OBČINA ILIRSKA BISTRICA
Občinski svet
Številka: 011-18/2018
Ilirska Bistrica, 25. 4. 2018

ZAPISNIK
26. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, ki je bila
19. 4. 2018 ob 17. uri v sejni sobi Občine Ilirska Bistrica
Prisotni člani občinskega sveta: Peter Štavar, Nevenka Tomšič, Sonja Koren Čeligoj, Borut Rojc, Sonja Čošić,
Igor Janičijević, Lilijana Valenčič, Anton Frank, Igor Batista, Anton Šenkinc, Dušan Grbec, Kristina Valenčič,
Alenka Tomšič Klarič, Ana Marija Saftič, Zorko Šabec, Iris Dovgan Primc, Marjan Mikuletič, Vojko Tomšič,
Mirjam Vrh, Borut Jenko
Odsotnosti članov občinskega sveta med sejo: Alenka Tomšič Klarič (- 50 minut)
Odsotni člani občinskega sveta: Adriana Gombač, Andrej Muha, Adrijana Kocjančič
Prisotni sodelavci občinske uprave: Emil Rojc, župan; Andreja Derenčin, direktorica občinske uprave; Tina Kocjan,
vodja oddelka za gospodarstvo in finance; Zdenka Tomažič, vodja oddelka za družbene dejavnosti; Dragica
Kastelic Boštjančič, vodja oddelka za gospodarsko infrastrukturo; Marko Tomažič, svetovalec (do 18.55
ure); Luka Špilar, svetovalec (do 18.24 ure); Boštjan Primc, višji svetovalec (od 17.49 ure do 18.50 ure);
Tatjana Urbančič, višja svetovalka (od 18.27 ure do 18.58 ure); Tjaša Kaluža, odgovorna urednica glasila
Občine Ilirska Bistrica »Bistriški odmevi«; Sabrina Pirih, višja referentka
Ostali prisotni: Gorazd Brne, vodja Gimnazije Ilirska Bistrica – pri 1. točki dnevnega reda; Martin Murovec iz
Goriške lokalne energetske agencije GOLEA – pri 8. točki dnevnega reda
Prisotni novinarji: Katja Kirn Vodopivec, predstavniki TV Galeje
Sejo Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica je sklical in vodil Emil Rojc, župan (v nadaljevanju besedila
župan). Za sejo Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica je bil predlagan naslednji DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev zapisnika 25. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, ki je bila 15. 2. 2018 in
zapisnika 9. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, ki je bila sklicana 6. 4. 2018
2. Pregled realizacije sklepov
3. Kadrovske zadeve
4. Obravnava predlogov za podelitev občinskih priznanj za leto 2018
5. Zagotovitev dodatnih prostih mest v vrtcih v občini Ilirska Bistrica
6. Obravnava Letnega poročila o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta in
njihovih učinkih
7. Predstavitev ekonomske analize Daljinsko ogrevanje na lesno biomaso Ilirska Bistrica
8. Premoženjsko pravne zadeve
9. Obravnava pobude za razpis referenduma o ustanovitvi nove krajevne skupnosti
10. Prerazporeditev proračunskih sredstev in odprtje novih postavk v skladu z Odlokom o proračunu Občine
Ilirska Bistrica za leto 2018 (Uradni list RS, št. 10/2018)
11. Obravnava osnutka Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2017
12. Vprašanja in pobude
Župan je ugotovil, da je na seji Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica (v nadaljevanju besedila občinski
svet) od 23-ih članic in članov občinskega sveta prisotnih 18, zato je občinski svet sklepčen in lahko
veljavno odloča.
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Župan je predlagal dopolnitev dnevnega reda z novo 1. točko: Poročilo o delovanju Gimnazije Ilirska
Bistrica in, da se ostale točke dnevnega reda ustrezno preštevilči ter dal dnevni red v razpravo. Člani
občinskega sveta so pred pričetkom seje prejeli predloga sklepov z obrazložitvijo (št. zadeve: 603-1/2018-2
z dne 17. 4. 2018), poročilo o delovanju ŠC Postojna, Enote v Ilirski Bistrici v šolskem letu 2017/18,
finančno poslovanje šole in finančni plan za leto 2018 z dne 13. 4. 20189. Navedeno gradivo je priloženo
arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 1)
Dnevni red se dopolni z novo 1. točko: Poročilo o delovanju Gimnazije Ilirska Bistrica, ostale točke
dnevnega reda pa se ustrezno preštevilči.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 18 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 18 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP (št. 2)
Sprejme se naslednji dnevni red:
1. Poročilo o delovanju Gimnazije Ilirska Bistrica
2. Pregled in potrditev zapisnika 25. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, ki je bila 15. 2. 2018 in
zapisnika 9. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, ki je bila sklicana 6. 4. 2018
3. Pregled realizacije sklepov
4. Kadrovske zadeve
5. Obravnava predlogov za podelitev občinskih priznanj za leto 2018
6. Zagotovitev dodatnih prostih mest v vrtcih v občini Ilirska Bistrica
7. Obravnava Letnega poročila o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta in
njihovih učinkih
8. Predstavitev ekonomske analize Daljinsko ogrevanje na lesno biomaso Ilirska Bistrica
9. Premoženjsko pravne zadeve
10. Obravnava pobude za razpis referenduma o ustanovitvi nove krajevne skupnosti
11. Prerazporeditev proračunskih sredstev in odprtje novih postavk v skladu z Odlokom o proračunu Občine
Ilirska Bistrica za leto 2018 (Uradni list RS, št. 10/2018)
12. Obravnava osnutka Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2017
13. Vprašanja in pobude
Pri glasovanju je bilo prisotnih 20 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 19 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.
1. točka: Poročilo o delovanju Gimnazije Ilirska Bistrica
Župan je predstavil predloga sklepov v zvezi z delovanjem Gimnazije Ilirska Bistrica. Gorazd Brne, vodja
Gimnazije Ilirska Bistrica (v nadaljevanju besedila Gorazd Brne), je predstavil pogoje delovanja Gimnazije Ilirska
Bistrica, vezane na vpisne podatke učencev, ki so se za šolsko leto 2018/19 odločili za šolanje na bistriški
Gimnaziji. V razpravi so sodelovali Mirjam Vrh, Nevenka Tomšič, Kristina Valenčič in Igor Batista, ki
so podprli predlog za ohranitev Gimnazije Ilirska Bistrica, kljub manjšemu vpisu v gimnazijski program.
Župan in Gorazd Brne sta odgovarjala na vprašanja članov občinskega sveta. Po zaključeni razpravi je
župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 3)
1. Občina Ilirska Bistrica podpira delovanje dislocirane enote Gimnazija Ilirska Bistrica ter se zavezuje, da
bo zagotavljala potrebna finančna sredstva za nemoteno delovanje enote, kar bo opredeljeno v
vsakokratnem proračunu občine za posamezno leto.
2. Občina Ilirska Bistrica podpira izvajanje programa v prvem letniku gimnazije v šolskem letu 2018/2019
in se zavezuje, da bo zagotovila dodatna finančna sredstva potrebna zaradi manjšega vpisa v program.
