ZAPISNIK 13. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE IG
z dne, 1. 8. 2012 ob 18.00 uri v dvorani Centra Ig
Prisotni: župan Janez Cimperman, Andrej Ambrož, Klemen Glavan, Zdravko Grmek, Tone
Krnc, Anton Maček, Anton Modic, Stanislav Ostanek, Rado Simić, Franc Toni, Jože Virant,
Marija Župec.
Odsotni: Jože Ciber, Alenka Jeraj, Slavko Pavlič.
Ostali prisotni: Angelca Kuralt (NO), Vesna Tomažin, Janez Miklič, Marjetka Pintarič Župec,
Marjana Župec, Franc Virant (SVS Dobravica), Nevenka Kosec (SVS Podgozd), Lea Sever
(SVS Golo–Selnik), Darja Perme (SVS Podkraj).
Dnevni red:
1. Potrditev dnevnega reda
2. Obravnava in potrditev zapisnika 11. in 12. redne seje Občinskega sveta Občine Ig
3. Obravnava in potrditev zapisnika 2. izredne seje Občinskega sveta Občine Ig
4. Obravnava in potrditev zapisnika 2., 3. in 4. dopisne seje Občinskega sveta Občine Ig
5. Obravnava in potrditev DIIP-a adaptacije stanovanja v šolske prostore na PŠ Golo
6. Obravnava in potrditev DIIP-a za projekt »Čiščenje odpadnih vod v občini Ig v javno –
zasebnem partnerstvu
7. Pobude in vprašanja
K točki 1
Župan predlaga razširitev dnevnega reda z dodatno točko Posamezni načrt ravnanja s
stvarnim premoženjem – menjava zemljišč / dopolnitev posameznega načrta z dne 4.4.2012.
Z 11 glasovi ZA je bil potrjen dopolnjen dnevni red, ki se ustrezno preštevilči.
K točki 2
Z 11 glasovi ZA sta bila potrjena zapisnika 11. in 12. redne seje Občinskega sveta
Občine Ig.
K točki 3
Z 11 glasovi ZA je bil potrjen zapisnik 2. izredne seje Občinskega sveta Občine Ig.
K točki 4
Z 11 glasovi ZA so bili potrjeni zapisniki 2., 3. in 4. dopisne seje Občinskega sveta
Občine Ig.
K točki 5
Župan pojasni, da se na PŠ Golo stanovalka sredi avgusta seli iz stanovanja. V prostorih se
uredi ena večja in ena manjša učilnica ter kabinet.
Sledila je razprava v kateri sta sodelovala Franc Toni in Tone Krnc.
Z 11 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel sklep, da se potrdi predložen DIIP
adaptacije stanovanja v šolske prostore na PŠ Golo in zadolži občinsko upravo, da ga
z rebalansom vključi v proračun Občine Ig za leto 2012.
K točki 6
Vesna Tomažin pove, da sta v predloženem DIIP-u opredeljeni dve varianti. Varianta A –
investicija se izvede v okviru Zakona o javnem naročanju s sredstvi občine in varianta B –
investicija v obliki javno zasebnega partnerstva. Osnova za finančne izračune je vrednost ČN
Ig in ČN Matena, ki je bila povzeta po Študiji izvedljivosti »Odvajanje in čiščenje odpadne
vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja« v fazi prijave občine za pridobitev
kohezijskih sredstev. V DIIP-u se ugotovi, da je varianta B za občino ugodnejša.
Sledila je razprava v kateri sta sodelovala Franc Toni in Tone Krnc.
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Z 11 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel sklep, da se potrdi predložen DIIP za
projekt »Čiščenja odpadnih vod v občini Ig v javno zasebnem partnerstvu«, ki ga je
izdelal PS projektno svetovanje d.o.o., Kobetova ulica 18, Kranj, junij 2012 in zadolži
občinsko upravo, da ga z rebalansom vključi v proračun Občine Ig za leto 2012.
K točki 6
Župan pove, da je pri menjavi zemljišč za izgradnjo centralnega vrtca spremenjena vrednost
zemljišč in bo z rebalansom proračuna usklajena glede na revidirano ocenjeno vrednost
zemljišča.
Z 11 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel sklep, da se potrdi Posamezni načrt
ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Ig – menjava zemljišč (dopolnitev
posameznega načrta z dne 4.4.2012) in sicer:
1. Dovoli se menjava zemljišč:
– ID znak 1700-2386/3-0 (ID 621425) 1/1
– ID znak 1700-2386/2- (ID 2637544) 1/1
– ID znak 1700-2386/1-0 (ID 286047) 1/1
– ID znak 1700-2385/1-0 (ID 2301166) 1/1
– ID znak 1700-2386/4-0 (ID 2469131) 1/1
– ID znak 1700-2386/5-0 (ID 2301167) 1/1 vse v lasti Dimic Marije Kristine
in
– ID znak 1702-723/1-0 (ID 501373) 1/1 v lasti Občine Ig
K točki 7
Župan svetnike seznani, da se usklajuje pogodba z Ljubljanskim potniškim prometom glede
podaljšanja avtobusne linije št. 19 do Iške vasi.
Pobude in vprašanja svetnikov:
 Franc Toni predlaga, da redarji opravljajo delo tudi v večernih urah in v občini naj se
smiselno postavijo oziroma uskladijo prometni znaki glede omejitve hitrosti. Predlaga
še, da se obnovi oznake, ki označujejo knjižnico, šolo, vrtec.
 Tone Krnc poda pobudo, da se na Kremenici po končani hitrostni oviri postavi znak
konec omejitve. Predlaga tudi, da se očistijo prometni znaki ob gozdovih.
 Lea Sever (SVS Golo–Selnik) opozori na nepreglednost križišča iz smeri Cesta na
Kurešček proti Zabrvi na Igu, zaradi drevja pri ogledalu.
 Darjo Perme (SVS Podkraj) zanima kdaj bo popravljena podrta ograja v Podkraju.
Župan obrazloži, da bo pobuda posredovana pristojnim.
Seja je bila zaključena ob 18.50 uri.
Zapisala Marjana Župec
Janez Cimperman
ŽUPAN
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