OBČINA ILIRSKA BISTRICA
Občinski svet
Številka: 011-11/2019
Ilirska Bistrica, 20. 3. 2019

ZAPISNIK
4. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, ki je bila
6. 3. 2019 ob 17.00 uri v sejni sobi Občine Ilirska Bistrica
Prisotni člani občinskega sveta: Marjan Tavčar, Sonja Čošić, Borut Rojc, Stanislav Zver, Igor Janičijević,
Jadranka Zucconi, Lilijana Valenčič, Dušan Grbec, Adrijana Kocjančič, Robert Šircelj, Andrej Batista,
Mateja Matko, Simon Vičič, Andrej Černigoj, Teja Iskra, Aleš Zidar, Tjaša Pecman Poles, Nevenka
Tomšič, Zdravko Kirn, Ivan Simčič, Vlado Hrvatin, Nejc Udovič, Anton Tonjo Janežič
Odsotnosti članov OS med sejo: Simon Vičič (- 50 minut)
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 18.24
ure); Luka Špilar, svetovalec (od 17. 40 ure do 18.32 ure); Tjaša Kaluža, odgovorna urednica glasila
Občine Ilirska Bistrica »Bistriški odmevi«; Sabrina Pirih, višja referentka
Prisotni novinarji: Sabrina Mulec, Veronika Rupnik Ženko, 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. Premoženjskopravne zadeve
2. Obravnava osnutka Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2019
3. Obravnava osnutka Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2020
4. Obravnava Letnega programa športa v Občini Ilirska Bistrica za leto 2019
5. 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 22, zato je občinski svet sklepčen in lahko
veljavno odloča.
Župan je predlagal dopolnitev dnevnega reda z novo 1. točko: Zadržanje sklepa (sklep št. 4) sprejetega na
3. seji Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica z dne 21. 2. 2019 in predlog obrazložil. Predlog sklepa z
obrazložitvijo je bil članom občinskega sveta dan pred pričetkom seje in je priložen arhiviranemu
zapisniku. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 1)
Dnevni red se dopolni z novo 1. točko: Zadržanje sklepa (sklep št. 4) sprejetega na 3. seji Občinskega sveta
Občine Ilirska Bistrica z dne 21. 2. 2019, ostale točke dnevnega reda pa se ustrezno preštevilči.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 22 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 22 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP (št. 2)
Sprejme se naslednji dnevni red:
1. Zadržanje sklepa (sklep št. 4) sprejetega na 3. seji Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica z dne 21. 2. 2019
2. Premoženjskopravne zadeve
3. Obravnava osnutka Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2019
4. Obravnava osnutka Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2020
1 od 7

5. Obravnava Letnega programa športa v Občini Ilirska Bistrica za leto 2019
6. Vprašanja in pobude
Pri glasovanju je bilo prisotnih 22 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 22 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.
1. točka: Zadržanje sklepa (sklep št. 4) sprejetega na 3. seji Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica
z dne 21. 2. 2019
Nevenka Tomšič in Aleš Zidar sta v imenu svojih svetniških skupin obrazložila glas »ZA« predlagan
sklep, Andrej Batista je obrazložil svoja glas »ZA« predlagan sklep, ter Dušan Grbec in Andrej
Černigoj sta v imenu svojih svetniških skupin obrazložila glas »ZA« predlagan sklep. Župan je dal na
glasovanje
SKLEP (št. 3)
1. Občinski svet Občine Ilirska Bistrica sprejme sklep o razpisu svetovalnega referenduma s tem, da se
glasovanje na referendumu izvede v nedeljo, 14. 4. 2019, za dan razpisa referenduma, s katerim začnejo
teči roki za opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma, pa se šteje 8. 3. 2019.
Svetovalni referendum se razpiše za vso Občino Ilirska Bistrica.
2. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 22 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 19 članov
občinskega sveta, »PROTI« sta glasovala 2 člana občinskega sveta. Sklep je bil sprejet.
