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ZAPISNIK 2. IZREDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE IG 
z dne, 3.8.2016 ob 20.00 uri v dvorani Centra Ig 

 
Prisotni: župan Janez Cimperman, Jožica Drobnič, Klemen Glavan, Bojan Kraševec, Slavko 
Pavlič, Rado Simić, Franc Toni, Jože Virant, Marija Župec, Martina Kovačič in Anton Modic 
Odsotni: Alenka Jeraj, Zuhra Jovanovič, Tone Krnc, Zlatko Usenik 
Ostali prisotni: Janez Miklič, Davorin Peršič, Marjetka Pintarič Župec 
 
Dnevni red: 

1. Obravnava obveznosti Občine Ig pri izvajanju osnovnošolskega programa v zasebni 
šoli: Svobodna waldorfska šola Kurešček  

 
K točki 1 
Župan pove, da je Občinski svet Občine Ig na 12. redni seji, dne 18.5.2016 sprejel sledeči 
sklep: 

1. Občinski svet Občine Ig je sprejel pozitivno mnenje k sodelovanju pri vzpostavitvi 
delovanja waldorfske šole v občini Ig. 

2. Program waldorfske šole mora potekati vzporedno z obstoječim programom obšolskih 
dejavnosti, ki ga izvaja Občina Ig. 

3. Prednost vpisa v šolo imajo otroci iz občine Ig. 
4. V kolikor se podpiše pismo o nameri se sklene pogodba o sodelovanju. 
5. Pogodba o sodelovanju se sklepa za obdobje dveh let.  

 
Župan pojasni razloge za sklic izredne seje in sicer: 

 potrebo po dodatnih prostorih v 1. nadstropju doma zaradi večjega vpisa (potrebna sta 
vsaj dva razreda-en dodatni); 

 pisna seznanitev z možnimi obveznostmi lokalne skupnosti pri financiranju zasebnih šol; 
 
Župan meni, da je nemogoče sočasno izvajanje dveh programov v objektu, zaradi različnosti 
vsebine in omejenega prostora. Občina Ig se je v svojih planskih dokumentih zavezala, da bo 
v tem objektu, ki ga je pridobila s tožbo, nadaljevala program obšolskih dejavnosti, ki 
omogoča udeležbo otrokom in mladini iz socialno šibkejših družin. V preteklem polletju je bilo 
v objektu preko 800 otrok.  
 
Župan poda točko v razpravo. 
 
Rado Simič predlaga, da se sklep prejšnje seje razveljavi z utemeljitvijo, da je bilo ob 
predstavitvi rečeno, da občina nima drugih obveznosti, kot da odda prostor v najem. Iz 
prejetih zadnjih dopisov je razvidno, kaj naj bi bile obveznosti občine. Občina naj bi v skladu 
z Zakonom o lokalni samoupravi zadovoljevala potrebe občanov. Občina Ig je to zagotovila z 
ustanovitvijo javnega zavoda in zagotavljanjem sredstev za njihovo delovanje. Občina Ig po 
mnenju Simiča, s tako majhnim proračunom, ni sposobna financirati še ene osnovne šole.  
 
Martina Kovačič pove, da je pridobila informacije na pristojnem ministrstvu, direktoratu za 
predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo, glede sofinanciranja zasebne šole v občini. Pojasnili 
so, da za občine velja 86. člen ZVOFVI, ki nalaga občini obveznosti plačevanja 85 % od 
sredstev, ki jih občina plačuje javnim osnovnim šolam. Konkretnejših odgovorov s strani 
ministrstva ni dobila. Po podatkih predlagatelja sedaj občine plačujejo različne prispevke od 
7 eur do 30 eur na otroka na mesec. Sama idejo o ustanovitvi šole podpira, jo vidi kot dobro 
priložnost za občino, ob možnosti vzporednega izvajanja obstoječe dejavnosti, za obdobje 
dveh let, v kolikor ima občina sredstva.  
 
Tone Modic pove, da ima občina, zaradi premajhnih kapacitet, v načrtu v Osnovni šoli Ig 
urediti kuhinjo in zagotoviti dodatne učilnice s prizidkom. Predvideva, da so v 85 %, ki naj bi 
jih zagotovila občina, vključeni tekoči stroški, dodatno bodo nastali še stroški zgradbe, 
ureditev učilnic. Okvirno bi to znašalo od 300.000 eur do 400.000 eur na leto (sanacija 
stavbe, zamenjava oken, oprema …). Za zagotovitev teh sredstev bi bil potreben rebalans. 
Postavlja se mu vprašanje, zakaj je to podružnica mariborske šole in ne ljubljanske? Tone 
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Modic izpostavi problem prevozov in dostopnosti v času zimskih razmer (poledica, pluženje). 
Občina Ig ima premalo sredstev za financiranje zasebne in javne šole s tremi podružnicami. 
Predlaga, da se sklep razveljavi, dokler se stvari ne razjasnijo.  
 
