
ZAPISNIK 7. REDNE SEJE OB ČINSKEGA SVETA OB ČINE IG, 
dne 26.7.2011 ob 20. uri v dvorani Centra Ig 

 

Prisotni: župan Janez Cimperman, Jože Ciber, Alenka Jeraj, Tone Krnc, Anton 
Modic, Stanislav Ostanek, Slavko Pavlič, Rado Simić, Franc Toni, Jože Virant, Marija 
Župec 

Odsotni: Andrej Ambrož, Klemen Glavan, Zdravko Grmek, Anton Maček 

Drugi prisotni: Angelca Kuralt (NO), Barbara Močan (Društvo Zapotok), Marina 
Plantan (SVS Škrilje), Martin Čampa (SVS Gornji Ig), Zlatko Usenik (SVS Zapotok), 
Tone Pečjak (SVS Staje), Boštjan Piškur (SVS Dobravica), Franci Susman (SVS 
Tomišelj), Jan Glavan (SVS Strahomer), Gašper Šivec (SVS Strahomer), Bojana 
Birsa, Katja Ivanuš 

 
Dnevni red: 

1. Potrditev dnevnega reda 
2. Predlog dopolnitve Letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine 

Ig za leto 2011-2 
3. Obravnava in potrditev Odloka o rebalansu proračuna Občine Ig za leto 2011 
4. Pobude in vprašanja 

 

K točki 1 
Dnevni red je bil soglasno potrjen. 
 
K točki 2 
Župan kratko obrazloži dopolnitev letnega načrta pridobivanje in letnega načrta 
razpolaganja s stvarnim premoženjem občine. V dopolnitev letnega načrta je zajeta 
pridobitev nepremičnin in sicer stanovanjske hiše na naslovu Brest 18 ter kmetijska in 
gozdna zemljišča vsa k.o. Tomišelj. 
Alenko Jeraj zanima kakšna je raba zemljišč. 
Franca Toni zanima ali je na seznamu tudi zemljišče, ki je bilo parkirišče MNZ. 
Župan pojasni, da je namenska raba zemljišč travnik in gozd ter, da zemljišča, ki je 
bilo parkirišče MNZ ni vključenega na seznam, ker je bilo že pred tem prodano.  
Pojasni še, da je opozarjal Center za socialno delo na problematiko na naslovu Brest 
18. 
 
Sklep: Ob činski svet je soglasno potrdil  Dopolnitev letnega načrta 
pridobivanja in letnega na črta razpolaganja s stvarnim premoženjem Ob čine Ig 
za leto 2011-2. 
 
 
 
K točki 3 



Župan pojasni razloge za rebalans proračuna za leto 2011. Vzrok je uskladitev 
investicijskega programa (IP) za izgradnjo vodovoda in kanalizacije na območju 
Matena – Iška Loka. Na podlagi prejete ponudbe je bil pripravljen IP, ki mora biti 
usklajen s proračunom in načrtom razvojnih programov občine. 
Jožeta Cibra zanima če bo gradnjo vodovoda in kanalizacija financirala Mestna 
občina Ljubljana. 
Župan je mnenja, da je voda javno dobro in bi morala sredstva za sanacijo vodovoda 
zagotoviti država. Pove še, da občina še ni prejela sklepa SVLR glede sofinanciranja 
vodovoda zato je gradnja še vprašljiva.  
Zlatko Usenik (SVS Zapotok) pove, da so v hribovitem delu dneve sanacije okvar in 
da bi se morala v celoti obnoviti dva predvidena kraka v Zapotoku. 
Marina Plantan (SVS Škrilje) omeni , da je voda pogosto oporečna. 
Župan pove, da je potrebno preprečiti kršenje ukrepov glede omejitve uporabe vode 
in da Pravilnik o pitni vodi in na podlagi tega tudi zdravstvena inšpekcija zahtevata ob 
prekoračitvi motnosti uvedbo ukrepa prekuhavanja. V hribovitem delu občine bo 
potrebno iskati nove vodne vire in postopoma zmanjševati dotok vode iz 
površinskega zajetja Šumnik.  
 
Sklep:  
Občinski svet soglasno potrdi Investicijski program za  projekt izgradnja 
vodovoda in kanalizacije na obmo čju Matena – Iška Loka, ki ga je izdelal 
FIMEX-N d.o.o., Ljubljana, julij 2011. 
 