2. točka: Premoženjskopravne zadeve
Sonja Čošić, predsednica odbora za stavbna zemljišča, stanovanjske zadeve in poslovne prostore, je
posredovala stališče odbora, ki je priloženo arhiviranemu zapisniku. Marko Tomažič, svetovalec (v
nadaljevanju besedila Marko Tomažič), je predstavil predlog sklepa št. 478-14/2019, da se pri parc. št.
715/5 k.o. Trnovo ID znak 2524 715/5 izbriše zaznamba grajenega javnega dobra lokalnega pomena, sklep
o izbrisu zaznambe javnega dobra pa stopi v veljavo naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS. Predlog
sklepa z obrazložitvijo je priložena arhiviranemu zapisniku. Župan je predlagal, da se o vseh sklepih
glasuje hkrati, razen, če se člani občinskega sveta pri posameznem sklepu odločijo drugače.
Marko Tomažič je predstavil predlog sklepa št. 371-25/2019, da se na nepremičninah parc. št. 518/2,
519/4 in 520/4 k.o. 2509 Bač vzpostavi status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javna cesta in
se pri teh nepremičninah v Zemljiški knjigi zaznamuje status grajenega javnega dobra lokalnega pomena v
lasti Občine Ilirska Bistrica, sklep pa stopi v veljavo naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije. Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložena arhiviranemu zapisniku.
Marko Tomažič je predstavil predlog sklepa, da vrednost točke za plačilo komunalne takse za posebno in
podrejeno rabo javnih površin v Občini Ilirska Bistrica znaša 0,139 €, sklep pa se objavi v Uradnem listu
RS in stopi v veljavo naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS. Predlog sklepa z obrazložitvijo je
priložena arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 4)
Sprejme se predlagane sklepe navedene v gradivu točke dnevnega reda: Premoženjsko pravne zadeve:
SKLEP
I. Pri parc. št. 715/5 k.o. Trnovo (ID znak 2524 715/5 se izbriše zaznamba grajenega javnega dobra
lokalnega pomena.
II. Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra stopi v veljavo naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
SKLEP
I. Na nepremičninah parc. št. 518/2, 519/4 in 520/4 k.o. 2509 Bač se vzpostavi status grajenega javnega
dobra lokalnega pomena – javna cesta.
II. Pri nepremičninah iz. I. točke tega sklepa se v Zemljiški knjigi, zaznamuje status grajenega javnega
dobra lokalnega pomena v lasti Občine Ilirska Bistrica.
III. Sklep stopi v veljavo naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
SKLEP
I. Vrednost točke za plačilo komunalne takse za posebno in podrejeno rabo javnih površin v Občini Ilirska
Bistrica znaša 0,139 €.
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II. Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in stopi v veljavo naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 22 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 22 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.
3. točka: Obravnava osnutka Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2019
Igor Janičijević, predsednik odbora za urejanje prostora in infrastrukturo, Lilijana Valenčič, predsednica
statutarno pravne komisije, župan za družbene dejavnosti, Sonja Čošić, predsednica odbora za stavbna
zemljišča, stanovanjske zadeve in poslovne prostore, in Jadranka Zucconi, predsednica odbora za gospodarstvo
in finance, so posredovali stališča delovnih teles občinskega sveta, ki so priložena arhiviranemu zapisniku. Tina
Kocjan, vodja oddelka za gospodarstvo in finance (v nadaljevanju besedila Tina Kocjan), je predstavila osnutek
Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2019. Osnutek Odloka o proračunu Občine Ilirska
Bistrica za leto 2019 z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku. V razpravi sta sodelovala Dušan
Grbec in Nevenka Tomšič, ki je predlagala, da se za obnovo spomenikov (zaradi ohranjanja kulturne
dediščine) v naslednjih letih 2021, 2022 nameni sredstva v višini 15.000 evrov in da se humanitarnim
društvom, po predlogu teh društev, nameni vsaj 1 evro na prebivalca (13.000 evrov na leto) ali, da se sredstva
poviša v deležih, kot športnim društvom. V razpravo se je vključil še Zdravko Kirn. Tina Kocjan in župan
sta odgovarjala na vprašanja članov občinskega sveta. Po zaključeni razpravi je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 5)
1. Sprejme se osnutek Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2019.
2. Sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 23 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 22 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.
