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ZAPISNIK 6. REDNE SEJE OB ČINSKEGA SVETA OB ČINE IG 
z dne, 8. 6. 2011 ob 20.00 uri v dvorani Centra Ig 

 
Prisotni: župan Janez Cimperman, Andrej Ambrož, Jože Ciber, Klemen Glavan, Zdravko 
Grmek, Alenka Jeraj, Tone Krnc, Anton Maček, Anton Modic, Stanislav Ostanek, Slavko 
Pavlič, Rado Simić, Franc Toni, Jože Virant, Marija Župec. 
 
Ostali prisotni: Angelca Kuralt (NO), Janez Miklič, Bojana Birsa, Tanja Lenaršič, Marica 
Zupan, Marjana Župec, Maja Zupančič, Tone Strelec (SVS Ig), Lea Sever (SVS Golo–
Selnik), Darja Perme (SVS Podkraj), Zlatko Usenik (SVS Zapotok), Mojca Kučič (SVS Iška), 
Martin Čampa (SVS Gornji Ig), Boštjan Piškur (SVS Dobravica), Ljudmila Vöröš (SVS 
Kremenica), Nevenka Kosec (SVS Podgozd), Jožica Amadea Demšar (SVS Visoko–
Rogatec), Ivan Žagar (SVS Iška vas), Marinka Plantan (SVS Škrilje), Martin Strelec (SVS 
Vrbljene), Barbara Močan (OVK), Jože Tancek, Brigita Tancek. 
 
Dnevni red: 

1. Potrditev dnevnega reda 
2. Obravnava in potrditev Dopolnitve letnega načrta pridobivanja in letnega načrta 

razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Ig za leto 2011  
3. Obravnava in potrditev Odloka o rebalansu proračuna Občine Ig za leto 2011–1   
4. Obravnava in potrditev Odloka o turistični taksi v Občini Ig 
5. Soglasje k ustanovitvi skupnega Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin 

Grosuplje, Škofljica in Ig 
6. Pobude in vprašanja 

 
K točki 1 
Župan predlaga razširitev dnevnega reda z dodatno točko Prošnja za dodelitev igralne 
površine za Baseball športnega društva Barje.   
Tone Krnc predlaga, da se na dnevni red doda točka zadeva Tancek Jože, Vrbljene 20. Kot 
občan se je dan pred sejo obrnil na svetnike z gradivom, da bi se določene zadeve pojasnile 
glede zazidalnega načrta. Občan želi, da je prisoten na seji in se ga obvesti. 
Župan pove, da so seje občinskega sveta javne, to pomeni, da lahko na sejo pride kdorkoli in  
pove naj bo občan navzoč. V kolikor občinski svet sprejme točko na dnevni red pomeni, da je 
tema postala javna razprava.  
Franc Toni meni, v primeru, če gre točka na dnevni red mora imeti gradivo. 
Župan predlaga, da se pripravljeno gradivo razdeli svetnikom in dopolnjen dnevni red, ki se 
ustrezno preštevilči poda na glasovanje. 
 
Z 12 glasovi ZA in 1 VZDRŽANIM je bil potrjen dopol njen dnevni red, ki se ustrezno 
preštevil či. 
 
Tone Krnc pove, da je Jože Tancek prinesel dodatno gradivo in ga razdeli svetnikom. 
 
K točki 2 
Župan poda Dopolnitev letnega načrta pridobivanja in letnega načrta razpolaganja s stvarnim 
premoženjem Občine Ig za leto 2011 v razpravo. Svetniki niso imeli pripomb. 
 
Z 13 glasovi ZA je Ob činski svet Ob čine Ig sprejel sklep, da se potrdi Dopolnitev 
letnega na črta pridobivanja in letnega na črta razpolaganja s stvarnim premoženjem 
Občine Ig za leto 2011. 
 
K točki 3 
Bojana Birsa predstavi Odlok o rebalansu proračuna Občine Ig za leto 2011–1. 
Župan poda rebalans v razpravo. 
 
