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ZAPISNIK 11. IZREDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE IG 
z dne, 8. 6. 2009 ob 20.00 uri v dvorani Centra Ig 

 
Prisotni: župan Janez Cimperman, Zdravko Grmek, Alenka Jeraj, Alojz Kobal, Tone Krnc, 
Bojana Lenaršič, Stanislav Ostanek, Franci Strle, Melita Švigelj, Anton Tegelj, Zlatko 
Usenik, Miran Virant. 
 
Opravičeno odstotni Roman Celarc, Franc Toni, Urška Intihar. 
 
Ostali prisotni: Darinka Virant (NO), Martina Magajna Geržej (SL CONSULT d.o.o.), Janez 
Mikli č, Marjetka Pintarič Župec, Franci Dovč, Marjana Župec, Vesna Tomažin. 
 
Dnevni red: 

1. Potrditev dnevnega reda 
2. Obravnava in potrditev predinvesticijske zasnove »Odvajanje in čiščenje komunalnih 

odpadnih vod v občini Ig in ureditev vodooskrbe« 
3. Obravnava in potrditev Investicijskega programa za projekt priključitev nove vrtine na 

lokalni vodovodni sistem Golo – Zapotok  
4. Obravnava in potrditev sklepa o pričetku postopka razlastitve zemljišča na delu 

Barjanske ulice parcelne št. 489/3 k.o. Ig 
 
K točki 1 
Župan predlaga razširitev dnevnega reda z dodatno točko odkup zemljišča Širovnik. 
 
Z 9 glasovi ZA je bil sprejet dopolnjen dnevni red. 
 
Seji se pridružita Stanislav Ostanek in Alenka Jeraj. 
 
K točki 2 
Župan pove, da je bila prva predinvesticijska zasnova za predmetni projekt izdelana v 
septembru 2007. V tem času Občini Ig ni uspelo k prostorskim planom pridobiti soglasja 
Ministrstva za okolje in prostor. Tako Občina ne more dokazovati načrtovanih poselitev v 
prihodnjih letih in se smatra, da je čistilna naprava Ig z načrtovano  kapaciteto 7.800 PE 
predimenzionirana. Glede na navedeno je pripravljena usklajena Predinvesticijska zasnova 
projekta, pri čemer se kapaciteta ČN Ig zmanjša na 6.000 PE. Varianta z manjšimi ČN po 
posameznih naseljih in varianta na področju ureditve vodooskrbe se bistveno ne spreminja. 
 
Z 11 glasovi ZA je Občinski svet sprejel Predinvesticijsko zasnovo za projekt 
»Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod v občini Ig in ureditev vodooskrbe«. 
 
K točki 3 
Župan poda v razpravo predlagani Investicijski program. 
Zlatka Usenika zanima kako daleč je pridobivanje služnosti od Sklada kmetijskih zemljišč za 
lokacijo novega vodohrana. 
Župan pove, da že od julija 2008 pridobivamo ustrezno služnost in zakon določa, tam kjer je 
nulto vodovarstveno območje jih mora Sklad prenesti na lokalno skupnost. 
 
Z 11 glasovi ZA je Občinski svet sprejel sklep, potrdi se Investicijski program za 
investicije v komunalno infrastrukturo – IP in investicija se uvrsti v NRP 2009–2013.  
 
K točki 4 
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Župan pove, da si občinska uprava že vrsto let prizadeva za prostorsko ureditev na območju 
Barjanske ulice. V letu 2003 je Občina od lastnikov Bolha Jožeta in Elizabete odkupila 
zemljišče parc. št. 489/4 k.o. Ig. Kasneje se je na podlagi predhodnih geodetskih izmer in 
skladno z določili zazidalnega načrta izkazalo, da se za izgradnjo ceste potrebuje tudi del - 
329 m2 sosednjega zemljišča parc. št. 489/3 v lasti Bolha. 
Zlatka Usenika zanima ali je SVS Ig že napisal kakšno mnenje. 
Župan pove, da vaški svet že nekaj let občino prosi za ureditev zadeve. 
Zdravko Grmek vpraša ali so vse možnosti za dogovor že izčrpane. 
Župan pove, da je občinska uprava imela v zvezi odkupa z Bolha Jožetom kar nekaj 
pogovorov, vendar so bili vsi neuspešni, saj lastnik pogojuje odkup celotnega zemljišča. 
Melito Švigelj zanima kakšna cena je bila ponujena za odkup 
Župan odgovori 100 evrov za m2. 
 
