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ZAPISNIK 8. IZREDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE IG 
z dne, 10. 4. 2008 ob 19. uri v zbornici Osnovne šole Ig 

 
Prisotni: župan Janez Cimperman, Roman Celarc, Urška Intihar, Zdravko Grmek, Alojz 
Kobal, Tone Krnc, Bojana Lenaršič, Stanislav Ostanek, Franci Strle, Anton Tegelj, Franc 
Toni, Zlatko Usenik, Miran Virant. 
 
Opravičeno odsotni Alenka Jeraj in Melita Švigelj. 
 
Ostali prisotni: Angelca Kuralt (NO), Martina Magajna Gerželj (SL CONSULT d.o.o., 
Ljubljana), Janez Miklič, Marjana Župec, Marjetka Pintarič Župec, Drago Kosec (SVS 
Podgozd), Aleš Tancek (SVS Vrbljene), Matjaž Zupan (SVS Ig), Rajko Glavan (SVS 
Strahomer), Tone Modic (SVS Kot), Marjan Debevec (SVS Visoko–Rogatec), Uroš Čuden 
(SVS Iška Loka), Robert Glavan (SVS Škrilje), Jože Kraševec (SVS Tomišelj), Tone Pečjak 
(SVS Staje). 
 
Dnevni red: 

1. Obravnava in potrditev Investicijskega programa odvajanje in čiščenje komunalnih 
odpadnih vod ter ureditev vodooskrbe v občini Ig 

2. Razno 
 
K točki 1 
Župan pove, da občina spada v porečje Ljubljanice, ki je razdeljeno, en del predstavljajo 
občine Logatec, Borovnica, Vrhnika, Brezovica, drugi del občina Ig z okolico ter preda 
besedo predstavnici podjetja SL CONSULT d.o.o. Ljubljana.  
Martina Magajna Gerželj predstavi finančni program izgradnje 27.211,71m kanalizacijskega 
sistema z devetimi črpališči in izgradnjo ČN Ig, Matena, Zapotok. Celotna vrednost 
investicije znaša 23.228.392,95 evrov. Vrednost projekta izgradnje 15.835,00m vodovodnega 
sistema z enim črpališčem in vodohranom znaša 6.609.286,84 evrov. Predvideni viri 
financiranja za projekt odvajanja in čiščenja odpadnih vod predstavljajo 54,75% kohezijski 
sklad, 25,47% občinski proračun, 16,53% državni proračun in 3,25% okoljska dajatev. Za 
projekt ureditev vodooskrbe predstavljajo 53,62% kohezijski sklad, 25,00% občinski proračun 
in 21,38% državni proračun. Po terminskem planu naj bi se gradnja kanalizacijskega sistema 
pričela v letu 2009 in končala ob koncu 2012. Z letom 2014 naj bi se pričelo redno delovanje 
s priključitvijo vseh, s projektom predvidenih prebivalcev. Gradnja vodovodnega sistema naj 
bi se pričela v drugi polovici 2009 in trajala do konca 2012. 
Zlatko Usenik vpraša kdo je odločal, da se bo delalo po takem terminskem planu, Zapotok je 
zadnji na vrsti za izgradnjo ter meni, da plan ni logično zastavljen, saj je potrebno urediti 
najprej tam kjer so vodna zajetja. 
Župan pove, plan se bo do določene mere lahko prilagajal, vendar je prioriteta vodarna Brest. 
Franc Toni meni, da je potrebno začeti tam kjer je izdano gradbeno dovoljenje, da ne propade. 
Anton Tegelj pove, če ne bi imeli Investicijskega programa in vodarne Brest še petdeset let ne 
bi bila urejena kanalizacija, oskrba z vodo, ker ne bi bilo denarja. 
Župan poda predlog sklepa na glasovanje. 
 
Z 12 glasovi ZA je Občinski svet sprejel sledeči sklep: 
 
Potrdi se predložen Investicijski program odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih 
vod ter ureditev vodooskrbe v občini Ig, ki ga je izdelalo podjetje SL CONSULT d.o.o., 
Ljubljana v marcu 2008. 
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Občinsko upravo se zadolži, da investicijo vključi v Načrt razvojnih programov ob čine 
Ig za obdobje 2008–2012/2013, uskladi proračunsko postavko 1715000 kanalizacija po 
občini – kohezijski sklad in odpre novo proračunsko postavko ureditev vodooskrbe po 
občini – kohezijski sklad v Proračunu Občine Ig za leto 2008 
 
Župan pove, da režijski obrat še ne deluje. V Investicijskem programu pa je potrebno 
opredeliti bodočega upravljavca. Župan predlaga, da se v IP navede osnovne podatke 
upravljavca JP VO-KA in podpiše pogodba izvajanje obvezne gospodarske javne službe do 
31.12.2008. 
 
Z 12 glasovi ZA je Občinski svet sprejel sklep, da se v Investicijski program navede 
osnovne podatke bodočega upravljavca JP Vodovod-Kanalizacija d.o.o., Ljubljana in 
podpiše pogodba izvajanje obvezne gospodarske javne službe do 31.12.2008. 
 
K točki 2 
Župan pove, da je lokacija sončne ure z vodnjakom pri objektu Center Ig prestavljena na 
parkirni prostor in poda predlog na glasovanje. 
 
Z 12 glasovi ZA je Občinski svet potrdil umestitev sončne ure z vodnjakom pri objektu 
Center Ig na novo lokacijo na parkirni prostor. 
 
Janez Miklič pove, da predvideno menjavo zemljišč med Antonom Modicem in Občino Ig so 
svetniki že potrdili. Občina potrebuje odkupiti zemljišče parc. št. 76/3–njiva – 39m2 in 70/2–
travnik – 61 m2 obe k.o. Tomišelj v skupni kvadraturi 100m2, za  parc. št. 76/2–njiva –100m2  
pa skleniti služnostno pogodbo. Občinsko zemljišče parc. št. 2687/2–pot – 362m2 in zemljišče 
v lasti Antona Modic parc. št. 74/3–pot – 83 m2 sta po cenilnem poročilu ovrednoteni enako 
na 32,40 eur/m2. Nastala razlika za odkup 279m2 tako znaša 9.038,78 evrov. Modic pogojuje, 
da se oba sklopa zemljišč vrednostno menjata 1:1.   
 
Z 12 glasovi ZA je Občinski svet sprejel sklep, da Občina Ig odkupi zemljišče parc. št.   
76/3–njiva – 39m2 in 70/2–travnik – 61 m2 k.o. Tomišelj, ki znaša 9.038,78 evrov z DDV, 
zaradi projekta realizacije odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod ter ureditev 
vodooskrbe v občini Ig skladno s sprejetim Investicijskim programom, marec 2008. 
 
Seja je bila zaključena ob 19.45 uri. 
 
Zapisala 
Marjana Župec 

  
   Janez Cimperman 

ŽUPAN 