3. Od Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport pričakujemo pozitivno mnenje glede izdaje soglasja
za izvajanje programa v prvem letniku gimnazije v šolskem letu 2018/2019, v enoti Gimnazija Ilirska
Bistrica.
4. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 20 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 20 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.
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SKLEP (št. 4)
1. Občina Ilirska Bistrica predlaga Šolskemu centru Postojna pričetek aktivnosti za uvedbo novega
srednješolskega programa v enoti Gimnazija Ilirska Bistrica – tehnik mehatronike, za šolsko leto
2019/2020.
2. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 20 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 20 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.
2. točka: Pregled in potrditev zapisnika 25. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, ki je bila
15. 2. 2018 in zapisnika 9. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica,
ki je bila sklicana 6. 4. 2018
Župan je dal v razpravo zapisnik 25. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, ki je bila 15. 2. 2018. Ker
ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 5)
Sprejme se zapisnik 25. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, ki je bila 15. 2. 2018.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 20 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 19 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.
Župan je dal v razpravo zapisnik 9. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, ki je bila
sklicana 6. 4. 2018. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 6)
Sprejme se zapisnik 9. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, ki je bila sklicana 6. 4. 2018.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 19 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 17 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.
3. točka: Pregled realizacije sklepov
Župan je dal v razpravo pregled realizacije sklepov 25. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, ki je bila
15. 2. 2018. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 7)
Sprejme se poročilo o realizaciji sklepov s 25. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, ki je bila 15. 2. 2018.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 20 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 19 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.
Župan je dal v razpravo pregled realizacije sklepov 9. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine Ilirska
Bistrica, ki je bila sklicana 15. 2. 2018. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 8)
Sprejme se poročilo o realizaciji sklepov z 9. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, ki je
bila sklicana 15. 2. 2018.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 17 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 16 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.
4. točka: Kadrovske zadeve
Igor Batista, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je predstavil predlog sklepa za
imenovanje predstavnika ustanovitelja - Občine Ilirska Bistrica, v Svet zavoda Osnovne šole Jelšane.
Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku. Sonja Koren Čeligoj je prebrala 78.
člen in 79. člen Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica (v nadaljevanju besedila
poslovnik) in občinski svet seznanila s potekom glasovanja na seji komisije za mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja v zvezi s predlaganjem kandidata za imenovanje predstavnika ustanovitelja - Občine Ilirska
Bistrica, v Svet zavoda Osnovne šole Jelšane. Župan je pojasnil določila poslovnika o glasovanju. Igor
Batista, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je pojasnil, kako je potekalo
glasovanje na komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. V razpravi so sodelovali Sonja Koren
Čeligoj, župan in Igor Batista. Borut Jenko je v zvezi z glasovanje izvedenim na komisiji za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja o kandidatu za imenovanje predstavnika ustanovitelja - Občine Ilirska
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Bistrica, v Svet zavoda Osnovne šole Jelšane pojasnil, da so zaprosili za mnenje pravno službo stranke (na
uradni odgovor še čakajo) ter apeliral na člane občinskega sveta, da predloga ne podprejo. Razpravljali so še
Nevenka Tomšič, župan, Igor Batista, Alenka Tomšič Klarič, ki je podprla predlagano kandidatko, Kristina
Valenčič, Dušan Grbec in Vojko Tomšič. Po zaključeni razpravi je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 9)
I. Ugotovi se, da je Milan Uljan, Sušak 1, 6254 Jelšane, dne 26.02.2018 seznanil svet zavoda, da odstopa z
mesta predstavnika ustanovitelja – Občine Ilirska Bistrica v Svetu zavoda Osnovne šole Jelšane, zato se
razreši funkcije predstavnika ustanovitelja v Svetu zavoda Osnovne šole Jelšane z dnem uveljavitve
tega sklepa.
II. Za predstavnika ustanovitelja - Občine Ilirska Bistrica v Svet zavoda Osnovne šole Jelšane se imenuje
Eleno Ujčič, Dolenje 11, 6254 Jelšane
III. Mandat imenovanega predstavnika nastopi z dnem uveljavitve sklepa in traja do poteka mandata
sedanjim članom sveta zavoda.
IV. Sklep stopi v veljavo naslednji dan po sprejemu na Občinskem svetu Občine Ilirska Bistrica.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 19 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 12 članov
občinskega sveta, »PROTI« je glasovalo 5 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet.
Igor Batista, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je predstavil predlog sklepa za
imenovanje predstavnikov Občine Ilirska Bistrica v Svet zavoda Zdravstveni dom Ilirska Bistrica. Predlog
sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 10)
I. Za predstavnike Občine Ilirska Bistrica v Svetu zavoda Zdravstveni dom Ilirska Bistrica se imenujejo:
1. Anton Frank, Trnovska 34, 6250 Ilirska Bistrica
2. Karel Sakelšek, Rozmanova 24 f, 6250 Ilirska Bistrica
3. Jani Muha, Gregorčičeva 28, 6250 Ilirska Bistrica
4. Branko Ujčič, Maistrova ulica 1, 6250 Ilirska Bistrica
5. Milivoj Kaluža, Podstenje 8, 6250 Ilirska Bistrica
II. Mandat članov sveta zavoda začne teči z dnem konstitutivne seje in traja 4 (štiri) leta.
III. Sklep stopi v veljavo naslednji dan po sprejemu na Občinskem svetu Občine Ilirska Bistrica.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 19 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 10 članov
