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Številka: 032-0005/2016

Zadeva: SKLIC
Sklicujem 15. redno sejo Občinskega sveta Občine Ig, ki bo potekala
v sredo, 9. novembra 2016 ob 17.30. uri v dvorani Centra Ig

Dnevni red:
1. Obravnava in potrditev dnevnega reda
2. Obravnava in potrditev zapisnika 14. redne seje in 2. izredne seje - priloga 1
3. Obravnava in potrditev predloga Rebalansa 2 proračuna Občine Ig za leto 2016 - priloga 2
4. Obravnava predloga sklepa o vpisu pravice do pitne vode v Ustavo Republike Slovenije priloga 3
5. Pobude in vprašanja

Lep pozdrav!

Janez Cimperman
ŽUPAN

Vabljeni:
- Uredništvo Mostiščarja
- Predstavnik Radia Zeleni val

ZAPISNIK 14. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE IG
z dne, 19.10.2016 ob 18.00 uri v dvorani Centra Ig
Prisotni: župan Janez Cimperman, Jožica Drobnič, Klemen Glavan, Alenka Jeraj, Zuhra Jovanovič,
Martina Kovačič, Bojan Kraševec, Tone Krnc, Anton Modic, Slavko Pavlič, Rado Simić, Franc Toni,
Zlatko Usenik, Marija Župec.
Odsoten Jože Virant.
Ostali prisotni: dr. Anton Dvoršek (Nadzorni odbor), Janez Miklič, Bojana Birsa, Tanja Lenaršič,
Marjana Župec, Franci Susman (SVS Tomišelj), Janko Purkat (SVS Strahomer), Janez Rupert (SVS
Iška vas), Tone Strelec (SVS Ig), Nataša Bučar Draksler (SVS Iška).
Dnevni red:
1. Obravnava in potrditev dnevnega reda
2. Obravnava in potrditev zapisnika 13. redne seje in 3. dopisne seje Občinskega sveta Občine
Ig
3. Predstavitev in splošna razprava predloga Rebalansa 2 proračuna Občine Ig za leto 2016
4. Seznanitev s Poročilom o opravljenem pregledu finančnega načrta ter zaključnega računa
uporabnikov proračunskih sredstev Občine Ig za leto 2015
5. Seznanitev s Poročilom o pregledu in podaji mnenja k finančnim načrtom in zaključnim
računom uporabnikov proračunskih sredstev Občine Ig
6. Obravnava predloga sklepa o vpisu pravice do pitne vode v Ustavo Republike Slovenije
7. Pobude in vprašanja
K točki 1
Tone Krnc predlaga, da se na dnevni red uvrsti obravnava požara v Brestu.
Župan poda predlog na glasovanje.
S 13 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel, da se pod 7. točko obravnava požar v
Brestu.
S 13 glasovi ZA je bil potrjen spremenjen dnevni red, ki se ustrezno preštevilči.
K točki 2
S 13 glasovi ZA sta bila potrjena zapisnika 13. redne seje in 3. dopisne seje Občinskega sveta
Občine Ig.
K točki 3
Bojana Birsa pojasni, da je bil proračun Občine Ig za leto 2016 potrjen na predpostavkah, da bomo
uspešno odprodali takrat načrtovanih 76,13 % vseh kmetijskih zemljišč, katerih lastnik in upravljavec
je Občina Ig. Do sedaj smo realizirali prodajo zemljišč v skupni višini 16.366 eur. Ocenjujemo, da do
konca letošnjega leta ne bomo uspeli realizirati vseh načrtovanih prodaj, zato smo temu primerno
znižali načrtovane prihodke od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov za 289.074 eur. Uskladili smo
višino davčnih prihodkov in znižali za 41.242 eur, nedavčne prihodke pa povečali za 89.722 eur
največ iz naslova komunalnih prispevkov. Skupno so tako prihodki nižji 333.307 eur, kar predstavlja
5,49 % vseh načrtovanih prihodkov. Glede na nižje načrtovano višino prihodkov, smo temu primerno
uskladili odhodkovno stran in uravnotežili rebalans 2-2016. Predlog rebalansa se sprejema v dveh
fazah, vendar o njem ni javne razprave.
Tone Modic meni, da ni potrebno obravnavati rebalans na sejah delovnih teles, ker nekateri zaradi
odsotnosti članov niso sklepčni.
Župan pove, da po Poslovniku Občinskega sveta Občine Ig, predlog rebalans obravnavajo delovna
telesa občinskega sveta, razen, če občinski svet sprejme sklep, da ni potrebna obravnava na
odborih.