Seji se pridruži Stanislav Ostanek. 
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Alenka Jeraj meni, da se je Občina pravilno odločila, da je kupila parcelo od gospe Erjavec in 
poda pripombo, če je Občina že sklenila kupoprodajno pogodbo in se dogovorila za kupnino 
je danes to malo post festum. Svetniki nismo bili predhodno seznanjeni s ceno niti s cenilnim 
poročilom sodnega izvedenca. Želi opozoriti, da po poslovniku obstaja izredna seja, 
korespondenčna seja, da bi stvar speljali malo drugače. 
Župan pove, da parcela predstavlja del ureditvenega načrta okolice Centra Ig, katerega 
idejno zasnovo je v letu 2010 že potrdil takratni občinski svet. Na podlagi predhodnega 
dogovora in želje Marije Erjavec bo s kupoprodajno pogodbo Občina poravnala kupnino tako, 
da bo vsak mesec plačevala dom za starejše občane.  
Janez Miklič obrazloži, da časovna dinamika ni šla skupaj, ker je bila Občina vezana na 
osebno odločitev Marije Erjavec, ki je izrazila željo, da želi v mesecu maju v dom in to v 
Grosuplje. Navezali smo kontakt v Dom starejših občanov Grosuplje, kjer so nam povedali, 
da so čakalne dobe dolge, naj se postavimo v vrsto in ko bo prosto, pa bo. Nenadoma smo v 
maju dobili sporočilo, da je prosto mesto in takrat se je začela aktivnost. Gospa se je trdno 
odločila, kljub čustveni navezanosti na domačijo. Upoštevali smo izrecno njeno željo in se 
zelo prilagajali, kar je gospa izrazila, na njeno željo smo to naredili. 
Franc Toni pove, da razprava o ureditvi okolice Centra Ig teče že dve leti. 
Jože Ciber vpraša zakaj projekt izgradnje hidropostaje Golo in Kurešček poteka tri leta. 
Bojana Birsa pove, da verjetno ne bo izvedljivo, če se delajo projekti in je bila ocena 
predlagatelja oziroma pristojne službe, da se mora pridobiti gradbeno dovoljenje, je to 
postopek, ki traja eno leto. Z deli se prične, na primer septembra 2012 in dela se nadaljujejo 
v prihodnje leto. V kolikor se ugotovi, da bodo soglasja in projekti pridobljena predčasno, se 
mora z rebalansom investicijski program DIIP popraviti, občinski svet ga potrdi, in investicija 
se prenese iz leta 2013 v leto 2012. Investicijo je potrebno spremljati, načrtovati, odstopanja 
v ceni ali dinamiki financiranja, zato je potrebno novelirati DIIP. 
Jože Ciber vpraša, če je podobno časovno opredeljena izgradnja pločnika na Golem in do 
kje bo pločnik. 
Župan pove, da mora biti vsak projekt časovno opredeljen v Načrtu razvojnih programov. V 
rebalansu piše za pločnik med Goro in odcepom za Hrastje. 
Jože Ciber vpraša ali so sredstva zagotovljena od države za izgradnjo kanalizacije Matena. 
Župan pove, da so to sredstva določena z zakonom, ki je bil sprejet v državnem proračunu, 
za Občino Ig 200.000 eur nepovratnih sredstev iz SVLR. Občina dobi sredstva vsako leto v 
primeru, če ima projekt in gradbeno dovoljenje. 
Zlatko Usenik (SVS Zapotok) vpraša kako bo v primeru, če Marija Erjavec umre ali kupnina 
ostane Občini ali se razdeli dedičem in v kolikem času je potrebno izplačati denar. Predlaga, 
da se naredi projekt za pločnik na Golem in zgradi od odcepa za Hrastje čez celo Golo do 
odcepa za Škrilje, ker je cesta izredno nevarna. 
Župan pove, ko umre gre preostala kupnina po njeni želji, ne vemo kdo je to. Zaradi varnosti 
na cesti se bo naredil pločnik za najbolj nevaren odsek. Odlok poda na glasovanje.   
 
Z 14 glasovi ZA je Ob činski svet Ob čine Ig sprejel sklep, da se glasuje o predlogu 
Odloka o rebalansu prora čuna Občine Ig za leto 2011–1.  
 
Z 14 glasovi ZA je Ob činski svet Ob čine Ig sprejel Odlok o rebalansu prora čuna 
Občine Ig za leto 2011–1.  
 
K točki 4 
Marica Zupan pove, da je statutarno pravna komisija obravnavala Odlok, ki ga predlaga 
občinskemu svetu v obravnavo in potrditev. 
 
Z 14 glasovi ZA je Ob činski svet Ob čine Ig sprejel Odlok o turisti čni taksi v Ob čini Ig.  
 