SKLEP (št. 6)
1. Osnutek Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2019 se preoblikuje v predlog.
2. Sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 23 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 23 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP (št. 7)
1. Sprejme se Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2019.
2. Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2019 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
3. Odlok se objavi na spletni strani Občine Ilirska Bistrica: http://www.ilirska-bistrica.si.
4. Sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 23 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 22 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.
SKLEP (št. 8)
1. člen
Sprejme se letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Ilirska Bistrica za leto 2019.
2. člen
Sestavni del Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Ilirska Bistrica za leto 2019 so:
- Načrt razpolaganja z zemljišči za leto 2019
- Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2019
3. člen
Občinski svet Občine Ilirska Bistrica pooblašča župana Občine Ilirska Bistrica, za podpis vseh pogodb v
prometu z nepremičninami, ki so predmet Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine
Ilirska Bistrica za leto 2019, do višine predvidenih sredstev v Proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto
2019. Nerealizirani postopki ravnanja z nepremičnim premoženjem, se prenesejo prihodnje letne načrte.
4. člen
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Ilirska Bistrica za leto 2019 začne veljati z dnem
uveljavitve Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2019.
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Pri glasovanju je bilo prisotnih 23 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 23 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP (št. 9)
1. člen
V primeru spremenjenih prostorskih potreb upravljavcev nepremičnega premoženja Občine Ilirska Bistrica,
ki jih ni bilo mogoče določiti ob pripravi Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Ilirska
Bistrica za leto 2019 ali ob nepredvidenih okoliščinah na trgu, ki narekujejo hiter odziv, lahko župan
Občine Ilirska Bistrica sklepa pravne posle, ki niso predvideni v veljavnem Načrtu ravnanja z nepremičnim
premoženjem Občine Ilirska Bistrica za leto 2019.
2. člen
Skupna vrednost poslov iz 1. člena tega sklepa lahko znaša največ 20% skupne vrednosti načrta ravnanja iz
1. člena.
3. člen
O rezultatih prodaje bo župan Občine Ilirska Bistrica obvestil Občinski svet ob zaključnem računu.
4. člen
Ta sklep začne veljati 8 dan po uveljavitvi Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2019.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 23 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 22 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.
4. točka: Obravnava osnutka Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2020
Igor Janičijević, predsednik odbora za urejanje prostora in infrastrukturo, Lilijana Valenčič, predsednica
statutarno pravne komisije, Simon Vičič, predsednik odbora za družbene dejavnosti, Sonja Čošić, predsednica
odbora za stavbna zemljišča, stanovanjske zadeve in poslovne prostore, in Jadranka Zucconi, predsednica
odbora za gospodarstvo in finance, so posredovali stališča delovnih teles občinskega sveta, ki so priložena
arhiviranemu zapisniku. Tina Kocjan je predstavila osnutek Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistrica za
leto 2020 s popravkom 1. člena sklepa o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov, ki niso predvideni v
veljavnem načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Ilirska Bistrica za leto 2020, ki se pravilno
glasi: »V primeru spremenjenih prostorskih potreb upravljavcev nepremičnega premoženja Občine Ilirska
Bistrica, ki jih ni bilo mogoče določiti ob pripravi Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine
Ilirska Bistrica za leto 2020 ali ob nepredvidenih okoliščinah na trgu, ki narekujejo hiter odziv, lahko župan
Občine Ilirska Bistrica sklepa pravne posle, ki niso predvideni v veljavnem Načrtu ravnanja z nepremičnim
premoženjem Občine Ilirska Bistrica za leto 2020.«. Osnutek Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistrica za
leto 2020 z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku. V razpravi je sodeloval Robert Šircelj.
Župan je odgovoril na postavljeno vprašanje. Po zaključeni razpravi je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 10)
1. Sprejme se osnutek Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2020.
2. Sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 23 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 22 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.
SKLEP (št. 11)
1. Osnutek Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2020 se preoblikuje v predlog.
2. Sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 23 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 23 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP (št. 12)
1. Sprejme se Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2020.
2. Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2019 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
3. Odlok se objavi na spletni strani Občine Ilirska Bistrica: http://www.ilirska-bistrica.si.
4. Sklep stopi v veljavo takoj.
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Pri glasovanju je bilo prisotnih 23 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 22 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.