Alenka Jeraj predlaga, da se na dnevni red odbora uvrsti še druge vsebine za naprej, saj bo kmalu
potrebno pripravljati proračun.
Martina Kovačič meni, da je potrebno upoštevati določila Poslovnika in sklicati odbore.
S 13 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel sklep, da Predlog rebalansa 2 proračuna
Občine Ig za leto 2016 in Predlog odloka o rebalansu 2 proračuna Občine Ig za leto 2016
obravnavajo odbori.
Postopek sprejema Odloka o rebalansu 2 proračuna Občine Ig za leto 2016 se nadaljuje s 95.
členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Ig.
K točki 4
Anton Dvoršek pove, da v okviru ciljev in obsega opravljenega nadzora, v katerega je vključena
delna preveritev pravilnosti izvrševanja proračuna Občine Ig in ustreznost poročanja občine o
njenem poslovanju za leto 2015, nadzorni organ (NO) ni ugotovil hujših kršitev poslovanja občine Ig.
NO predlaga, da v letnem poročilu pri večjih razlikah med proračunsko postavko in realizacijo bolj
natančno opišete zakaj prihaja do razlik. Zaključni račun je pregleden in omogoča celovit pregled
porabe proračunskih sredstev, struktura dokumenta je v skladu s predpisi in nanj NO nima pripomb.
Predlagamo, da se v letnem poročilu pri večjih razlikah med proračunsko postavko in realizacijo bolj
natančno opiše zakaj prihaja do razlik.
Zlatka Usenika moti, ker je v proračunu namenjen denar za tiste vaške svete kateri niso imenovani.
V kolikor želijo denar, naj bi šli na volitve pa bi imeli vaški svet in denar.
K točki 5
Anton Dvoršek pove, da iz pregledane dokumentacije izhaja, da sta oba posredna uporabnika
proračuna, Osnovna šola Ig in Vrtec Ig, poslovala v okviru letnih delovnih načrtov. V okviru ciljev,
namena in obsega opravljenega nadzora ni ugotovljenih kršitev oziroma pomembnih pomanjkljivosti.
Predlagamo, naj se v poslovnem poročilu javnih zavodov k finančnemu poročilu doda preglednica,
da bo moč primerjati finančni načrt in realizacijo finančnega načrta.
K točki 6
Župan pove, da je prišla pobuda od Združenja občin Slovenije, Skupnosti občin Slovenije in
Združenja mestnih občin Slovenije, glede vpisa pravice do pitne vode v Ustavo RS. Občinski svet
obravnava in se opredeli do predloga v smeri: da ima vsakdo pravico do pitne vode; da so naravni
viri naravno vodno javno dobro v upravljanju države in služijo prednostno in trajnostno oskrbi
prebivalstva, gospodinjstev s pitno vodo in niso tržno blago; oblikovanju pravne ureditve, ki bo v
prihodnje preprečevala podeljevanje koncesij za oskrbo prebivalstva s pitno vodo.
Svetniki menijo, da je v Ustavi RS že zapisano, da ima vsakdo pravico do pitne vode in v prihodnje
je potrebno preprečiti prodajo vodnih virov in nadzorovati podeljevanje koncesij.
Župan predlaga, da občinska uprava pripravi sklep, katerega občinski svet obravnava na naslednji
seji.
K točki 7
Tone Krnc pove, da je v avgustu pogorel kmetijski objekt Slavka Pavliča. Zgorelo je približno 500
bal, veliko kmetijskih strojev, zato predlaga, da Občina pomaga s finančnimi sredstvi v višini kritine
Bramac.
Zlatko Usenik meni, da je potrebno pomagati in predlaga, da občinska uprava pripravi pravilnik v
katerem bo določeno, da mora biti kmetijski objekt zavarovan ter pod kakšnimi pogoji se dodeli
finančna sredstva.
Župan pove, da je potrebno podati pisno vlogo na občino in prošnja se bo obravnavala na naslednji
seji občinskega sveta.
K točki 8

