OBČINA ILIRSKA BISTRICA
Občinski svet

ZAPISNIK
10. izredne seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, ki je bila
6. 9. 2018 ob 17. uri v sejni sobi Občine Ilirska Bistrica
Prisotnost članov občinskega sveta: Nevenka Tomšič, Sonja Koren Čeligoj, Borut Rojc, Sonja Čošić, Igor
Janičijević, Lilijana Valenčič, Igor Batista, Andrej Muha, Anton Šenkinc, Dušan Grbec, Adrijana Kocjančič,
Kristina Valenčič, Ana Marija Saftič, Alenka Tomšič Klarič, Zorko Šabec, Iris Dovgan Primc, Marjan Mikuletič,
Mirjam Vrh, Borut Jenko
Odsotnost članov občinskega sveta: Sonja Čošić (- 49 minut), Igor Batista (32 minut)
Odsotni člani občinskega sveta: Peter Štavar, Adriana Gombač, Anton Frank, Vojko Tomšič
Prisotni sodelavci občinske uprave: Emil Rojc, župan; Andreja Derenčin, direktorica občinske uprave; Tina Kocjan,
vodja oddelka za gospodarstvo in finance; Dragica Kastelic Boštjančič, vodja oddelka za gospodarsko
infrastrukturo; Tjaša Kaluža, odgovorna urednica glasila Občine Ilirska Bistrica »Bistriški odmevi«;
Sabrina Pirih, višja referentka
Ostali prisotni: mag. Mojca Špec Potočar, direktorica, mag. Katarina Štrukelj, Anja Zupanc – iz Urada Vlade RS
za oskrbo in integracijo migrantov in Ivan Ceglar, predsednik KS Jelšane
Prisotnost novinarjev: Sabrina Mulec, RTV Slovenije; Veronika Rupnik Ženko, Primorske novice; Jelka Lekše,
Notranjsko primorske novice; Rosana Rijavec, STA; 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. Postavitev sprejemno-registracijskega centra na mejnem prehodu Jelšane
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. Župan je dal v razpravo predlagan dnevni red. Ker ni bilo razprave, je župan dal na
glasovanje
SKLEP (št. 1)
Sprejme se dnevni red predlagan s sklicem 10. izredne seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica.
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.
1. točka: Postavitev sprejemno-registracijskega centra na mejnem prehodu Jelšane
Župan je predstavil migracijsko problematiko na področju Občine Ilirska Bistrica in obrazložil dilemo v zvezi s
postavitvijo morebitnega sprejemno-registracijskega centra na mejnem prehodu Jelšane. Gradivo (predlog
sklepa z obrazložitvijo št.: 225-1/2016-15 z dne 31. 8. 2018, dopis občine št: 225-1/2016-12 z dne 22. 8. 2018
naslovljen na Vlado RS, odgovor državnega sekretarja na Ministrstvu za notranje zadeve, št.: 020-113/2018/5 z
dne 28. 8. 2018) je priloženo arhiviranemu zapisniku. Mag. Mojca Špec Potočar, direktorica Urada Vlade RS za
oskrbo in integracijo migrantov (v nadaljevanju besedila mag. Mojca Špec Potočar), je predstavila naloge in
pristojnosti urada v zvezi z vzpostavitvijo in delovanjem sprejemno-registracijskih centrov v državi. Igor
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Batista je bil proti postavitvi sprejemno-registracijskega centra in obrazložil svoj glas za predlagan sklep.
