ZAPISNIK 15. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE IG
z dne, 9.11.2016 ob 17.30 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, Jože Virant, Marija Župec.
Ostali prisotni: Janez Miklič, Marjana Župec, Franci Susman (SVS Tomišelj), Miro Planinc
Kovačevič (SVS Podgozd), Marija Zdravje (SVS Iška vas), Janko Purkat (SVS Strahomer).
Dnevni red:
1. Obravnava in potrditev dnevnega reda
2. Obravnava in potrditev zapisnika 14. redne in 2. izredne seje Občinskega sveta
Občine Ig
3. Obravnava in potrditev predloga Rebalansa 2 proračuna Občine Ig za leto 2016
4. Obravnava predloga sklepa o vpisu pravice do pitne vode v Ustavo Republike
Slovenije
5. Pobude in vprašanja
K točki 1
Dnevni red je bil soglasno potrjen.
K točki 2
Martina Kovačič pripomni, da se popravi v 6. točki mnenje svetnikov SDS.
Župan pove, da se pri Rupert Janez dopiše obnova vodovoda v Iški vasi.
Z 12 glasovi ZA sta bila potrjena zapisnika 2. izredne seje in 14. redne seje Občinskega
sveta Občine Ig.
K točki 3
Župan pove, da so delovna telesa občinskega sveta obravnavala predlog rebalansa in ga
predlagajo občinskemu svetu v potrditev.
Z 12 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel sklep, da se glasuje o predlogu
Odloka o rebalansu proračuna Občine Ig za leto 2016–2.
Z 12 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel Odlok o rebalansu proračuna
Občine Ig za leto 2016–2.
K točki 4
Župan pove, da je občinska uprava pripravila sklep o vpisu pravice do pitne vode v Ustavo
Republike Slovenije in poda razpravo.
Martina Kovačič se zavzema, da vodni viri ostanejo v občinski lasti, da se obvaruje dobrina,
da ne pride v roke multinacionalk, da se ne prodaja.
Franc Toni meni, da morajo imeti enake pravice do pitne vode vsi občani.
Seji se pridruži Zlatko Usenik.
S 13 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel naslednja sklepa:
Občinski svet Občine Ig zahteva, da Državni zbor v vse postopke in razprave v zvezi s
spremembo Ustave Republike Slovenije 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
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pitno vodo ni namenjena ustvarjanju dobička in uredba, ki določa metodologijo za
oblikovanje cen (U-MEDO) to že ureja na tak način.
K točki 5
 Zlatko Usenik vpraša kako napredujejo dela na vrtini v Zapotoku in ali bo Šumnik še
ostal po priklopu na novo vrtino.
Župan obrazloži, da bodo v naslednji dneh znani podatki o količini načrpane vode.
Ko bo zagotovljena količina vode bo vrtina dana v sistem, voda iz zajetja Šumnik pa
bo opuščena.
Jože Virant opozori, da je potrebno preprečiti črne gradnje vrtin za male čistilne
naprave.
Zlatko Usenik predlaga, da se take lastnike objektov, ki spuščajo neprečiščeno vodo
v zemljo, prijavi inšpekciji.
Martina Kovačič vpraša ali občina odvzame vzorce vode pri izviru v Mahu in koliko je
tam globoka vrtina.
Župan pove, da je analiza vode pokazala, da je voda neoporečna, vrtina je približno
globoka 150 m.
 Franc Toni vpraša ali je občina pregledala novo gradbeno zakonodajo MOP.
Župan odgovori, da občina nima pripomb, zakon pa spremlja SOS, ZOS.
 Zlatko Usenik ponovno opozori na nevarni odsek ceste iz Kureščka in predlaga, da se
postavi opozorilne table v obe smeri vožnje, ali preplastitev ceste ali postavitev
ograje. Glede poljskih cest, si pa kmetje sami sebi uničujejo ceste po Mahu, ker s
težkimi traktorji in kamionskimi prikolicami vozijo pesek.
Seji se pridruži Tone Krnc, Alenka Jeraj zapusti sejo.
Župan zapre sejo za javnost. Svetniki so obravnavali informacijo v zvezi poteka pravdnega
postopka gostinskega objekta v Iškem vintgarju. Po splošni razpravi so sprejeli sklep, da se
na naslednjo sejo občinskega sveta, povabi odvetnika Mateja Verceta, da poda poročilo o
poteku pravdnega postopka. Povabi se tudi predsednika PD Krim z člani upravnega odbora.
Seja je bila zaključena ob 19.00 uri.
Zapisala Marjana Župec
Janez Cimperman
ŽUPAN
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