 Zlatko Usenik predlaga asfaltiranje približno 30 m klančka do vrtine v Zapotoku.
 Tone Krnc opozori na slabo vzdrževane bankine na Sarskem; opozorilne table za živali in
pse še vedno niso postavljene; na Sarskem do hišne št. 18 ni vzdrževano – košeno drevje
ob cesti; na barju jarki niso očiščeni zato voda teče nazaj in poplavlja kmetijska zemljišča.
 Zlatko Usenik predlaga, da se v Zapotoku gozdna vlaka kategorizira, spremeni v gozdno
cesto, saj je last občine.
 Marija Župec predlaga postavitev cestnega ogledala pri Petrolu zaradi boljše preglednosti
izvoza iz ceste v Mahu.
 Alenka Jeraj predlaga naj občinska uprava pripravi podatke glede koriščenja in plačevanja
najemnin za vse dvorane.
 Tone Strelec (SVS Ig) opozori na neurejeno cesto in smrad za čistilno napravo Ig.
 Janez Rupert (SVS Iška vas) pove, da od zadnjih poplav še vedno ni urejena cesta v Iški.
 Martina Kovačič opozori na zelo nevaren prehod za pešce na ovinku Ljubljanske ceste in
predlaga barvno označitev tal oziroma zvočno črto za omejitev hitrosti. Ravno tako je
problem, ker ob isti cesti ni pločnika in so pešci, predvsem otroci, izpostavljeni nevarnostim
ceste. Opozori tudi na nepregleden izvoz iz stranske ulice, kjer stanuje, na glavno
Ljubljansko cesto.
Seja je bila zaključena ob 20.20 uri.
Zapisala Marjana Župec
Janez Cimperman
ŽUPAN

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:
8. 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 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, 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
ZAPISNIK 3. REDNE SEJE ODBORA ZA GOSPODARSTVO, TURIZEM IN GOSTINSTVO
dne, 26.10 2016, ob 19.30 uri v sejni sobi Centra Ig
Prisotni: Toni Franc-predsednik odbora, Župec Marija, Krnc Tone, Glavan Klemen, Remškar Matej,
Ponikvar Albert,
Odsotni: Dolinšek Neža, Simić Jan
Ostali prisotni: Janez Cimperman, Marica Zupan
Dnevni red:
1.
Obravnava predloga rebalansa proračuna Občine Ig za leto 2016 (2-2016)
2.
Razno