Dušan Grbec je predlagal spremembo sklepa, in sicer da se črta besedo »posvetovalnega«, doda besedilo, da se
referendum izvede na dan lokalnih volitev 18. 11. 2018, nasprotoval pa je postavitvi sprejemno-registracijskega
centra. Zorko Šabec je predstavil položaj občine in mnenje ljudi, ki so proti postavitvi predlaganega sprejemnoregistracijskega centra. Alenka Tomšič Klarič in Ana Marija Saftič, ki sta opisali življenje ljudi ob
jelšanski meji pri srečevanju z migranti, sta nasprotovali postavitvi sprejemno-registracijskega centra. Borut
Rojc je predlagal, da urad pripravi razpis za prevozna sredstva, ki bi migrante, ko pridejo na mejo, odpeljali
v Ljubljano in v nadaljevanju podprl predlagan predlog sklepa. Nevenka Tomšič je dejala, da mora vlada
zagotoviti varnost občanov in, da je potrebno poiskati drugačno rešitev, ne postaviti sprejemnoregistracijski center v Jelšanah. Župan je dodatno pojasnil situacijo z migranti v naši občini in predlagal,
da občina od države zahteva, da zagotovi varnost občanov, s tem da zagotovi nepropustnost meje in na tak
način prepreči, da migranti nezakoniti prihajajo v našo občino ter, da v kolikor državo ne bo sodelovala z
občino, tudi občina ne bo z državo. Igorja Batisto je zanimalo, ali je na mejnem prehodu Jelšane dovoljena
gradnja hotela, hostla, večstanovanjskega objekta. Župan je pojasnil, da državni prostorski načrt na
mejnem prehodu Jelšane ne dopušča dejavnosti nastanitve. Kristina Valenčič je predlagala dopolnitev
sklepa, da se zahteva, da se okrepiti varovanje meje zaradi varnosti občanov. V razpravi so sodelovali
Nevenka Tomšič, Ivan Ceglar, predsednik Krajevne skupnosti Jelšane, ki je predstavil dogajanje ob meji
in predlagal okrepljen policijski in vojaški nadzor, in Anton Šenkinc, ki je predlagal, da se sprejme sklep,
da je občinski svet proti postavitvi sprejemno-registracijskega centra na območju Občine Ilirska Bistrica in,
da se izvede referendum najkasneje z lokalnimi volitvami. Razpravljala je še Ana Marija Saftič. Mag.
Mojca Špec Potočar je pojasnjevala in odgovarjala na vprašanja članov občinskega sveta vezana na Urad Vlade
RS za oskrbo in integracijo migrantov. Župan je predstavil dopolnjen predlog sklepa.
Župan je ob 18.35 uri prekinil sejo občinskega sveta zaradi petminutnega odmora. Župan je ob 18.55 uri
ugotovil, da je od 23-ih članic in članov občinskega sveta prisotnih 18, zato je občinski svet sklepčen in
lahko nadaljuje s sejo.
Župan je predstavil dopolnjen predlog sklepa. V razpravi so sodelovali Andrej Muha, župan, Zorko Šabec,
Dušan Grbec, ki je obrazložil svoj glas in predlagal dopolnitev sklepa, da se referendum izvede 18. 11. 2018,
Adrijana Kocjančič, ki je obrazložila svoj glas in pojasnila, da bo glasovala »ZA« predlagan sklep, in Nevenka
Tomšič. Po zaključeni razpravi je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 2)
1. Občinski svet Občine Ilirska Bistrica nasprotuje integriranju beguncev in migrantov v Občini Ilirska
Bistrica in kakršnikoli nastanitvi vseh, ki so nelegalno prestopili državno mejo. Poleg tega Občinski svet
Občine Ilirska Bistrica odločno nasprotuje kakršni koli nastanitvi ali sprejemu in registraciji tujcev
oziroma umestitvi sprejemno registracijskega centra na območju Občine Ilirska Bistrica.
2. Občinski svet Občine Ilirska Bistrica od Vlade RS zahteva, da takoj ustrezno okrepi varovanje državne
meje in na ta način zagotovi varnost in premoženje občanov.
3. Občinski svet Občine Ilirska Bistrica pooblasti župana za pripravo vsega potrebnega gradiva za razpis
posvetovalnega referenduma, s katerim se ugotovi volja občanov, ali zavračajo postavitev sprejemnoregistracijskega centra na območju Občine Ilirska Bistrica.
4. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
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.
Župan je sejo občinskega sveta zaključil ob 19.17 uri.
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
Številka: 011-28/2018
Ilirska Bistrica, 12. 9. 2018
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