Bojan Kraševec pove, da ga motijo finančne obveznosti, ki izhajajo iz prejetega dopisa. Na 
prejšnji seji je bilo predstavljeno drugače. Ali je bilo namerno zamolčano? Občina Ig ima 
sprejet proračun. Financiranje zasebne šole pomeni preveliko breme za Občino Ig. Najprej 
se morajo urediti obstoječe šole in infrastruktura.  
 
Klemen Glavan pove, da ga moti, kako je bila zadeva predstavljena. Ni proti waldorfski šoli, 
vendar se boji, da bo Občina Ig v dveh letih izgubila ta objekt oz. programe v njem. Že sedaj 
smo v dveh mesecih dobili popolnoma drugo zgodbo. Kaj bo morala občina v prihodnje 
financirati ni povsem jasno, tudi zaradi morebitnih sprememb v zakonodaji.  
 
Jožica Drobnič se strinja s predhodniki. Večjo pozornost moramo dati socialno ogroženim 
otrokom, ki so dom uporabljali do sedaj in omogočiti, da ga bodo lahko tudi v naprej. 
 
Davorin Peršič, predstavnik iniciative za ustanovitev nove waldorfske šole pove, da gre v 
izhodišču za velik nesporazum. Glede sofinanciranja waldorfske šole s strani ostalih občin, je 
danes posredoval podatek občinski upravi, to je od 7 eur do 30 eur na otroka na mesec. 
Občina tega ni dolžna zagotavljati oz. lahko poračunava z najemnino. Dopis, ki je bil 
posredovan na Občino Ig je kopija, kar je mariborska šola posredovala drugim občinam. 
Občina ni dolžna zagotoviti investicijskih stroškov, niti stroškov za vzdrževanje. Občina bi v 
primeru izvajanja waldorfske šole v objektu v Zapotoku tudi finančno pridobila, saj bi poleg 
najemnine plačevali levji delež celotnih stroškov. V tem trenutku imajo 26 vpisanih otrok in so 
v drugih šolah izpisani. Izhajali so iz pisma o nameri. Ministrstvo zagotavlja denar za plače, 
ostalo morajo pokriti sami. Pripravljeni so prevzeti vse stroške in podpisati pogodbo kot je 
pripravljena.  
 
Župan je povedal, da je opozoril pobudnika, da bo o vseh zadevah odločal občinski svet. 
 
Marija Župec pove, da jo zmoti naziv waldorfska šola Kurešček, sprašuje zakaj so šele 
28.7.2016 poslali ta dopis v zvezi z okoliščinami in prošnjo za prostor. Do prvega šolskega 
dne je samo še 28 dni, zakaj tega dokumenta niso predstavili že na seji, ko je potekala 
predstavitev. 
 
Davorin Peršič pove, da so imeli izjemno velik odziv za šolanje v njihovi šoli iz vasi Visoko, 
Zapotok, Golo. Zato so poleg 1. in 2. razreda ponudili možnost šolanja otrok v višjih razredih. 
1. in 2. razred lahko izvedejo v prostorih, ki so bili predmet pogovora. Pove, da dodatne 
prošnje lahko občinski svet po presoji zavrne. Preko ministrstva lahko registrirajo 1. in 2. 
razred, program za starejše otroke pa lahko izvajajo kot šolanje na domu. Donatorska 
sredstva imajo zagotovljena. Starši so s tem popolnoma seznanjeni. Občina ne danes, ne v 
prihodnje ne bo imela stroškov. Občina bi imela korist, ker bi vložili v obnovo (okna, ventili…) 
in hkrati vzdrževali objekt. Občini bi znižali stroške za cca. 10.000 eur. Pove, da pričakujejo 
partnerski odnos z občino. 
 