Predsednik Odbora za gospodarstvo, turizem in gostinstvo (v nadaljevanju odbor) na začetku seje
vse lepo pozdravi in ugotovi, da je odbor sklepčen.
Dnevni red seje je soglasno sprejet.
Pod točko 1
Predsednik odbora na kratko predstavi, da na področju turizma v rebalansu ni nobenih sprememb
glede na sprejet proračun za leto 2016. Posebne predstavitve niso bile potrebne, ker so programi že
ustaljeni in planirani glede na razpoložljiva sredstva.
Predsednik odbora pozove vse prisotne člane, da se vključijo v razpravo in podajo svoje pripombe
ali predloge glede predloga rebalansa.
Razprave ni in predsednik odbora poda ugotovitev, da odbor za gospodarstvo, turizem in gostinstvo
nima vsebinskih pripomb k predlogu rebalansa in predlaga Občinskemu svetu predlog rebalansa v
potrditev. Sprejet je bil:
Sklep št. 1
Odbor za gospodarstvo, turizem in gostinstvo predlaga Občinskem svetu Občine Ig v
potrditev predlog rebalansa Občine Ig 2-2016 za področje gospodarstva, turizma in
gostinstva za leto 2016.
Pod točko 2
Župan na vprašanje članov odbora kako napreduje projekt "kolišča" predstavi kakšni so plani in
kakšen projekt je to, ki je sofinanciran s strani Ministrstva za kulturo v višini 1 mio €.
Predsednik odbora je izpostavil še problematiko avtobusov, ki si ogledujejo področje kolišč na
"mahu". Vožnja po poti je prepovedana, predvsem pa nevarna tudi zaradi srečavanja s kmetijskimi
stroji. Predlog je bil, da bi medobčinska redarska služba večkrat obiskala to področje in opozorila
morebitne obiskovalce, da promet z avtobusi ni dovoljen po tej poti.
Seja je bila zaključena ob 20.10. uri.

Ig, 27.10.2016

Zapisala:
Marica Zupan
TURIZEM IN GOSTINSTVO
Strokovna sodelavka

Toni Franc,l.r.
PREDSEDNIK ODBORA ZA GOSPODARSTVO,

ZAPISNIK 6. REDNE SEJE ODBORA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
z dne 26. 10. 2016 ob 17- uri v sejni sobi Centra Ig
Prisotni: Anton Modic, Slavko Pavlič, Jožica Drobnič, Klemen Glavan, Jovanovič Zuhra, Ana
Podržaj, Ida Meglič, Marija Livk , Irena Zalar
Ostali prisotni: Polona Skledar, občinska uprava, pod točko razno tudi Janez Cimperman, župan
Dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 5. seje;
2. Obravnava predloga rebalansa-2 Občine Ig za leto 2016;
3. Razno.

Vsi prisotni člani Odbora glasujejo za predlagani dnevni red.
K točki 1
Vsi prisotni člani Odbora potrdijo zapisnik 5. seje.
K točki 2
Tone Modic, predsednik Odbora za družbene dejavnosti je navzoče člane Odbora povabil k razpravi
glede predloga rebalansa-2 Občine Ig za leto 2016.
Polona Skledar je predstavila na katerih proračunskih postavkah je predlagano, da se sredstva
zmanjšajo in na katerih povečajo. Na področju družbenih dejavnosti oz. na proračunskih postavkah,
za katere mora sredstva občina zagotavljati po zakonu, je težko natančno načrtovati porabo za eno
leto vnaprej. Z rebalansom 2 se zmanjšajo sredstva na postavkah Vrtec Ig-eko.cena, Vrtec Igdodatni program, mrliško ogledna služba, OŠ Ig-Investicije, socialno varstvo starih, razpis-kultura.
Na drugi strani se sredstva povečajo na proračunskih postavkah dejavnost knjižnice, šport in
rekreacija-dvorana, drugi vrtci-eko.cena, prevozi otrok, OŠ Ig-tekoče vzdrževanje, center za
socialno delo, socialno varstvo invalidov, družinski pomočnik, socialno varstvo odraslih.
Marijo Livk zanima koliko zavarovancem občina plačuje obvezno zavarovanje. Polona Skledar je
povedala, da bo točno številko lahko podala na naslednjem odboru.
Slavka Pavliča je zanimalo, kaj je pod konto plačila za delo preko študentskega servisa na Dvorani
Golo. Polona Skledar je odgovorila, da so sredstva za čiščenje. Delo se obračuna za več mesecev.
V začetku leta 2016 je bilo plačano delo tudi še za zadnje mesece lanskega leta.
Irena Zalar je vprašala, kaj se je v letošnjem letu delalo v POŠ Tomišelj. Polona Skledar je
odgovorila, da so bila sredstva nakazana v letošnjem letu za račun poslan še v lanskem letu. V letu
2016 se dela niso izvajala.
Zuhra Jovanovič je vprašala zakaj avtobus ne vozi otrok iz Podkraja in Tomišlja v POŠ Tomišelj.
Polona Skledar je povedala, da se bodo s šolo in prevoznikom dogovorili, da bo avtobus vozil v
nasprotno smer, da se bodo lahko vozili otroci tudi v podružnico.
Sklep:
Odbor za družbene dejavnosti Občine Ig predlaga občinskemu svetu Občine Ig predlog
rebalansa-2 Občine Ig za leto 2016 v potrditev.
K točki 3
Pod razno je prišel tudi župan. Ana Podržaj in Ida Meglič sta ga vprašali glede prostorov KIG-a.
Župan je povedal, da je bila cena za odkup prostorov previsoka. Povedal je, da bo v sklopu kašče
interpretacijski center za kolišča. Občina bo za ta namen sredstva pridobila tudi s strani države.
Zapisala: Polona Skledar

