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Na Občini Ig je bil v četrtek, 11. 5. 2017,
podpisan Sporazuma o sofinanciranju projekta
za zagotavljanje poplavne varnosti v Občini Ig.
Župan Občine Ig, Janez Cimperman je skupaj z
ministrico za okolje in prostor Ireno Majcen in
direktorjem Direkcije RS za vode Tomažem
Prohinarjem slavnostno podpisal sporazum o
sofinanciranju projekta »Protipoplavni nasip
Brest in Tomišelj ter AB zid pri objektu Brest
36«. S protipoplavnimi ukrepi se bo zagotavljala
poplavna varnost v občini Ig. Z izgradnjo
nasipov bo preusmerjen tok poplavnih vod izven
območja gostejše poselitve. Protipoplavni zid ob
objektu Brest 36 pa je predviden kot izravnalni
in varovalni ukrep.

Župan je ob podpisu povedal, da je ves čas, od zadnjih poplav leta 2014 in takratnega obiska
ministrice Irene Majcen v naši poplavljeni občini upal, da bo prišlo do tega podpisa. Prav tako je
ministrica Irena Majcen povedala, da se je zavedala teže takrat dane obljube in da je storila vse, da
je prišlo do podpisa tega sporazuma.
Župan se je po podpisu pogodbe, skupaj s predstavniki ministrstva za okolje sprehodil po središču
Iga.

Dogodki

Imenik

Razpisi

Dodaj novico

Dodaj dogodek

Prijavi se na prejemanje novic iz občine Ig.
Vpišite svoj e-poštni naslov ...

VPIŠI ME

Strinjam se s pogoji uporabe
in politiko zasebnosti

Spremljaj nas na Facebooku
Prijavi se na RSS vir

OBČINA IG
Številka: 6/2017
Izšla: 14.09.2017
Poglej Pdf

Preglej vse

Koledar dogodkov
September

28 29 30 1

2

3

4

5

6

7

28.09.2017
Danes ni dogodkov.
30.09.201 | Šport
Pohod v objemu Kureščka
07.10.2017 | Kultura
Ničesar ne obžalujem

Top brano

Komentirano

Ocenjeno

Spremljanje vodostaja
reke Iške
2

0 (Bodi prvi!)

Prijavi napako v objavi

Oceni članek

Spremljanje stanja reke
Iške

Všeč mi je 526 osebam je to všeč. Pridruži se da vidiš kaj je všeč tvojim prijateljem.

Povezani članki

IŽANSKI SEJEM
ODPOVEDAN
OBČINSKE
Spremljanje vodostaja
reke Iške

OBČINSKE
Septembrski Mostiščar

Andreja Zdravje
pred 1 tednom

Andreja Zdravje
pred 1 tednom

Vodostaj reke Iške pada

NE ZAMUDI VEČ NOBENE POMEMBNE NOVICE ALI
DOGODKA IZ TVOJEGA KRAJA!

x

Požari v objektih
11.9.2017 6:26

Naroči se na brezplačno tedensko e-izdajo in bodi na tekočem o

Za vašo boljšo uporabniško
uporabljamo
piškotke. Z nadaljnjo uporabo te spletne strani se z uporabo piškotkov strinjate.
dogajanju vizkušnjo
tvoji občini
Ig!
Podrobnosti hrambe so pojasnjeni v splošnih pogojih. Uporabo piškotkov lahko kadarkoli onemogočite, vendar vam v takem primeru spletna stran ne bo delovala
pravilno.

https://www.mojaobcina.si/ig/novice/obcinske/podpisan-sporazum-o-sofinanciranju-poplavne-varnosti-obcini-ig.html

RAZUMEM

1/2

28. 9. 2017

Podpisan Sporazum o sofinanciranju poplavne varnosti v Občini Ig | Občina Ig | MojaObčina.si

Izberi drugo občino

Vpiši svoj e-poštni naslov...

POTRDI

Prijava

Registracija

Povej občini

Soglašam s splošnimi pogoji in politiko zasebnosti
100 % skrbno bomo varovali vašo zasebnost in odjavili se boste lahko kadarkoli!

Bi nam rad kaj zaupal o občini? Napiši tukaj.
Oddaj

Komentiraj novico

Bodite prvi pri oddaji mnenja.

Za komentiranje morate biti prijavljeni. Še nimate uporabniškega imena in gesla? Registrirajte se!

Obvesti me o novem komentarju.

Komentarji

Starejši prej

0 komentarjev

Za ta prispevek še ni dodanih komentarjev. Bodi prvi!

O občini

Uredništvo

Zemljevid strani

Partnerji

Copyright © PriMS d.o.o. Vse pravice pridržane. | Sofinanciranje

Marketing

Soustvarjaj

Spremljaj nas
O portalu | O podjetju | Splošni pogoji | Politika zasebnosti | Logotipi

https://www.mojaobcina.si/ig/novice/obcinske/podpisan-sporazum-o-sofinanciranju-poplavne-varnosti-obcini-ig.html

2/2