SKLEP (št. 13)
1. člen
Sprejme se letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Ilirska Bistrica za leto 2020.
2. člen
Sestavni del Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Ilirska Bistrica za leto 2020 so:
- Načrt razpolaganja z zemljišči za leto 2020
- Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2020
3. člen
Občinski svet Občine Ilirska Bistrica pooblašča župana Občine Ilirska Bistrica, za podpis vseh pogodb v
prometu z nepremičninami, ki so predmet Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine
Ilirska Bistrica za leto 2020, do višine predvidenih sredstev v Proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto
2020. Nerealizirani postopki ravnanja z nepremičnim premoženjem, se prenesejo prihodnje letne načrte.
4. člen
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Ilirska Bistrica za leto 2020 začne veljati z dnem
uveljavitve Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2020.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 23 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 23 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP (št. 14)
1. člen
V primeru spremenjenih prostorskih potreb upravljavcev nepremičnega premoženja Občine Ilirska Bistrica,
ki jih ni bilo mogoče določiti ob pripravi Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Ilirska
Bistrica za leto 2020 ali ob nepredvidenih okoliščinah na trgu, ki narekujejo hiter odziv, lahko župan
Občine Ilirska Bistrica sklepa pravne posle, ki niso predvideni v veljavnem Načrtu ravnanja z nepremičnim
premoženjem Občine Ilirska Bistrica za leto 2020.
2. člen
Skupna vrednost poslov iz 1. člena tega sklepa lahko znaša največ 20% skupne vrednosti načrta ravnanja iz
1. člena.
3. člen
O rezultatih prodaje bo župan Občine Ilirska Bistrica obvestil Občinski svet ob zaključnem računu.
4. člen
Ta sklep začne veljati 8 dan po uveljavitvi Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2020.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 23 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 22 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.
5. točka: Obravnava Letnega programa športa v Občini Ilirska Bistrica za leto 2019
Simon Vičič, predsednik odbora za družbene dejavnosti, je posredoval stališče odbora, ki je priloženo
arhiviranemu zapisniku. Luka Šilar, svetovalec, je predstavil Letni program športa v Občini Ilirska Bistrica za
leto 2019. Letni program športa v Občini Ilirska Bistrica za leto 2019 z obrazložitvijo je priložen
arhiviranemu zapisniku. Zdravko Kirn je predlagal, da se pri pripravi letnega programa športa za leto
2020 naredi analizo porabe sredstev po posameznih programih oziroma sklopih in morebitne spremembe,
če so potrebne ter, da se pri delitvi sredstev več sredstev nameni društvom, ki imajo odprte objekte, ker je v
letu 2019 za dvoranske športe predviden nov semafor v OŠ Antona Žnideršiča. Župan je predlagal, da se
organizira sestanek s športnimi društvi in z njimi pregleda obstoječe delovanje, pravilnike. Andrej Batista
se z drugim Kirnovim predlogom ni strinjal. Zdravko Kirn je dodatno obrazložil svoj drugi predlog. Po
zaključeni razpravi je župan dal na glasovanje
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SKLEP (št. 15)
1. Občinski svet Občine Ilirska Bistrica sprejme letni program športa v občini Ilirska Bistrica za leto 2019.
2. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 23 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 23 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.
6. točka: Vprašanja in pobude
Nevenka Tomšič
Posredovala je pobudo kolesarjev, in sicer da se nekaj naredi na novih kolesarskih poteh po mestu, ker se
nabira kamenje.
Župan je pojasnil, da so bile ceste v zimskem času posipane in bo naročil, da se jih počisti.
Stanislav Zver
1. V Ilirski Bistrici, v Trnovem imamo nogometni stadion, ki je v lasti Ministrstva za obrambo. Zanimalo
ga je, če lahko občina postane lastnik tega zemljišča ali odprtega objekta.