ZAPISNIK 4. SEJE ODBORA ZA KOMUNALO, INFRASTRUKTURO,
VAROVANJE OKOLJA IN UREJANJE PROSTORA
z dne 26.10.2016 ob 18.30 v sejni dvorani Centra Ig

Prisotni člani: Jože Virant, Rado Simić, Marija Župec, Bojan Kraševec, Andrej Žnidaršič, Darja
Režek
Ostali prisotni: župan Janez Cimperman, Natalija Skok, Uroš Čuden, Katja Ivanuš
Predlagani dnevni red:

1. Obravnava in potrditev zapisnika 3. Seje Odbora za komunalo, infrastrukturo, varovanje okolja in
urejanje prostora – PRILOGA 1
2. Obravnava predloga rebalansa proračuna Občine Ig za leto 2016 – REBALANS 2-2016 –
PRILOGA 2
3. Razno
Dnevni red je soglasno sprejet.
K točki 1
Zapisnik je bil soglasno sprejet.
K točki 2
Predsednik Jože Virant na kratko predstavi rebalans proračuna in odpre razpravo.
Katja Ivanuš pove, da so se zagotovila sredstva za izdelavo nove vrtine v Zapotoku, ki je pomembna
za vodooskrbo občanov.
Natalija Skok pove, da so se zagotovila sredstva za izdelavo projektne dokumentacije (OPPN) za
koliščarsko naselbino.
Uroš Čuden pove, da so se sredstva, planirana za izdelavo oziroma rekonstrukcijo avtobusne
postaje Kot ter ureditev križišča, prerazporedila na drugo postavko. V mesecu novembra bo
izvedena recenzija projekta ter podano končno soglasje za gradnjo. Prav tako pove, da so se
zagotovila sredstva za dograditev omrežja javne razsvetljave v naselju Ig, ulica Zabrv – od gostilne
Ulčar do semaforiziranega križišča ter v Mateni, do cerkve.
Predsednik Jože Virant da naslednji sklep na glasovanje.
Odbor za komunalo, infrastrukturo, varovanje okolja in urejanje prostora predlaga Občinskemu svetu
Občine Ig predlog rebalansa Občine Ig za leto 2016 – REBALANS 2-2016, v obravnavo in potrditev.
Sklep je bil soglasno sprejet.
K točki 3
Predsednik Jože Virant prebere elektronsko sporočilo člana Odbora, Matjaža Zupana, ki sprašuje
koliko je neplačnikov komunalnih storitev in koliko je neplačanih terjatev. Župan ter Katja Ivanuš
podata obrazložitev, da je bilo na dan 30.9.2015 neplačanih računov v višini 107.966 eur,na dan
25.10.2016 pa 49.678 eur. Neizterjanih je še 58.288 eur starih dolgov, ki pa se zmanjšujejo, ker se z
nekaterimi dolžniki dogovarjamo za obročno plačevanje, druge pa poskušamo še izterjati. Poleg
pošiljanja opominov se pri izterjavi poslužujemo tudi telefonskih klicev (osebni kontakt z dolžniki),
preverja se vlagatelje vlog glede plačila komunalnih storitev, izvaja se tudi začasno zapiranje vode.
Od leta 2015, ko je izterjavo prevzela ena od sodelavk občinske uprave so se neplačane terjatve
precej zmanjšale. Poimenskega seznama se zaradi varovanja osebnih podatkov ne sme objaviti ali
predložiti.
Predsednik Jože Virant pohvali delo občinske uprave za izterjavo dolga neplačnikov.
Andrej Žnidaršič vpraša kako je z izgradnjo ceste na območju gradnje novega objekta SAZU. Doda,
da občani / lastniki zemljišč sprašujejo kako je s to zadevo, saj se naj bi cesta širila. Župan pojasni,
da je predvidena obvozna cesta od Staj do Ižanske ceste. Recenzija je izdelana, vendar pa zaradi
finančne situacije gradnja trenutno ni mogoča. Obvozno cesto naj bi gradila država.
Predsednik Jože Virant povpraša kako je z preplastitvijo dela Ceste na Kurešček, na odseku od
novega vrtca v smeri Iga. Uroš Čuden pojasni, da je občina zahtevala pojasnilo tako projektanta kot
tudi izvajalca del o ustreznosti asfalta na omenjenem odseku. Zadeva je v teku ter se bo sanirala v
najkrajšem možnem času.