občinskega sveta, »PROTI« je glasovalo 8 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet.
5. točka: Obravnava predlogov za podelitev občinskih priznanj za leto 2018
Igor Batista, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je predstavil predloge za
podelitev letošnjih občinskih priznanj. Predlogi sklepov z obrazložitvami so priloženi arhiviranemu zapisniku. V
razpravi so sodelovali Kristina Valenčič, župan, Igor Batista, Vojko Tomšič in Ana Marija Saftič. Po
zaključeni razpravi je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 11)
I. Plaketo Občine Ilirska Bistrica za področje športa za leto 2018 prejme plesni par Eva Česnik in Klavdija
Ujčič iz Športnega društva FREIA, Cankarjeva 7, Ilirska Bistrica.
II. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 19 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 16 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.
SKLEP (št. 12)
I. Spominsko plaketo Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 prejme Okrepčevalnica »Sladki Bar« Demiri
Gajur s.p., Cankarjeva ul. 35, Ilirska Bistrica.
II. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 20 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 19 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.
SKLEP (št. 13)
I. Plaketo Občine Ilirska Bistrica za področje kulture za leto 2018 prejme Rajko Kranjec, Ulica Toneta
Tomšiča 14, Ilirska Bistrica.
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II. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 20 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 17 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.
SKLEP (št. 14)
I. Plaketo Občine Ilirska Bistrica za področje gospodarstva za leto 2018 prejme Ipil d.o.o., Šercerjeva
cesta 17, Ilirska Bistrica.
II. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 19 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 11 članov
občinskega sveta, »PROTI« je glasovalo 6 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet.
SKLEP (št. 15)
I. Plaketo Občine Ilirska Bistrica za področje družbenih dejavnosti za leto 2018 prejme Planinska skupina
Podgora, Trpčane 12, Ilirska Bistrica.
II. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 19 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 18 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.
SKLEP (št. 16)
I. Spominsko plaketo Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 prejme Smučarski klub Snežnik, Jurčičeva ulica 1,
Ilirska Bistrica.
II. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 20 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 19 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.
6. točka: Zagotovitev dodatnih prostih mest v vrtcih v občini Ilirska Bistrica
Luka Špilar, svetovalec, je predstavil predlog sklepa o dodatnih prostih mestih v vrtcih v novem šolskem letu.
Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku. Župan je posredoval stališče odbora za
družbene dejavnosti, ki je priloženo arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 17)
I. V VVE pri OŠ Toneta Tomšiča Knežak se oblikuje dodatni heterogeni oddelek I. starostnega obdobja
pod pogojem, da je po podpisu pogodb o vključitvi otrok v vrtec dejansko vključenih najmanj 7 otrok.
V primeru, da je po podpisu pogodb o vključitvi otrok v vrtec dejansko vključenih najmanj 5 otrok se
lahko oblikuje polovica heterogenega oddelka I. starostnega obdobja.
II. Dodatni oddelek se zagotovi s 1.9.2018 oziroma ob izpolnitvi pogojev iz 1. člena sklepa.
III. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 20 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 19 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.
7. točka: Obravnava Letnega poročila o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega
koncepta in njihovih učinkih
Boštjan Primc, višji svetovalec, je predstavil Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta
Lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih. Navedeno letno poročilo s predlogom sklepa je
priloženo arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 18)
I. Potrdi se Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta in
njihovih učinkih.
II. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 20 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 16 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.
8. točka: Predstavitev ekonomske analize Daljinsko ogrevanje na lesno biomaso Ilirska Bistrica
Župan in Martin Murovec iz Goriške lokalne energetske agencije GOLEA (v nadaljevanju besedila Martin
Murovec) sta predstavila ekonomsko analizo Daljinskega ogrevanja na lesno biomaso Ilirska Bistrica. Ekonomska
analiza Daljinskega ogrevanja na lesno biomaso Ilirska Bistrica s predlogom sklepa je priložena arhiviranemu
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zapisniku. V razpravi so sodelovali Nevenka Tomšič, Marjan Mikuletič in Vojko Tomšič. Župan in Martin
Murovec sta odgovarjala na vprašanja in pripombe članov občinskega sveta. Po zaključeni razpravi je župan dal
na glasovanje
SKLEP (št. 19)
I. Investicija v Daljinsko ogrevanje na lesno biomaso Ilirska Bistrica, se na osnovi izračuna ekonomike
investicije po preveritvi cen na trgu, zaustavi. Z investicijo se ne nadaljuje.
II. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 19 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 14 članov
občinskega sveta, »PROTI« je glasoval 1 član občinskega sveta. Sklep je bil sprejet.
9. točka: Premoženjsko pravne zadeve
Marko Tomažič, svetovalec (v nadaljevanju besedila Marko Tomažič), je predstavil popravljen predlog sklepa
št.: 3528-23/2012, da se v najem se odda naslednji poslovni prostor-garaža:
št.
Št. stavbe k.o.
Naslov
Izhodiščna cena
Površina
Cenilni
posl.
(EUR):
(m2)
elaborat
prostora
EUR/mesec/m2
(oznaka)
3
27
2525 Ilirska
Brez
2,01
14,46
IP – C 2858 Bistrica
naslova
JP
Oddaja poslovnega prostora v najem se odda po navedeni ceni z upoštevanjem ustreznega faktorja v skladu
s 24. členom Pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov v najem (Ur. list RS št. 54/2016). Vsi stroški
pravnega posla bremenijo najemnika. Najemnik je dolžan plačevati obratovalne stroške, stroške rednega
vzdrževanja, stroške uporabe stavbnega zemljišča, stroške zavarovanj in druge stroške za katere se stranki
dogovorita v najemni pogodbi.
Proda se naslednji poslovni prostor-garaža:
št.posl.
Št. stavbe k.o.
Naslov
cena
Površina
Cenilni elaborat
prostora
(EUR):
(m2)
(oznaka)
3