Z 11 glasovi ZA je Občinski svet sprejel naslednji sklep: 
Občinski svet se strinja, da so izpolnjeni vsi pogoji za začetek razlastitvenega postopka 
na delu zemljišča parcelne št. 489/3 k.o. Ig zaradi potrebe izgradnje Barjanske ulice, 
skladno z določili prostorskega izvedbenega načrta – Odlok o sprejemu zazidalnega 
načrta VS 236-Ig za zazidalne otoke S 9/1, S 9/2, S 11 in P 2 (Uradni list RS, št. 9/85 in 
Uradni list RS, št. 135/04). 
 
K točki 5 
Župan pove, da je za odkup zemljišča, od fontane skupaj z gospodarskim poslopjem 160 m2, 
Širovnik začetno ceno zmanjšal na 70.000 evrov. 
Zlatko Usenik vpraša koliko je m2 ali je bil s Kristanom kakšen dogovor, če bo pripravljen 
odstopiti del parcele za prehod. 
Župan pove, da je cena 230 eur/m2 in dogovora ni bilo. 
Bojana Lenaršič predlaga, da se predhodno še s Kristanom pogovori za dva metra parcele. 
Stanislav Ostanek predlaga, da se cena še zniža, visoka cena pomeni pritisk na Občino. 
Alenka Jeraj predlaga, da se ustanovi komisija, ki bo uradno in po pravni poti resno pristopila 
k zadevi. Danes nimamo nobenih podatkov, gradiva, ne moremo se odločati na pamet. Zato 
protestiram za tak način sprejemanja odločitev. 
Župan pove, da za vsako prodano zemljišče do danes se je sestala komisija in odločala 
strokovno, pošteno, transparentno. 
Anton Tegelj predlaga, da se določi ceno po uradni cenitvi. 
Franci Strle predlaga, da se vpraša Širovnika koliko bi želel za celotno parcelo. 
Zlatko Usenik predlaga, da se predhodno pogovori s Kristanom, kakšni so pogoji za nakup 
zemljišča, ker je strateškega pomena za občino, da se reši skupaj s prehodom do Centra. 
Župan pove, da je prva skrb ureditev varne šolske poti v tej ožini. 
Tone Krnc pove, da za višjo ceno od cenitvene vrednosti ne bo glasoval. Če bi imeli vizijo, 
tako kot je bil prvoten projekt, bi Center izgledal drugačen, saj za prvi osnutek smo svetniki 
dvignili roke, za popravke svetniki nismo nikoli glasovali. Danes pa se občino izsiljuje s tako 
visoko ceno. Za zapisnik še pove, da je pred časom zelo težko dvignil roko, da bi bil končan 
predrag odkup parcele. Potem se pa neki podžupan kasneje spomni in blokira celoten občinski 
svet, to mi ne gre v odpuščanje.  
Župan pove, da je Občinski svet potrdil osnutek za Center Ig, nato se je spremenil iz že znanih 
razlogov, vendar ste svetniki vse popravke potrdili.  
Stanislav Ostanek predlaga, da se kupi objekt v celoti, saj bo občina s tem nekaj pridobila. 
Tone Krnc predlaga, da se pripravi cenitveno poročilo, dogovarja se za nakup v celoti in še 
dve leti naj ostane kot najemnik stanovanja. 
Zlatko Usenik predlaga naj se določi cena za vse v kompletu, pripravi se pogodba, da se plača 
v treh obrokih, dokler ni plačano je lahko še dve leti najemnik. 
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Zdravko Grmek predlaga, da svetniki dobijo cenilno poročilo, potem bo občinski svet 
obravnaval in sprejel sklep. 
 
Z 11 glasovi ZA je Občinski svet sprejel sklep, da se gospodu Širovniku ponudi odkup 
zemljišča v celoti in predlaga naj določi ceno. Pripravi se cenitveno poročilo in občinski 
svet bo obravnaval to točko na naslednji seji.  
 
Seja je bila zaključena ob 21.30 uri. 
 
Zapisala          
Marjana Župec           
         Janez Cimperman   
          ŽUPAN                                                                             


