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ZAPISNIK 18. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE IG 
z dne, 20. 5. 2009 ob 20.00 uri v dvorani Centra Ig 

 
Prisotni: župan Janez Cimperman, Roman Celarc, Zdravko Grmek, Urška Intihar, Alenka 
Jeraj, Tone Krnc, Bojana Lenaršič, Stanislav Ostanek, Franci Strle, Melita Švigelj, Anton 
Tegelj, Franc Toni, Zlatko Usenik. 
 
Opravičeno odstotni Alojz Kobal, Miran Virant. 
 
Ostali prisotni: Špela Žagar (NO), Janez Miklič, Katja Ivanuš, Marjana Župec, Vesna 
Tomažin, Tone Modic (SVS Kot), Drago Kosec (SVS Podgozd), Brane Ciber (SVS 
Dobravica), Matjaž Zupan (SVS Ig), Ivan Žagar (SVS Iška vas), Rajko Glavan (SVS 
Strahomer), Jože Kraševec (SVS Tomišelj), Tomaž Kenda (SVS Zapotok), Aleš Tancek (SVS 
Vrbljene), Tone Pečjak (SVS Staje), Robert Peterlin (SVS Matena), Uroš Čuden (SVS Iška 
Loka). 
 
Dnevni red: 

1. Potrditev dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika 17. redne seje Občinskega sveta 
3. Obravnava in potrditev predloga Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občine Ig  
4. Obravnava in potrditev predloga Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in 

padavinske odpadne vode na območju občine Ig 
5. Obravnava in potrditev predloga sklepa za odprodajo zemljišč velikosti do 150 m2 
6. Vprašanja in pobude svetnikov 

 
K točki 1 
Župan predlaga razširitev dnevnega reda in sicer z dodatnima točkama: 

- Spremembe in dopolnitve odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora 
občine Ig 

- Ponudba odkupa zemljišča Širovnik 
 
Z 12 glasovi ZA je bil sprejet dopolnjen dnevni red. 
 
K točki 2 
Z 12 glasovi ZA je bil potrjen zapisnik 17. redne seje Občinskega sveta. 
 
K točki 3 
Urška Intihar, predsednica Statutarno pravne komisije pove, da je predlog Odloka 
obravnavala komisija, ki ga predlaga v obravnavo in potrditev Občinskemu svetu. 
Vesna Tomažin obrazloži, da na podlagi Odloka o ustanovitvi režijskega obrata se sprejema 
Odlok o oskrbi s pitno vodo, ki je prilagojen specifično za območje in potrebe Občine Ig. 
Zlatka Usenika zanima 13. člen, kjer priključitev objekta na javni vodovod ni možna in 
vpraša, ko bo oddana vloga za priključitev ali bo šel kdo na teren in pregledal, če je urejena 
greznica ali mala čistilna naprava.  
Vesna Tomažin pove, da upravljavec vlagatelja seznani s pogoji, pod katerimi bo priključitev 
možna. Ko uporabnik izpolni vse pogoje, upravljavec izda soglasje. 
Gospod župan poda Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občine Ig na glasovanje. 
 
Z 12 glasovi ZA je Občinski svet sprejel Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občine 
Ig. 
 
K točki 4 
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Vesna Tomažin pove, da je v 41. členu dodana alineja prazniti greznice in male komunalne 
čistilne naprave skladno z navodili upravljavca. 
Zlatko Usenik vpraša ali bo določeno kdo lahko izvaja praznjenje. 
Vesna Tomažin pove, da bo Občina preko režijskega obrata imela sklenjeno pogodbo z 
vzdrževalcem tudi za praznjenje in čiščenje. Vsebine greznic bo peljal - odlagal v določeno 
čistilno napravo samo pooblaščeni vzdrževalec. 
Zlatko Usenik pove, da je proti odloku, če bo samo en izvajalec določal ceno. Vpraša še ali se 
bo vozilo v čistilno na Igu in Mateni, saj vsaka hiša prazni minimalno na dva meseca. 
Župan pove, da bo ceno za praznjenje in čiščenje določil Občinski svet. 
Vesna Tomažin pove, da v čistilno Ig in Matena ne bo odlaganja ampak na podlagi plana 
čiščenja greznic in po dogovoru se bo vozilo tja, kjer bodo najbolj ugodni pogoji. 
Tone Krnc pove, da je bil razpis zelo strogo napisan, da zna in dela samo en izvajalec obe 
smeri: vodovod in kanalizacijo, zahtevana sedma stopnja izobrazbe, bančna garancija.  
Župan pove, da je na podlagi pravilnika o pitni vodi določena izobrazba naravoslovno 
tehnične in zdravstvene smeri, podlaga razpisa je kvaliteta dela in zakonodaja. 
Tone Krnc vpraša ali bo na Sarskem kdaj kanalizacija, če se hoče nekdo na Sarskem držati 
zakona mora imeti nepropustno greznico in na leto zato plačati od 1.500,00 do 1.800,00 evrov 
za odvoz. Pove, da že plačuje delne davke kanalščine. 
Župan pove, da takso za obremenjevanje okolja plačujejo vsi. Izgradnja kanalizacije bo 
potekala po terminskem planu s sredstvi iz proračuna Občine Ig. 
Zdravko Grmek vpraša zakaj takšne razlike v višini prekrška posameznik 400,00 evrov in 
pravna oseba 1.400,00 evrov. 
Vesna Tomažin pove, da je višina kazni povzeta po sedaj veljavnem odloku. 
Alenko Jeraj zanima, kdo bo opravljal nadzor in kam gre ta denar. 
Župan odgovori medobčinski inšpektorat in sredstva gredo v proračun občine. 
Gospod župan poda Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske vode na območju 
občine Ig na glasovanje. 
 