27

2525 Ilirska
Bistrica

Brez
naslova

5100,00

14,46

IP – C 2858-JP

Prodaja navedenega poslovnega prostora se opravi po navedeni ceni po sistemu videno-kupljeno. Vsi
stroški pravnega posla bremenijo kupca. Popravljen predlog sklepa z obrazložitvijo so člani občinskega
sveta prejeli pred pričetkom seje občinskega sveta. Župan je predlagal, da se najprej predstavi vse sklepe
pri tej točki, nato opravi razpravo in o vseh sklepih glasuje hkrati, če se člani občinskega sveta ne odločijo
drugače.
Marko Tomažič je predstavil predlog sklepa št.: 478-33/2018, da se na delu nepremičnine parc. št. 291/16
k.o. Trnovo ustanovi odplačna stavbna pravica za namen postavitve garaže za obdobje 99 let v korist
Ambrožič Aleksandre Jožefe, Vojkov drevored 24, 6250 Ilirska Bistrica in sicer v obsegu 15 m2, kot je
razvidno iz situacijskega načrta. Odškodnina za ustanovitev stavbne pravice znaša 326,55 EUR, kot jo je
ocenil pooblaščeni ocenjevalec nepremičnin Boris Rep, KRASINVES NEPREMIČNINE d.o.o.,
Partizanska cesta 30, 6210 Sežana, s poročilom št. 18 – 0309, z dne 28.3.2018. Vsi stroški postopka in
izvedbe pravnega posla bremenijo Občino Ilirska Bistrica.
Za potrebe ureditve ulice Vojkovega drevoreda in ureditve prehoda za pešce med Železniško postajo Ilirska
Bistrica in Tomšičevo ulico se odstrani objekt (št. stavbe 1376 – trafika in prizidek), ki je v lasti Ambrožič
Aleksandre Jožefe, Vojkov drevored 24, 6250 Ilirska Bistrica ter se v ta namen stranki izplača odškodnina
za odstranjen objekt v višini 2.770,00 EUR, kot je stavbo ocenil pooblaščeni ocenjevalec nepremičnin
Boris Rep, KRASINVES NEPREMIČNINE d.o.o., Partizanska cesta 30, 6210 Sežana, s poročilom št. 18
– 0308, z dne 26.3.2018. Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku.
Marko Tomažič je predstavil predlog sklepa št.: 478-49/2012, da se razveljavita Sklepa Občinskega sveta
Občine Ilirska Bistrica pod št. 478-49/2012, ki sta bila sprejeta dne 20.06.2013 in 15.12.2015.
Na podlagi metode javne dražbe se prodajo spodaj navedena zemljišča v stanovanjski soseski Koseze, za
naslednje izklicne cene:
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Zap.
K.o.
Parc. št.
Površina
Cena na m2
Izklicna cena (EUR)
št.
(EUR)
1.
Koseze 1633/22
715
42,94
30.700,00
2.
Koseze 1633/25
730
43,15
31.500,00
3.
Koseze 1633/26
835
43,11
36.000,00
4.
Koseze 1633/27
804
42,41
34.100,00
5.
Koseze 1633/28
850
43,06
36.600,00
6.
Koseze 1633/29
766
42,43
32.500,00
7.
Koseze 1633/30
746
43,30
32.300,00
8.
Koseze 1633/31
729
42,39
30.900,00
9.
Koseze 1633/32
829
41,62
34.500,00
10.
Koseze 1633/33
877
40,14
35.200,00
Vsi stroški povezani z realizacijo prodaje zemljišč, vključno s plačilom DDV bremenijo kupca, za podpis
kupoprodajne pogodbe pa se pooblasti župana Občine Ilirska Bistrica. Predlog sklepa z obrazložitvijo je
priložen arhiviranemu zapisniku.
Marko Tomažič je predstavil predlog sklepa št.: 478-51/2017, da se nepremičnina parc. št. 1587 k.o. 2525
Ilirska Bistrica, ki v naravi predstavlja del državne ceste R3-632/1378 Ilirska Bistrica – Novokračine,
skladno z Uredbo o kategorizaciji državnih cest (Uradni list RS, št. 102/12, 35/15, 38/15, 78/15, 21/16,
52/16, 64/16, 41/17 in 63/17) brezplačno prenese v last Republike Slovenije. Za podpis pogodbe o
uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim se pooblasti župana Občine Ilirska Bistrica. Predlog
sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku.
Marko Tomažič je predstavil predlog sklepa št.: 410-151/2016, da se sklep št. 410-151/2016 o dodelitvi
stanovanj na naslovu Kosovelova ulica 18, Ilirska Bistrica (št. parcele 3107/1 k.o.Trnovo, št. delov stavbe
3,9,14 in 18) v brezplačno uporabo Centru za socialno delo Ilirska Bistrica, Bazoviška c. 32, Ilirska
Bistrica, sprejetega na 18. seji občinskega sveta dne 26.1.2017, delno razveljavi in sicer se stanovanje (del
stavbe št. 3) v izmeri 57,20 m2 iz sklepa izvzame in se ga nameni za potrebe Občine Ilirska Bistrica in sicer
za dodelitev prosilcu iz prednostne liste za dodelitev neprofitnega stanovanja, ki je bila določena na podlagi
Razpisa za dodelitev neprofitnega stanovanja z dne 20.3.2017. Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen
arhiviranemu zapisniku.
Marko Tomažič je predstavil predlog sklepa št.: 478-37/2018, da se na podlagi metode javne dražbe
prodajo spodaj navedena zemljišča v Industrijski coni Plama, za naslednje izklicne cene:
Zap.
K.o.
Parc. št.
Površina
Cena na m2 (EUR) Izklicna cesta
št.
(EUR)
1.
Hrušica 3746/15
6200
6,90
42.780,00
2.
Hrušica DEL 3746/16
( znana po
6,90
parcelaciji)
3.
Hrušica DEL 3747/5
( znana po
6,90
parcelaciji)
4.
Hrušica DEL 3748/1
( znana po
6,90
parcelaciji)
Javna dražba pod točko 2,3 in 4 se razpiše po izvedbi parcelacije, kot je opredeljena v Občinskem
prostorskem načrtu in sicer v Podrobnih prostorsko izvedbenih pogojih v območju Industrijske cone Plama,
v enoti z oznako HS 02. Vsi stroški povezani z realizacijo prodaje zemljišč, vključno s plačilom DDV
bremenijo kupca, za podpis kupoprodajne pogodbe pa se pooblasti župana Občine Ilirska Bistrica. Predlog
sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku. Župan je predlagal, da se o vseh sklepih
obravnavanih pri tej točki dnevnega reda glasuje hkrati. Člani občinskega sveta so se strinjali s predlogom.
Župan je dal na glasovanje
SKLEP (št. 20)
Sprejme se predlagane sklepe navedene v gradivu točke dnevnega reda: Premoženjsko pravne zadeve:
SKLEP
I. V najem se odda naslednji poslovni prostor-garaža:
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št.
posl.
prostora