Seja je bila zaključena ob 19.05
Zapisal:
Uroš Čuden
SVETOVALEC II

Jože Virant
PREDSEDNIK ODBORA

ZAPISNIK 3. SEJE ODBORA ZA KMETIJSTVO IN GOZDARSTVO v sredo, 26. 10. 2016 ob 17.30
uri v sejni sobi Centra Ig, Banija 4.
Prisotni: župan Janez Cimperman, Tone Krnc, Jože Virant, Roman Črnič, Gregor Virant in Mihael
Jankovič, Franc Virant, Jožica Drobnič, Simič Rado
Ostali prisotni: Andreja Zdravje
Dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 2. redne seje
2. Obravnava predloga rebalansa - 2 proračuna Občine Ig za leto 2016
Na dnevni red ni bilo pripomb je potrjen in soglasno sprejet.
K točki 1
Zapisnik 2. redne seje je potrjen in soglasno sprejet.
K točki 2
Predsednik Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo je predstavil predloga rebalansa - 2 proračuna
občine Ig za leto 2016, ki delno zmanjšuje neporabljena sredstva na kmetijstvu.
Predsednik Odbora daje predlog rebalansa - 2 proračuna občine Ig za leto 2016 na glasovanje.
SKLEP ŠT. 1:
Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo predlaga Občinskemu svetu v potrditev predlog rebalansa
- 2 proračuna občine Ig za leto 2016 za področje kmetijstva in gozdarstva.
Nadalje se odpre razprava o težavah kmetov zaradi nečistih jarkov na barju in zadrževanju vode,
zaradi tega so nekateri kmetje tudi večkrat sadili koruzo. Predsednik Odbora pove, da bodo šli
kmetje zaradi nezadovoljstva nad čiščenjem jarkov Hidrotehnika, v samostojno akcijo. Župan
izpostavi težavo, da so nekateri kmetje tudi sami zasuli jarke. Predsednik Odbora izpostavi težavo
vzdrževanja poljskih poti, njihovo nasutje oz. vzdrževanje z gredarjem. Župan odgovori, da so ceste
primerno vzdrževane in opozori, na mačehovsko ravnanje nekaterih kmetov do poljskih potipodoranje ceste, ob tem povdari, da bolj kot bodo ceste zglajene, hitreje bodo vozili. Župan še pove,
da se bodo namestile table s prepovedjo vožnjo osebnih avtomobilov, avtobusov, tovornjakov po
poljskih poteh.
Veliko jih izpostavi problem sprehajanja psov po travnikih in njihovih iztrebkov. Podan je predlog, da
bi se nadaljeval postopek komasacije, da bi se za uravnavanje vodotokov naredili pragovi ter v
kolikor se bodo obnavljali mostove, da občina določi minimalni fi cevi.
Seja zaključena ob 18.05 uri.
Zapisala:
Andreja Zdravje