Z 12 glasovi ZA je Občinski svet sprejel Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in 
padavinske vode na območju občine Ig. 
 
K točki 5 
Janez Miklič pove, da je predlog Sklepa obravnavala Statutarno pravna komisija, ki ga 
predlaga v obravnavo in potrditev Občinskemu svetu. 
Zlatko Usenik pove, da se v Zapotoku prodaja del občinske ceste, in na obe strani je parcela 
katero je kupec že kupil, z namenom, da odkupi še del ceste. Še en del ceste se proda, potem 
ostali nimajo dostopa do svoje parcele in tega predloga po tako nizki ceni ne bo podprl. 
Janez Miklič pove, da občinska zemljišča do 150 m2 v naravi predstavljajo opuščene vaške 
poti in 90% takih zemljišč občani že posedujejo trideset let. 
Tone Krnc pove, da na splošno predlagano ceno podpira. Ampak primer na Sarskem, ko 
pozida občinsko parcelo, ne da soglasja za vodovod, cesto, obnovitev gozdnih vlak, prepove 
obračanje kamionu Snaga, ni plačal komunalnega prispevka za gradnjo hiše. Za takega 
občana po 48,00 evrov ne podpira. 
Franc Toni predlaga, da se vzame srednjo ceno za vse k.o. med Igom in Zapotokom.  
Alenka Jeraj vpraša po kakšni ceni Občina odkupuje ceste. 
Župan pove, da se cest ne odkupuje, ceste se prenesejo brezplačno na Občino. 
 
Z 9 glasovi ZA in 3 VZDRŽANIMI je Ob činski svet sprejel naslednji sklep: 
 
Občinski svet se strinja s prodajo manjših zemljišč velikosti do 150 m2 in sicer po tržni 
vrednosti 74,40 evra/m2 za k.o. Ig, 64,80 evra/m2 za k.o. Golo, 48,00 evra/m2 za k.o. 
Dobravica, k.o. Iška vas, k.o. Tomišelj, k.o. Vrbljene, k.o. Iška Loka in k.o. Zapotok. 
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Nastale stroške geodetskih odmer, stroške notarja ter stroške vpisa v zemljiško knjigo 
nosi kupec zemljišča. 
 
K točki 6 
Župan pove, da predlog dopolnitve Odloka natančno definira območja, ki so pomembna za 
občinske projekte, tako, da lastniki parcel, ki so izven teh območij nimajo težav pri urejanju 
zemljiško knjižnih postopkov. 
 
Z 12 glasovi ZA je Občinski svet sprejel sklep, da se potrdijo Spremembe in dopolnitve 
Odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora Občine Ig. 
 
K točki 7 
Župan pove, da je pred dvema dnevoma Širovnik dal pobudo Občini, da delno odkupi 
gospodarski del s parkiriščem, brez stanovanjske hiše, za 260 m2 v vrednosti 90.000 evrov. 
Zlatko Usenik pove, da ne bo podprl cene več kot za 200 evra/m2 . 
Anton Tegelj predlaga, da se Občina v dialogu še naprej pogaja. 
Franci Strle predlaga, da se malo še počaka, kako se bo odvila zgodba z Merzelom. 
Stanislav Ostanek vpraša kaj pa preostali del zemljišča, namreč z nakupom enega dela se ne 
bo rešil problem cestne ožine. 
Župan pove, da je zadeva strateškega pomena za občino, preostali del se odkupi pod istimi 
finančnimi pogoji. 
Alenka Jeraj vpraša kje bo potem parkiran kamion. 
Župan pove, da drugje na privatnem zemljišču. 
 
Občinski svet se strinja, da župan nadaljuje s pogovori o ponudbi odkupa zemljišča 
Širovnik. 
 
K točki 8 

� Franc Toni pove, da je prišla pobuda s strani krajanov SVS Ig glede prehoda za pešce 
na cesti Zabrv. Predlagajo, v času zapore ceste, ureditev pločnikov in prehod ali pri 
zadrugi ali pri gostilni Ulčar, do jeseni ko se prične novo šolsko leto. 
Župan pove, da bo v času cestne zapore začasen prehod pri gostilni Ulčar, v projektu 
izgradnje ceste je predviden prehod v Grbčevem ovinku, pločnik mora biti 1,5m širok. 
Stanislav Ostanek opozori na slabo cestno razsvetljavo in predlaga še, da policija 
večkrat opravi kontrolo hitrosti, ki na tem odseku niso normalne. 
Zlatko Usenik predlaga, da se v ravnem delu ceste na Golem naredi dvignjen asfalt - 
ležeče ovire.  

� Zlatko Usenik predlaga, da se uredi odvodnjavanje v prvi ulici v Zapotoku »City«. 
Župan pove, da je občina naročila projekt odvodnjavanja. 

� Župan prisotne obvesti, da bo v ponedeljek, 25.5. cesta na Igu zaprta, uradni obvoz je 
Ig – Škofljica. 

 
Seja je bila zaključena ob 22.00 uri. 
 
Zapisala                 
Marjana Župec                                                       Janez Cimperman   

ŽUPAN   
                              