Št. stavbe

k.o.

Naslov

3

27

2525 Ilirska
Bistrica

Brez naslova

Izhodiščna
cena
(EUR):
EUR/mesec/m2
2,01

Površina
(m2)

Cenilni
elaborat
(oznaka)

14,46

IP – C 2858 JP

Oddaja poslovnega prostora v najem se odda po navedeni ceni z upoštevanjem ustreznega faktorja v
skladu s 24. členom Pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov v najem (Ur. list RS št. 54/2016). Vsi
stroški pravnega posla bremenijo najemnika. Najemnik je dolžan plačevati obratovalne stroške, stroške
rednega vzdrževanja, stroške uporabe stavbnega zemljišča, stroške zavarovanj in druge stroške za katere
se stranki dogovorita v najemni pogodbi.
II. Proda se naslednji poslovni prostor-garaža:
št.
Št. stavbe k.o.
Naslov
cena (EUR): Površina
Cenilni
posl.
(m2)
elaborat
pros
(oznaka)
tora
3
27
2525 Ilirska
Brez naslova
5100,00
14,46
IP – C 2858Bistrica
JP
Prodaja navedenega poslovnega prostora se opravi po navedeni ceni po sistemu videno-kupljeno. Vsi
stroški pravnega posla bremenijo kupca.
III. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
SKLEP
I. Na delu nepremičnine parc. št. 291/16 k.o. Trnovo se ustanovi odplačna stavbna pravica za namen
postavitve garaže za obdobje 99 let v korist Ambrožič Aleksandre Jožefe, Vojkov drevored 24, 6250
Ilirska Bistrica in sicer v obsegu 15 m2, kot je razvidno iz situacijskega načrta. Odškodnina za
ustanovitev stavbne pravice znaša 326,55 EUR, kot jo je ocenil pooblaščeni ocenjevalec nepremičnin
Boris Rep, KRASINVES NEPREMIČNINE d.o.o., Partizanska cesta 30, 6210 Sežana, s poročilom št.
18 – 0309, z dne 28.3.2018.
Vsi stroški postopka in izvedbe pravnega posla bremenijo Občino Ilirska Bistrica.
II. Za potrebe ureditve ulice Vojkovega drevoreda in ureditve prehoda za pešce med Železniško postajo
Ilirska Bistrica in Tomšičevo ulico se odstrani objekt (št. stavbe 1376 – trafika in prizidek), ki je v lasti
Ambrožič Aleksandre Jožefe, Vojkov drevored 24, 6250 Ilirska Bistrica ter se v ta namen stranki
izplača odškodnina za odstranjen objekt v višini 2.770,00 EUR, kot je stavbo ocenil pooblaščeni
ocenjevalec nepremičnin Boris Rep, KRASINVES NEPREMIČNINE d.o.o., Partizanska cesta 30, 6210
Sežana, s poročilom št. 18 – 0308, z dne 26.3.2018.
III. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
SKLEP
I. Razveljavita se Sklepa Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica pod št. 478-49/2012, ki sta bila sprejeta
dne 20.06.2013 in 15.12.2015.
II. Na podlagi metode javne dražbe se prodajo spodaj navedena zemljišča v stanovanjski soseski Koseze,
za naslednje izklicne cene:
Zap.
K.o.
Parc. št.
Površina
Cena na m2
Izklicna cena (EUR)
št.
(EUR)
1.
Koseze 1633/22
715
42,94
30.700,00
2.
Koseze 1633/25
730
43,15
31.500,00
3.
Koseze 1633/26
835
43,11
36.000,00
4.
Koseze 1633/27
804
42,41
34.100,00
5.
Koseze 1633/28
850
43,06
36.600,00
6.
Koseze 1633/29
766
42,43
32.500,00
7.
Koseze 1633/30
746
43,30
32.300,00
8.
Koseze 1633/31
729
42,39
30.900,00
9.
Koseze 1633/32
829
41,62
34.500,00
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10.
Koseze 1633/33
877
40,14
35.200,00
III. Vsi stroški povezani z realizacijo prodaje zemljišč, vključno s plačilom DDV bremenijo kupca.
IV. Za podpis kupoprodajne pogodbe se pooblasti župana Občine Ilirska Bistrica.
V. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
SKLEP
I. Nepremičnina parc. št. 1587 k.o. 2525 Ilirska Bistrica v naravi predstavlja del državne ceste R3632/1378 Ilirska Bistrica – Novokračine, skladno z Uredbo o kategorizaciji državnih cest (Uradni list
RS, št. 102/12, 35/15, 38/15, 78/15, 21/16, 52/16, 64/16, 41/17 in 63/17), zato se brezplačno prenese v
last Republike Slovenije.
II. Za podpis pogodbe o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim se pooblasti župana Občine
Ilirska Bistrica.
III. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
SKLEP
I. Sklep št. 410-151/2016 o dodelitvi stanovanj na naslovu Kosovelova ulica 18, Ilirska Bistrica (št.
parcele 3107/1 k.o.Trnovo, št. delov stavbe 3,9,14 in 18) v brezplačno uporabo Centru za socialno delo
Ilirska Bistrica, Bazoviška c. 32, Ilirska Bistrica, sprejetega na 18. seji občinskega sveta dne 26.1.2017,
se delno razveljavi in sicer se stanovanje (del stavbe št. 3) v izmeri 57,20 m2 iz sklepa izvzame in se ga
nameni za potrebe Občine Ilirska Bistrica in sicer za dodelitev prosilcu iz prednostne liste za dodelitev
neprofitnega stanovanja, ki je bila določena na podlagi Razpisa za dodelitev neprofitnega stanovanja z
dne 20.3.2017.
II. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
SKLEP
I. Na podlagi metode javne dražbe se prodajo spodaj navedena zemljišča v Industrijski coni Plama, za
naslednje izklicne cene:
Zap.
K.o.
Parc. št.
Površina
Cena na m2 (EUR) Izklicna cesta
št.
(EUR)
1.
Hrušica 3746/15
6200
6,90
42.780,00
2.
Hrušica DEL 3746/16
( znana po
6,90
parcelaciji)
3.
Hrušica DEL 3747/5
( znana po
6,90
parcelaciji)
4.
Hrušica DEL 3748/1
( znana po
6,90
parcelaciji)
II. Javna dražba pod točko 2,3 in 4 se razpiše po izvedbi parcelacije, kot je opredeljena v Občinskem
prostorskem načrtu in sicer v Podrobnih prostorsko izvedbenih pogojih v območju Industrijske cone
Plama, v enoti z oznako HS 02.
III. Vsi stroški povezani z realizacijo prodaje zemljišč, vključno s plačilom DDV bremenijo kupca.
IV. Za podpis kupoprodajne pogodbe se pooblasti župana Občine Ilirska Bistrica.
V. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 20 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 18 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.
10. točka: Obravnava pobude za razpis referenduma o ustanovitvi nove krajevne skupnosti
Kristina Valenčič, predsednica statutarno pravne komisije, je posredovala stališče komisije, ki je priloženo
arhiviranemu zapisniku. Tatjana Urbančič, višja svetovalka, je predstavila predlog sklepa o razpisu
referenduma za izločitev naselja Bač iz Krajevne skupnosti Knežak in ustanovitev nove Krajevne skupnosti Bač
za naselje Bač, s tem da se v 4. členu za besedo nedelja doda »3. 6. 2018.«, v 5. členu za besedama », se šteje… .«
doda »27. 4. 2018.« ter v 6. členu in 8. členu za besedama Uradnem listu doda »…Republike Slovenije.«.
Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku. V razpravi je sodeloval Peter Štavar. Po
zaključeni razpravi je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 21)
1. Razpiše se referendum za izločitev naselja Bač iz Krajevne skupnosti Knežak in ustanovitev nove
Krajevne skupnosti Bač za naselje Bač.
9 od 13