Občinski svet soglasno potrdi Odlok o rebalansu prora čuna ob čine Ig za leto 
2011. 
 
K točki 4 
 
• S strani Konjeniški klub Cavallo je prispela vloga za najem travne površine za 
podjetjem KIG in je ograjena z ograjo. Zemljišče bi potrebovali za pašo konj. 
Franc Toni ne nasprotuje oddaji zemljišča za pašo, predlaga pa prestavitev gnojišča 
pred bloki. 
Župan pove, da glede gnojišča od sosednjih stanovalcev še ni bilo pritožb. 
Zlatko Usenik (SVS Zapotok) opozori, da Konjeniški klub Cavallo povprašamo ali se 
bo vršil vsakodnevni  izpust ali se bo vršila paša. 
 
Sklep: Ob činski svet je soglasno sprejel sklep, da se zemljiš če parc.št. 1857/2 
k.o. Ig odda v najem Konjeniškemu kljub Cavallo za pašo konj pred tem pa se 
jih povpraša glede na čina paše. 
 
• Rada Simića zanima ali je možno, da ima vsak uporabnik zabojnike za ločeno 
zbiranje. 
Župan pove, da se za enkrat sistem ločenega zbiranja odpadkov v občini ne bo 
spreminjal razen skladno z Uredbo o ravnanju z biološko razgradljivimi odpadki in 
zelenim vrtnih odpadom. 



 
• Alenko Jeraj zanima ali so ob podaljšanju trase mestnega potniškega prometa 
predvidena parkirišča. 
Župan pove, da je ideja za parkirišče pri Šteblaju na začetku Iga. Mestni in primestni 
avtobus bosta vozila usklajeno. Za postajališča je potrebno pridobiti mnenje DRSC. 
Zlatko Usenik (SVS Zapotok) opomni, da se v vozni red vnesejo postajališča, ki do 
sedaj niso bila vpisana. 
 
• Zlatko Usenik (SVS Zapotok) vpraša glede zapiranja garaže v Centru Ig ob 18. 
uri. Nekateri lokali so odprti  tudi po 18. uri. 
Župan pojasni, da se garaža zapira ob 18. uri zaradi parkiranja preko noči in 
zadrževanja v garaži. 
 
• Franc Toni omeni problematiko glasnosti klimata na Centru Ig. Predlaga, da si 
najemniki zagotovijo svoje klime. 
Župan pove, da glasnost klimata ne presega dovoljenega in da je potrebno vsem 
najemnikom zagotoviti hlajenje in gretje skladno s pogodbo.  
Bojana Birsa pove, da je bilo pri razpisu za oddajo prostorov pogojeno, da se 
uporablja obstoječe hlajenje in gretje. 
Boštjan Piškur (SVS Dobravica) predlaga protihrupno steno, ki bi mogoče 
preusmerila hrup. 
Slavko Pavlič predlaga, da lahko lastniki sosednjih objektov, ki jih moti hrup, sami 
poskrbijo, da jih to ne bi več motilo npr. z zamenjavo oken. 
 
• Franci Susman (SVS Tomišelj) omeni problematiko čistilne napravi za naselje 
v Tomišlju (Montiboss). 
Župan pove, da je bila izgradnja kanalizacije v načrtu vendar se je glede 
sofinanciranja ustavilo na MOP. Župan je v dogovoru z upravnikom in stanovalci na 
pregled delovanja čistilne naprave poslal strokovnjake. Občina ni lastnik in tudi ne 
upravljavec čistilne naprave v naselju. Stroške sanacije bodo morali kriti sami lastniki. 
Slavko Pavlič omeni onesnaženost potoka ob naselju zaradi nedelovanja čistilne 
naprave. 
Župan pove, da pozna problematiko in da je bil na sestanku s stečajnimi upravitelji in 
da so ogled čistilne naprave opravili predstavniki Komunalnih gradenj d.o.o.. 
 
• Tone Krnc predlaga, da je potrebno lastnike objektov opozoriti glede 
namestitve snegobranov, ureditve meteornih vod s streh in površin. 
Župan pove, da medobčinski inšpektorat nadzira urejenost odvodnjavanja.  
 
Seja se je zaključila ob 21.30. 
 
Zapisala: Katja Ivanuš 
 

Janez Cimperman, župan 