K točki 5 
Župan pove, da so župani Grosuplja, Škofljice in Ig podpisali pismo o nameri za ustanovitev 
skupnega inšpektorata in redarstva, ki bo predvsem cenejše. Za pričetek postopka je 
potrebno soglasje občinskega sveta in poda razpravo v kateri sta sodelovala Tone Krnc in 
Jože Ciber.  
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Z 14 glasovi ZA je Ob činski svet Ob čine Ig sprejel sklep, da daje soglasje, da se pri čne 
s postopki o ustanovitvi skupnega Medob činskega inšpektorata in redarstva ob čin 
Grosuplje, Škofljica in Ig. 
 
K točki 6 
Župan pove, da želi novo športno društvo Barje igralno površino za Baseball. Župan 
predlaga parcelo ob cesti od Staj proti Vrbljenu, kjer je bilo včasih smetišče. 
Franc Toni predlaga, da se dogovori o pospravljanju smeti, tudi za odvoz smeti, da ne bo 
Občina po nepotrebnem plačevala.  
Slavko Pavlič predlaga, da se poskrbi za parkirni prostor avtomobilov. 
Tone Krnc in Alenka Jeraj predlagata, da se sklene poskusni dogovor za dobo enega leta. 
Jože Ciber vpraša kdo bo financiral ograjo in ali potrebujejo papirje. 
Župan pove, da društvo financira in za vsako ograjo je potrebno pridobiti enostavno 
gradbeno dovoljenje. 
  
Z 11 glasovi ZA in 3 VZDRŽANIMI je Ob činski svet Ob čine Ig sprejel sklep, da se 
športnemu društvu Barje dodeli igralna površina ob cesti od Staj proti Vrbljenu, na 
zemljiš ču kjer je bilo smetiš če, za športno disciplino Baseball. 
 
K točki 7 
Župan pove, da je v primeru uvrstitve novih zemljišč v prostorski načrt potrebno upoštevati 
zakonodajo. S tem posledično se sprejemanje prostorskega načrta časovno podaljša. Na 
podlagi predloženega gradiva je sledila razprava v kateri so sodelovali Jože Tancek, Slavko 
Pavlič, Tone Krnc, Brigita Tancek. 
Po končani razpravi župan predlaga, da Jože Tancek, na podlagi posredovanega idejnega 
projekta skliče sestanek na MKGP pri Branku Ravniku. 
 
K točki 11 

� Jože Ciber pove, da po pogovoru z občani, lokacija za novi vrtec ni dobra. Energije 
na zemljišču predvidoma niso za novi vrtec. Problem boi tudi promet.  
Župan pove, da je bila lokacija predstavljena na javni razgrnitvi leta 2005. V kolikor 
boste predlagali drugo, bo potrebno ponovno popraviti občinski lokacijski načrt. 

� Tone Krnc pove, da se je na SDS stranko obrnil Remškar Matej iz Tomišlja glede 
obračuna komunalnega prispevka in še vpraša kdo obračunava in izdaja odločbe. 
Župan pove, da obračunava Občina Ig, ker so zunanje službe predrage. Občan je 
vložil za izračun komunalnega prispevka zaradi spremembe iz gospodarskega 
poslopja v delavnico. Po pritožbi je Občina zmanjšala prispevek za polovico in 
predlaga, da se zadeva obravnava na zaprti seji. 
Tone Strelec (SVS Ig) pove, da je pred štirimi leti plačal v celoti komunalni prispevek. 

� Tone Krnc vpraša ali je možno narediti cesto mimo KZ Ig, vsaj v eno smer, za novi 
vrtec. 
Župan pove, da bi bila tam možna pešpot. 

� Lea Sever (SVS Golo) pove, da so Rojčevi klicali, da bi izmerili vodo, ker imajo 
premalo pritiska proti Stari žagi. 
Župan odgovori, da bo režijski obrat preveril napako. 

� Zdravko Grmek predlaga, da Občina z dopisom naslovi pristojne glede omejitve 
hitrosti 40 na cesti Ig Staje – odcep za Kot  – Iška vas.  
Župan pove, da se država zaščiti s postavitvijo table, dogovori pa že potekajo glede 
rekonstrukcije ceste in Občina bo poslala dopis – pobudo. 

� Zdravko Grmek opozori, da je po včerajšnjih poplavah Iške odtrgalo zemljišče v Vrbje, 
od tam naprej kjer so že popravljali, je včeraj odneslo nabrežino. 

 
Seja je bila zaključena ob 22.30 uri. 
 
Zapisala Marjana Župec   

Janez Cimperman                                                           
                                        ŽUPAN 


