskovalcev sploh ni šlo v gostilno, ampak so vse prinesli s seboj. Uroš Čuden 

doda, da taborjenje, pikniki, kurjenje že po sedaj veljavni zakonodaji niso dovoljeni.  

Anton Modic meni, da ta trenutek sicer nimamo delujoče gostilne, ko pa bo, lahko določene 

zadeve glede parkiranja še spremenimo. Predlaga, da se odlok sprejeme v obliki kot je predložena, 

kasneje ga lahko dopolnjujemo. Suzana B. Zavodnik se z njim strinja, a skrbi jo, kako bo letošnje 

poletje.  

Alenko Jeraj zanima, če bodo pred domom potem kakšna igrala. Župan pove, da letos smo 

parkirišče pred domom počistili, potrebno bo postaviti klopce ob poti, tudi igrala za otroke, skratka 

privabiti želimo ljudi, ki imajo radi naravo. Ljudje se morajo počutiti varne; prepovedana bo glasna 

glasba, tu živijo gamsi, medvedi, uspevajo endemične rastline. 

Zuhra Jovanovič predlaga, da se večji poudarek da naravoslovnim vsebinam, ozaveščanju o 

varovanju narave. Postavili bi lahko obvestilne table kaj odlok dopušča/prepoveduje ter razne 

druge vsebinske table o naravi Iškega vintgarja. Tako bodo obiskovalci prepoznali kvaliteto tega 

prostora. Maja Zupančič povzame, da je na parkirišču pred domom že sedaj bilo več informativnih 

tabel z naravoslovnimi vsebinami, tu je tudi konec (oz. začetek) učne poti Okljukec. Table so bile ob 

čiščenju parkirišča začasno umaknjene.  

Župan pove, da se do z LPP-jem poskušal dogovoriti, da bi njihov avtobus občasno vozil tudi do 

Iškega vintgarja.  

Suzano B. Zavodnik je zanimalo kako je s ceno parkirnine, bo na uro/dan? Župan pojasni, da je to 

stvar dogovora, sam meni, da bi bila primerna cena 50 centov/uro.  

Miro Žagar zanima, kako je s parkiranjem invalidov. Uroš Čuden pove, da bodo to še dodali v odlok 

med izjeme. 

Alenka Jeraj meni, da je najboljša rešitev za pobiranje parkirnine parkomat, župan ob tem opozori 

na morebitne vandalske izpade nad parkomatom.  



 

Župan pove, da je čim prej potreben sklic občinskega sveta, predlaga prihodnjo sredo. Mira Žagar 

ob tem opozori, da mora odlok obravnavati še odbor pristojen za komunalo in Statutarno pravna 

komisija.  

V nadaljevanju razprave je bila tema tudi ali in kje postaviti števec za število vozil, ki bi obiskovalce 

obveščal, da je parkirišče zasedeno.  

Alenka Jeraj meni, da bi na začetku, če bi parkirnino pobiral študent, zraven moral biti tudi redar. 

Glede oznak, župan pove, da rampe na cesti ne bo, samo table, da je vožnja do doma dovoljena le 

avtobusom in kolesarjem.  

Anton Modic se strinja, da rampe ne more biti, saj je tu ogromno lastnikov kmetijskih in gozdnih 

parcel, katerim mora dostop biti omogočen. Podoben problem z neurejenim parkiranjem sam vidi 

tudi v dolini Drage in na Mahu.  

Miro Žagar zanima ali bodo parkirna mesta označena, Uroš pove, da bo razporeditev označena s 

trakovi, meni, da bo sprva nekdo moral biti prisoten na parkirišču.  

Alenka Jeraj je razmišljala kaj je še za urediti v prihodnosti – Iška vas, Prod (možnost igrišča). Bi se 

dalo pridobiti evropska sredstva (G5). Župan se strinja, da je potrebno v prihodnosti urediti tudi 

promet v Iški vasi, zdaj urejamo le del, ki je naravna vrednota. Napove, da se bo za tam začel 

pripravljati podoben odlok.  

Zuhra Jovanovič omeni, če bo možnost letnih parkirnih kart, imamo veliko rednih obiskovalcev npr. 

Krima.  

Alenka Jeraj misli, da bi morali imeti dva parkomata in to čimprej zlasti pri križišču za Gornji Ig. 

Župan pove, da je tam lastnik zemljišča agrarna skupnost Iška vas, za postavitev parkomata 

moramo imeti njihovo soglasje.  

 

Dogovor, da se v 2. člen predloga odloka doda nov odstavek, da prepoved parkiranja ne velja za 

avtobuse, kolesarje in invalide.  

SKLEP: Odbor za gospodarstvo, turizem in gostinstvo sprejme Odlok o prometnem režimu in 

varovanju narave in okolja na območju naravne vrednote Iški vintgar (z zgodnjim dodatkom) ter ga 

predlaga občinskemu svetu v obravnavo in potrditev. 

Glasovanje: 7/7 ZA 

 

Ad 3 Razno 

Suzana B. Zavodnik je zanimalo kaj se dogaja z razpisom za oddajo doma v Iškem vintgarju. Župan 

pove, da je v pripravi, želi si bolj urejene gostinske ponudbe. Suzana B. Zavodnik vpraša še, če je 

medtem možna ponudba hrane/pijače iz kamionov. To se zdi dobra zamisel tudi Zuhri Jovanovič. 

Anton Modic povzame stanje glede razpisa za oddajo doma, ki ga pripravlja Marjetka P. Župec.  

Alenka Jeraj je dala pobudo, da bi lastniki Poslovne cone na Igu za Odbor pripravili predstavitev. 

Župan je povedal, da je infrastruktura v Poslovni coni zdaj že last Občine Ig (cesta, pločnik, javna 

razsvetljava, kanali …).  

 



 

Miro Žagar je zanimalo ali je prišla kakšna ponudba za razpis za poslovni prostor v Centru Ig. Župan 

je povedal, da med bankami za ta prostor ni bilo zanimanja in da predlaga, da se prostor nameni 

bodočemu Zavodu za turizem.  

Alenka Jeraj je opozorila na slabo stanje informativne table – karte na Pošti Ig.  

 

Seja se je zaključila ob 18.00.  

 

Ig, 21. 5. 2020 

 

Zapisala:  

Maja Zupančič,  

strokovna sodelavka za turizem 

Suzana Bratkovič Zavodnik 

Predsednica Odbora za 

gospodarstvo, turizem in gostinstvo 

 


