ZAPISNIK 1. IZREDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE IG
z dne, 12.11.2014 ob 17.00 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, Jože Virant, Marija Župec.
Odsoten Zlatko Usenik.
Ostali prisotni: Janez Miklič, Bojana Birsa, Marjana Župec.
Dnevni red:
1. Obravnava in potrditev predloga Sklepa o sprejemu Odloka o koriščenju sredstev
proračunske rezerve v letu 2014 po hitrem postopku
2. Obravnava in potrditev predloga Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve za
leto 2014
Dnevni red je bil soglasno sprejet.
K točki 1
Svetniki niso razpravljali.
Z 11 glasovi ZA je Občinski svet Občine Ig sprejel sklep o sprejemu Odloka o
koriščenju sredstev proračunske rezerve v letu 2014 po hitrem postopku.

Seji se pridružita Alenka Jeraj in Klemen Glavan, sejo zapusti Zuhra Jovanovič.
K točki 2

Bojana Birsa pove, da župan na predlog za finance pristojnega organa občinske
uprave odloča o porabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega
odstavka 49. člena ZJF v omenjenem obsegu do višine 10,000 evrov. Ker trenutni
primer uporabe proračunske rezerve bistveno presega navedeni znesek, o porabi
odloča Občinski svet Občine Ig.
Župan pove, da so poplave bistveno v večjem obsegu kot leta 2010, škoda je izredno
velika, ne samo na infrastrukturi, predvsem je na objektih fizičnih oseb. Za pomoč
družinam je odprt poseben transakcijski račun, Občina pripravlja dobrodelni koncert,
svetnikom pa predlaga, da se odpovedo eni sejnini ter pohvali gasilce in civilno
zaščito saj so delali neprestano noč in dan. Na podlagi študije poplavne varnosti se
že pripravljata dva projekta: nasip višine 1,10 m, širine 7 m v dolžini 300 m med
Brestom in Tomišljem in še en nasip pred mostom v Iški vasi.
Slavko Pavlič predlaga, da se v bodoče prepove skladiščenje lesa v Strahomerju in
Vrbljenu ob reki Iški, in potrebno je narediti nasip za vasi Matena in Brest.
Tone Modic in Klemen Glavan predlagata, da se odstrani pesek iz struge Iške.
Tone Krnc predlaga okrepitve v rezervni sestavi civilne zaščite in predlaga še, da
Občina pošlje dopis, naj država pusti, da jarke, kanale, strugo Iške lahko čistijo
kmetje.
Bojan Kraševec pove, da so strokovnjaki predlagali izgradnjo zadrževalnika v soteski
Iške, tam bi se lahko voda razlila nazaj in s tem se pridobi čas za postopno
spuščanje vode mimo naselja.
Z 12 glasovi ZA je občinski svet Občine Ig sprejel Odlok o uporabi sredstev
proračunske rezerve za leto 2014.
Seja je bila zaključena ob 18.00 uri.
Zapisala Marjana Župec

Janez Cimperman
ŽUPAN
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