Kot referendumsko območje se določi območje naselja Bač.
2. Vprašanje, o katerem se odloča na referendumu, se glasi:
»Ali ste za to, da se naselje Bač izloči iz Krajevne skupnosti Knežak in se ustanovi nova krajevna
skupnost Bač za naselje Bač?«
Glasovalec glasuje tako, da na glasovnici obkroži besedo ZA ali PROTI.
3. Pravico glasovati na referendumu imajo vsi krajani, ki so vpisani v splošnem volilnem imeniku v
naselju Bač.
4. Glasovanje na referendumu se izvede v nedeljo, 3. 6. 2018.
5. Za dan razpisa referenduma, s katerim začnejo teči roki za opravila, ki so potrebna za izvedbo
referenduma, se šteje 27. 4. 2018.
6. Referendum vodi Občinska volilna komisija Občine Ilirska Bistrica, ki ugotovi rezultate in sestavi
poročilo o izidu referenduma.
Izid referenduma se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
7. Sredstva za izvedbo referenduma zagotovi Občina Ilirska Bistrica v proračunu.
8. Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 20 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 18 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.
11. točka: Prerazporeditev proračunskih sredstev in odprtje novih postavk v skladu z Odlokom o
proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 (Uradni list RS, št. 10/2018)
Tina Kocjan, vodja oddelka za gospodarstvo in finance (v nadaljevanju besedila Tina Kocjan), je
posredovala predloge sklepov: sklep, da se v okviru Proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 v okviru
podprograma 12069001 – spodbujanje rabe obnovljivih virov energije, predlaga odprtje novega projekta v
okviru proračunske postavke 4001210 ENERGETSKA SANACIJA IN DALJINSKO OGREVANJE –
ENERGETSKA SANACIJA OBČINSKIH OBJEKTOV, konto 4204 – rekonstrukcije in adaptacije v višini
200.000 evrov. Sredstva se zagotovijo iz projekta OB038-16-0024 ENERGETSKA SANACIJA IN
DALJINSKO OGREVANJE – v višini 200.000 evrov v okviru iste proračunske postavke;
sklep, da se v okviru Proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 za krajevne skupnosti dodatno zagotovi
sredstva za izvajanje zimske službe v sezoni 2017/2018. Sredstva se zagotovi za Proračunske uporabnike:
-500 KRAJEVNA SKUPONST BITNJA, podprogram 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje
občinskih cest, proračunska postavka 5001302 ZIMSKA SLUŽBA, konto 4025 tekoče vzdrževanje drugih
objektov v višini 869 evrov;
- 501 KRAJEVNA SKUPNOST DOLNJI ZEMON, podprogram 13029001 Upravljanje in tekoče
vzdrževanje občinskih cest, proračunska postavka 5011302 ZIMSKA SLUŽBA, konto 4025 tekoče
vzdrževanje drugih objektov v višini 1.410 evrov;
- 502 KRAJEVNA SKUPNOST HARIJE, podprogram 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje
občinskih cest, proračunska postavka 5021302 ZIMSKA SLUŽBA, konto 4025 tekoče vzdrževanje drugih
objektov v višini 142 evrov;
- 506 KRAJEVA SKUPNOST JELŠANE, podprogram 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje
občinskih cest, proračunska postavka 5061302 ZIMSKA SLUŽBA, konto 4025 tekoče vzdrževanje drugih
objektov v višini 777 evrov;
- 507 KRAJEVNA SKUPNOST KNEŽAK, podprogram 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje
občinskih cest, proračunska postavka 5071302 ZIMSKA SLUŽBA, konto 4025 tekoče vzdrževanje drugih
objektov v višini 6.920 evrov;
- 512 KRAJEVNA SKUPNOST PODGRAD, podprogram 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje
občinskih cest, proračunska postavka 5121302 ZIMSKA SLUŽBA, konto 4025 tekoče vzdrževanje drugih
objektov v višini 8.180 evrov;
- 513 KRAJEVNA SKUPNOST PREGARJE, podprogram 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje
občinskih cest, proračunska postavka 5131302 ZIMSKA SLUŽBA, konto 4025 tekoče vzdrževanje drugih
objektov v višini 3.224 evrov;
- 517 KRAJEVNA SKUPNOST ŠEMBIJE, podprogram 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje
občinskih cest, proračunska postavka 5171302 ZIMSKA SLUŽBA, konto 4025 tekoče vzdrževanje drugih
objektov v višini 778 evrov;
- 520 KRAJEVA SKUPNOST ZABIČE, podprogram 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje
občinskih cest, proračunska postavka 5201302 ZIMSKA SLUŽBA, konto 4025 tekoče vzdrževanje drugih
objektov v višini 325 evrov. Sredstva se zagotovijo iz projekta OB038-16-0024 Energetska sanacija in
daljinsko ogrevanje – v višini 22.625 evrov.
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V nadaljevanju je predstavila še sklep, da se v okviru Proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2018, v okviru