Tone Krnc l.r.
PREDSEDNIK ODBORA

ZAPISNIK 3. SEJE ODBORA ZA PROTIPOŽARNO VARNOST, ZAŠČITO IN REŠEVANJE, v
sredo, 26. 10. 2016 ob 18.00 uri, v sejni sobi Centra Ig, Banija 4.
Prisotni: župan Janez Cimperman, Glavan Klemen, Virant Jože, Modic Anton, Kraševec Bojan,
Pavlič Slavko, Virant Miran, Bukovec Franc in Debevec Anton
Opravičil: Maček Anton
Ostali prisotni: Anton Pucihar, poveljnik štaba CZ in Andreja Zdravje
Dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 2. redne seje.
2. Obravnava predloga rebalansa - 2 proračuna občine Ig za leto 2016
Na dnevni red ni bilo pripomb je potrjen in soglasno sprejet.
K točki 1
Zapisnik 2. redne seje je potrjen in soglasno sprejet.
K točki 2
Predsednik Odbora za protipožarno varnost, zaščito in reševanje Klemen Glavan je predstavil
predloga rebalansa - 2 proračuna občine Ig za leto 2016, ki pa sicer finančno ne posega v področje
požarne varnosti.
Predsednik Odbora daje predlog rebalansa - 2 proračuna občine Ig za leto 2016 na glasovanje.
Sklep št. 1:
Odbor za protipožarno varnost, zaščito in reševanje predlaga Občinskemu svetu v potrditev
predlog rebalansa - 2 proračuna občine Ig za leto 2016 za področje požarnega varstva in
civilne zaščite.
Nadalje se odpre razprava.
Pavlič Slavko izpostavi, da je dobil informacijo policistov, da so bili gasilci v primeru požara v
Brestu, intervenirani šele po 20 minutah. Modic Tone pove, da se je nanj obrnil novinar, ki je
pripravljal članek na to temo in je po posredovanih podatkih o izvozih GD Predsednika GZ Ig, letega umaknil, ker je bil zamik največ 2 minuti. Modic še pove, da je bilo pri intervenciji vse usklajeno.
Tone Pucihar, poveljnik CZ pove, da je URSZR skupaj s predstavniki ARSA - predstavil aplikacijo za
alarmiranje v primeru poplav. Analizirati želijo, na podlagi stanja vodostaja, kje se začnejo vode
razlivati. Npr. ko pride nivo reke do določene mere, se sprožijo alarmi v določenih PGD-jih.
Seja je zaključena ob 18.35 uri.

Zapisala:
Andreja Zdravje
Klemen Glavan l.r.
PREDSEDNIK ODBORA

Številka: 35471-0145/2016
Datum: 14.11.2016
OBČINSKEMU SVETU OBČINE IG

ZADEVA: Sklep o vpisu pravice do pitne vode v Ustavo Republike Slovenije

Občinskemu svetu občine Ig se po opravljeni razpravi predlaga v sprejem naslednja sklepa:
Občinski svet Občine Ig zahteva, da Državni zbor v vse postopke in razprave v zvezi s spremembo
Ustave RS in vpisom neodtujljive pravice do pitne vode, vključi tudi občine in njihova združenja.
Občinski svet zahteva, da zagotavljanje izvajanja javne službe oskrbe s pitno vodo ostane v izvirni
pristojnosti lokalnih skupnosti, kar je ustrezna in v evropskem prostoru običajna in razširjena
ureditev. Izvajanje gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo ni namenjena ustvarjanju dobička
in uredba, ki določa metodologijo za oblikovanje cen (U-MEDO) to že ureja na tak način.

Janez Cimperman
ŽUPAN