Županu se postavlja nekaj vprašanj in ne razume Ministrstva za izobraževanje, znanost in 
šport, da odobri sredstva za šolo, za katero niti ne ve kje bo in v kakšnih prostorih. Javni šoli 
postavljajo pogoje, normative, kvadrature, na drugi strani lahko zasebna šola deluje v takih 
prostorih. Izpostavi skrb, kam se bo waldorfska šola selila čez dve leti. Župan sprašuje kako 
so lahko rekli staršem, da izpišejo otroke iz javne šole, če nimajo z občino podpisane 
pogodbe, niti podpisanega pisma o nameri. Občina Ig je poskrbela za otroke, vsi imajo javni 
vrtec in javno šolo. Zelo ga je presenetilo, da so brez vednosti uprave pripeljali televizijo, 
posneli in objavili na spletnih straneh prispevek o šoli na Kureščku.  
Moti ga tudi, da t.i. Svobodna waldorfska šola Kurešček ni v nobenem sistemu. Kakšen 
pritisk bo na občinsko upravo oz. občinski svet glede financiranja. Občina je premajhna za 
vzdrževanje dveh šol. Skrbi ga kaj bo z objektom, za katerega smo se borili na sodišču in 
plačevali odvetnike. Ta objekt je že desetletja namenjen programu obšolskih dejavnosti, 
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občina ga nadaljuje in imamo zapisanega tudi v naših dokumentih. Župan pove, da je prejel 
negativna pisma, kritike, da dajemo ta objekt v privatne namene. 
 
Davorin Peršič pove, da si Občina Ig zasluži to šolo in je zanjo velik interes. Televizijski 
prispevek se mu je zdel dober, korekten in ni pomislil na težave. Pove, da morajo zagotavljati 
popolnoma enake normative, kot javna šola. Ministrstvo je povedalo, da se da program 
izvesti in na kakšen način lahko začeti šolo 1. septembra, če pregled še ne bo opravljen. 
Državna sekretarka na ministrstvu je vsebinsko naklonjena waldorfski šoli. Prepričani so, da 
lahko zelo dobro sodelujemo. Za prihodnje se pogovarjajo z lastnico zemljišč na Visokem. 
Namen je razvoj kulturno šolskega središča. Upajo, da jim bo omogočen vpis v okvirjih, v 
katerih so se pogovarjali. Sklep in osnutek pogodbe so vzeli kot popolnoma resen namen. 
Zagotovljene  imajo klopi, mize in pripravljene stvari za začetek, vsaj za 1. in 2. razred. 
 
Bojan Kraševec sprašuje kako so se lahko z ministrstvom pogovarjali brez osnove? 
 
Davorin Peršič pove, da je pogovor potekal na mariborski šoli. Peršič je bil tam kot 
predstavnik iniciative. S svojim delom in prispevki je prepoznaven kot nekdo, ki je na tem 
področju nekaj naredil skupaj s sodelavci. Z ministrstvom so se pogovarjali, ker so imeli 
učitelje, sklep o nameri – prostor, formalni del jim omogoča Waldorfska šola Maribor.  
 
Martina Kovačič glede na celotno razpravo predlaga, da predložijo dopis, kjer bo določno 
navedeno kaj mora občina plačati, po katerih zakonskih okvirih in analizo, kaj plačujejo druge 
občine in na kakšni podlagi, da lahko občinski svet poda soglasje. Za občino je pomemben 
zakonski okvir 86. člena ZVOFI. Govorila je tudi z vodjo finančne službe na pristojnem 
ministrstvu. Investicijske stroške in tekoče stroške občina ni zavezana plačevati.  
 
Rado Simič pove, da ga je zmotila prošnja za dodatne prostore, kar ogroža obstoječi 
program v prostoru. Glasoval bo za razveljavitev sklepa.  
 
Župan naproša vse, ki niso v občinskem svetu, da zapustijo prostor. 
 
Slavko Pavlič pove, da ga moti, zakaj sodelujejo z mariborsko šolo in ne ljubljansko. 
Izpostavil je problem prevozov v Zapotok. Glasoval bo proti waldorfski šoli. Doda še, da bodo 
v prihodnje šole financirane v celoti s strani države oz. lokalnih skupnosti. 
 
Po končani razpravi župan da na glasovanje Sklep, da se sklepi iz 12. seje občinskega sveta 
z dne, 18.5.2016, razveljavijo. Pogovori se bodo lahko nadaljevali, vendar na drugačnih 
temeljnih.  
  
Z 10 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel naslednji sklep: 

 Sklepi iz 12. seje občinskega sveta z dne 18.5.2016: 

- Občinski svet Občine Ig je sprejel pozitivno mnenje k sodelovanju pri 
vzpostavitvi delovanja waldorfske šole v občini Ig. 

- Program waldorfske šole mora potekati vzporedno z obstoječim 
programom obšolskih dejavnosti, ki ga izvaja Občina Ig. 

- Prednost vpisa v šolo imajo otroci iz občine Ig. 
- V kolikor se podpiše pismo o nameri se sklene pogodba o sodelovanju. 
- Pogodba o sodelovanju se sklepa za obdobje dveh let.  
se razveljavijo. 

 
Seja je bila zaključena ob 21.15 uri. 
 
Zapisala Marjetka Pintarič Župec       

 Janez Cimperman   
  ŽUPAN                                   
                                      