podprograma 13029002 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest, proračunska postavka
4001306 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST poveča projekt 0B03815-0027 KROŽIŠČE PRI POŠTI, konto 4204 – rekonstrukcije in adaptacije v višini 13.102 evrov in konto
4208 investicijski nadzor v višini 1.464 evrov, sredstva pa se zagotovijo iz projekta OB038-16-0024
Energetska sanacija in daljinsko ogrevanje – v višini 14.566 evrov in sklep, da se v okviru Proračuna
Občine Ilirska Bistrica za leto 2018, v okviru podprograma 13029002 – Investicijsko vzdrževanje in
gradnja občinskih cest, proračunska postavka 4001306 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN GRADNJA
OBČINSKIH CEST poveča projekt 0B038-11-0020 POVEZ. CESTA MED VILHARJEVNO IN
ŠERCERJEVO CESTO, konto 4204 – rekonstrukcije in adaptacije v višini 132.500 evrov in tako znaša
232.500 evrov. Sredstva se zagotovijo iz projekta OB038-16-0016 KROŽIŠČE PRI PETROLU - v višini
87.074 evrov; iz projekta OB038-16-0024 ENERGETSKA SANACIJA IN DALJINSKO OGREVANJE –
v višini 23.426 evrov in iz projekta OB038-07-0238 MOST NA LC ZABIČE v višini 22.000 evrov.
Predlogi sklepov z obrazložitvami so priloženi arhiviranemu zapisniku. Župan je dodatno obrazložil
predlagane sklepe. Nevenka Tomšič je pri prvem sklepu opozorila, da ne moreta biti dva projekta na isti
proračunski postavki, ker tudi nekaj sredstev ostane na proračunski postavki »Energetska sanacija in
daljinsko ogrevanje« in, da nadaljnji predlagani sklepi niso usklajeni z Odlokom o proračunu Občine Ilirska
Bistrica za leto 2018 ter, da bo kljub navedenemu prerazporeditve podprla. Tina Kocjan in župan sta
dodatno obrazložila predloge sklepov. V nadaljevanju so razpravljali Nevenka Tomšič, Tina Kocjan, Ana
Marija Saftič in župan. Župan je predlagal, da se o vseh sklepih obravnavanih pri tej točki dnevnega reda
glasuje hkrati. Po zaključeni razpravi je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 22)
Sprejme se predlagane sklepe navedene v gradivu točke dnevnega reda: Prerazporeditev proračunskih
sredstev in odprtje novih postavk v skladu z Odlokom o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 (Uradni
list RS, št. 10/2018):
SKLEP
I. V okviru Proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 se v okviru podprograma 12069001 –
spodbujanje rabe obnovljivih virov energije predlaga odprtje novega projekta v okviru proračunske
postavke 4001210 ENERGETSKA SANACIJA IN DALJINSKO OGREVANJE Odpre se nov projekt–
ENERGETSKA SANACIJA OBČINSKIH OBJEKTOV, konto 4204 – rekonstrukcije in adaptacije v
višini 200.000 evrov.
II. Sredstva se zagotovijo iz projekta OB038-16-0024 ENERGETSKA SANACIJA IN DALJINSKO
OGREVANJE – v višini 200.000 evrov v okviru iste proračunske postavke.
III. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
SKLEP
I. V okviru Proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 se za krajevne skupnosti dodatno zagotovi
sredstva za izvajanje zimske službe v sezoni 2017/2018. Sredstva se zagotovi za Proračunske
uporabnike:
-500 KRAJEVNA SKUPONST BITNJA, podprogram 13029001 Upravljanje in tekoče
vzdrževanje občinskih cest, proračunska postavka 5001302 ZIMSKA SLUŽBA, konto 4025
tekoče vzdrževanje drugih objektov v višini 869 evrov;
- 501 KRAJEVNA SKUPNOST DOLNJI ZEMON, podprogram 13029001 Upravljanje in tekoče
vzdrževanje občinskih cest, proračunska postavka 5011302 ZIMSKA SLUŽBA, konto 4025 tekoče
vzdrževanje drugih objektov v višini 1.410 evrov;
- 502 KRAJEVNA SKUPNOST HARIJE, podprogram 13029001 Upravljanje in tekoče
vzdrževanje občinskih cest, proračunska postavka 5021302 ZIMSKA SLUŽBA, konto 4025 tekoče
vzdrževanje drugih objektov v višini 142 evrov;
- 506 KRAJEVA SKUPNOST JELŠANE, podprogram 13029001 Upravljanje in tekoče
vzdrževanje občinskih cest, proračunska postavka 5061302 ZIMSKA SLUŽBA, konto 4025 tekoče
vzdrževanje drugih objektov v višini 777 evrov;
- 507 KRAJEVNA SKUPNOST KNEŽAK, podprogram 13029001 Upravljanje in tekoče
vzdrževanje občinskih cest, proračunska postavka 5071302 ZIMSKA SLUŽBA, konto 4025 tekoče
vzdrževanje drugih objektov v višini 6.920 evrov;
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- 512 KRAJEVNA SKUPNOST PODGRAD, podprogram 13029001 Upravljanje in tekoče
vzdrževanje občinskih cest, proračunska postavka 5121302 ZIMSKA SLUŽBA, konto 4025 tekoče
vzdrževanje drugih objektov v višini 8.180 evrov;
- 513 KRAJEVNA SKUPNOST PREGARJE, podprogram 13029001 Upravljanje in tekoče
