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.
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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 SDS 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 –
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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) predlaga obnovo azbestnih cevi vodovoda od Iške proti
Iški vasi in opozori, 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
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