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ZAPISNIK 1. IZREDNE SEJE OB ČINSKEGA SVETA OB ČINE IG 
z dne, 15. 2. 2012 ob 18.00 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), Tadej Žaucer (Univerza v Ljubljani Fakulteta za 
gradbeništvo in geodezijo), Janez Miklič, Štefan Gorenčič, Natalija Skok, Marjana Župec, 
Uroš Čuden, Boštjan Piškur (SVS Dobravica), Tone Pečjak (SVS Staje), Franci Susman 
(SVS Tomišelj), Tone Strelec (SVS Ig), Ivan Žagar (SVS Iška vas), Zlatko Usenik (SVS 
Zapotok), Darja Perme (SVS Podkraj), Edo Kumše (SVS Iška Loka), Lea Sever (SVS Golo–
Selnik), Monika Benkovič Krašovec (SVS Golo–Selnik), Martin Strelec (SVS Vrbljene). 
 
Dnevni red: 

1. Obravnava in potrditev predloga Odloka o strategiji razvoja občine Ig z urbanistično 
zasnovo naselja Ig in krajinsko zasnovo Kurešček (v nadaljevanju SPRO Ig) 

2. Obravnava in potrditev predloga Odloka o prostorskem redu občine Ig (v nadaljevanju 
PRO Ig) 

3. Predstavitev predloga rešitve za izvajanje gospodarske javne službe čiščenja 
odpadnih komunalnih vod v občini Ig /verzija 3/ 

 
Dnevni red je bil soglasno sprejet. 
 
K točki 1 in 2 
Župan predlaga, da se točki 1 in 2 obravnavata skupaj. 
Svetniki so predlog soglasno potrdili. 
Tadej Žaucer predstavi oba predlagana Odloka o SPRO Ig in PRO Ig. Na podlagi Sklepa o 
začetku priprave SPRO Ig in PRO Ig leta 2005, je Občina Ig pričela s postopkom izdelave 
prostorske dokumentacije. V skladu z Zakonom o urejanju prostora je bila leta 2007 
organizirana prva in druga prostorska konferenca in javna razgrnitev. Pri pripombah se je 
najbolj dosledno upoštevala omejitev varstva vodnih virov, poplavna varnost, varstvo 
kulturne dediščine, varstvo narave, najboljša kmetijska zemljišča. Po javni razgrnitvi 
dokumentov je na dopolnjen predlog sledila faza pridobivanja mnenj Ministrstev, vseh 
nosilcev prostorskega planiranja. Vzporedno je potekal postopek izdelave okoljskega 
poročila in presoja sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na varovana območja. Zaradi poplav 
v letu 2010 je bilo potrebno izdelati karto razredov poplavne in erozijske nevarnosti. V 
postopku so bila najtežja pogajanja z Ministrstvom za kmetijstvo. S strani občinskega sveta 
potrjen Odlok o SPRO in PRO mora Občina ponovno posredovati Ministrstvu za prostor (po 
novem Ministrstvo za infrastrukturo in okolje) za sklep ministra. 
Zdravko Grmek, predsednik statutarno pravne komisije pove, da je predloge Odlokov 
obravnavala komisija in jih predlaga občinskemu svetu v obravnavo in potrditev.  
Jože Virant, predsednik Odbora za komunalo, infrastrukturo, varovanje okolja in urejanje 
prostora predlaga Odloke v obravnavo in potrditev občinskemu svetu. 
Sledila je razprava v kateri so sodelovali Andrej Ambrož, Franc Toni, Jože Ciber, Alenka 
Jeraj, Anton Modic. 
 
Z 14 glasovi ZA je ob činski svet Ob čine Ig potrdil  odlok o strategiji prostorskega 
razvoja z urbanisti čno zasnovo naselja Ig in krajinsko zasnovo Kureš čka. 
 
Z 13 glasovi ZA in 1 VZDRŽANIM je ob činski svet Ob čine Ig potrdil odlok o 
prostorskem redu Ob čine Ig.  
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K točki 3 
Na kratko je bil predstavljen predlog rešitve za izvajanje gospodarske javne službe čiščenja 
odpadnih komunalnih vod v občini Ig. 
Zdravka Grmeka zanima, kako je kadar so velika neurja, ko pride do velikega vdora vode. 
Franc Toni vpraša kdo bo določal cene čiščenja odpadnih vod. 
Alenko Jeraj zanima kaj bi bil vložek občine Ig in kdo bi zaračunaval končnim uporabnikom. 
Pojasnjeno je bilo, da se obstoječi bazen uporabi kot zadrževalnik, če pride do vdora 
meteorne in zaledne vode. Izbrani koncesionar na podlagi pogodbe pripravi ceno čiščenja za 
končne uporabnike, katero vedno potrdi občinski svet. Občina za izgradnjo dodeli zemljišče. 
 
Z 14 glasovi ZA ob činski svet Ob čine Ig nalaga ob činski upravi, da pri čne s postopki 
javno zasebnega partnerstva na podro čju čiščenja odpadnih voda. 
 
Seja je bila zaključena ob 20.00 uri. 
 
Zapisala Marjana Župec         

Janez Cimperman                                                           
                                        ŽUPAN 