vzdrževanje občinskih cest, proračunska postavka 5131302 ZIMSKA SLUŽBA, konto 4025 tekoče
vzdrževanje drugih objektov v višini 3.224 evrov;
- 517 KRAJEVNA SKUPNOST ŠEMBIJE, podprogram 13029001 Upravljanje in tekoče
vzdrževanje občinskih cest, proračunska postavka 5171302 ZIMSKA SLUŽBA, konto 4025 tekoče
vzdrževanje drugih objektov v višini 778 evrov;
- 520 KRAJEVA SKUPNOST ZABIČE, podprogram 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje
občinskih cest, proračunska postavka 5201302 ZIMSKA SLUŽBA, konto 4025 tekoče vzdrževanje
drugih objektov v višini 325 evrov;
II. Sredstva se zagotovijo iz projekta OB038-16-0024 Energetska sanacija in daljinsko ogrevanje – v
višini 22.625 evrov.
III. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
SKLEP
I. V okviru Proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 se v okviru podprograma 13029002 –
Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest, proračunska postavka 4001306
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST poveča projekt 0B03815-0027 KROŽIŠČE PRI POŠTI, konto 4204 – rekonstrukcije in adaptacije v višini 13.102 evrov
in konto 4208 investicijski nadzor v višini 1.464 evrov.
II. Sredstva se zagotovijo iz projekta OB038-16-0024 Energetska sanacija in daljinsko ogrevanje –v
višini 14.566 evrov.
III. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
SKLEP
I. V okviru Proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 se v okviru podprograma 13029002 –
Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest, proračunska postavka 4001306
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST se poveča projekt 0B03811-0020 POVEZ. CESTA MED VILHARJEVNO IN ŠERCERJEVO CESTO, konto 4204 –
rekonstrukcije in adaptacije v višini 132.500 evrov in tako znaša 232.500 evrov.
II. Sredstva se zagotovijo iz projekta OB038-16-0016 KROŽIŠČE PRI PETROLU - v višini 87.074
evrov; iz projekta OB038-16-0024 ENERGETSKA SANACIJA IN DALJINSKO OGREVANJE –
v višini 23.426 evrov in iz projekta OB038-07-0238 MOST NA LC ZABIČE v višini 22.000
evrov.
III. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 19 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 15
članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.
Župan je ob 19.13 uri prekinil sejo občinskega sveta zaradi desetminutnega odmora. Župan je ob
19.24 uri ugotovil, da je od 23-ih članic in članov občinskega sveta prisotnih 19, zato je občinski svet
sklepčen in lahko nadaljuje s sejo.
12. točka: Obravnava osnutka Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2017
Tina Kocjan je predstavila osnutek Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto
2017 in predlagala popravek na 152. strani pri dobitnikih občinskih priznanj. Župan se je za napako opravičil,
Tina Kocjan pa predlagala, da se tabelo na 152. strani popravi tako, da se pri dobitnikih občinskih priznanj
navedeta le Anton Spetič in družina trio Volk Folk. V nadaljevanju je župan predstavil lanski zaključni račun
občinskega proračuna pri načrtih razvojnih programov. Navedeni osnutek odloka je priložen arhiviranemu
zapisniku. Župan je posredoval stališče odbora za družbene dejavnosti, Kristina Valenčič, predsednica
statutarno pravne komisije, pa stališče komisije. Obe stališči sta priloženi arhiviranemu zapisniku. V razpravi
sta sodelovali Nevenka Tomšič in Kristina Valenčič. Župan in Tina Kocjan sta odgovarjala na
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vprašanja članov občinskega sveta. V nadaljevanju je župan odgovarjal na stališče nadzornega odbora v
zvezi z zaključnim računom občinskega proračuna za leto 2017, ki je priloženo arhiviranemu zapisniku.
Sejo občinskega sveta so ob 20.12 uri zapustili Anton Šenkinc, Kristina Valenčič, Ana Marija Saftič,
Zorko Šabec, Iris Dovgan Primc, Marjan Mikuletič in Vojko Tomšič.
Župan je zaključil razpravo in predlagal glasovanje.
Sejo občinskega sveta sta ob 20.13 uri zapustili še Nevenka Tomšič in Sonja Koren Čeligoj.
Ker seja občinskega sveta ni bila več sklepčna, je župan ob 20.14 uri sejo občinskega sveta prekinil.
Člani občinskega sveta bodo o nadaljevanju seje občinskega sveta pisno obveščeni.

Potek seje je z video kamero posnel Zavod TV Galeja Ilirska Bistrica (TV Galeja). Video posnetek seje
občinskega sveta je priložen arhiviranemu zapisniku.

Župan Občine Ilirska Bistrica:
Emil Rojc

Zapisnik sestavila:
Sabrina Pirih
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