2. V naši občini je zmeraj več občanov, ki se aktivno ukvarjajo z raznimi športi in velika želja jim je, če je
kaka možnost, da se namesti razsvetljavo na stadionu, na nogometnem igrišču oziroma tekaški stezi.
3. Dal je pobudo za podelitev priznanj za športne dosežke v preteklem letu, ki bi jih podeljevali
posameznikom, klubom.
V zvezi s stadionom v Trnovem je župan pojasnil, da potekajo razgovori z ministrstvom za šolstvo
oziroma ministrstvom za gospodarstvo, da se ta objekt prenese na občino. Glede razsvetljave na tem
prostoru pa je pojasnil, da se bo postavila, ko bo objekt v lasti občine. V zvezi s priznanji za šport je
predlagal, da se v okviru sestanka, ki je bil predlagan s športnimi društvi opredeli tudi ta pravilnik.
Adrijana Kocjančič
1. Želela bi si, da bi iz proračuna videla prioritete za ta mandat. Določeni projekti, ki so preneseni iz
prejšnjega mandata v ta mandat, so se raztegnili na vsa štiri leta, nekateri celo tako, da je glavnina
investicije premaknjena na 2022, zadnje leto v tem mandatu, kar daje projektu nek »zmuzljiv« značaj.
Pri tem je mislila na povezovalno cesto Hrušica – Podbeže, za katero so že večkrat rekli, da ni samo
povezovalna cesta, ampak bi bila lahko v izjemnih okoliščinah tudi obvozna pot. Nekateri krajani niso
najbolj zadovoljni, da bi se gradil nov gasilski dom v Podgradu na šolskem okolišu.
2. V občini so pri materialnih stroških, ki se zagotavljajo za vrtce, velike razlike (v bistriškem vrtcu je na
oddelek tri krat več sredstev kot na podgrajski osnovni šoli). Zanimalo jo je, zakaj prihaja pri
materialnih stroških za vrtce do takih razlik.
3. Posredovala je vprašanje ravnatelja osnovne šole Podgrad, in sicer jo je prosil, če bi povprašala, kako je
z upoštevanjem sredstev za ogrevanje. V proračunu je namenjenih za leto 2019 15.475 evrov namesto
predlaganih 24.000. Trenutno je namreč tako, da se greje obe stavbi (stara in nova šola), kar pomeni, da
bi že septembra zmanjkalo sredstev za ogrevanje.
4. Posredovala je vprašanje občana iz Sabonj, ki sprašuje, kaj občina namerava narediti v območju Zalč in
kako se bo rešilo okoljevarstveno sporno prehajanje, prečkanje potoka, pri čemer prihaja do
onesnaževanja podtalnice (tisto območje, kjer je bila pred leti načrtovana gradnja manjšega mostu, do
katerega ni prišlo tudi zaradi tega, ker se vsi prebivalci s tega območja s tem niso strinjali, ker je bil ta
most zelo ozek). Zanimalo jo je, kdaj in kako misli občina ta prostor rešiti. Reševanje tega prostora ni
povezano samo z okoljevarstvenim problemom, ampak tudi s turistično infrastrukturo, ker bi tak
mostiček povezoval jezeri Klivnik in Mola.
5. Leta 2021 bomo v občini obeleževali stoto obletnico od kar je v naši občini živel in delal, ustvarjal Tone
Kralj. Poslikal je veliko cerkva, ki imajo danes izjemno kulturno vrednost in na ta jubilej bi se morala
občina pripraviti. Mogoče so sredstva nakazana v proračunu pod postavko Prem in kulturna dediščina –
v zvezi s tem je prosila za pojasnilo.
Župan je za ta mandat pojasnil prioritete po načrtu razvojnih programov in predstavil lokacijo za gasilski
dom Podgrad, s čimer so bili seznanjeni tudi gasilci in Krajevna skupnost Podgrad. V zvezi s materialnimi
stroški za vrtce je pojasnil, da so takšni kot so bili predlagani; kar se tiče ogrevanja oziroma drugih zadev
za javne zavode pa, da se lahko pošlje dopis na občino oziroma prosi za pojasnilo, ne pa da se te teme
rešuje preko občinskega sveta. Glede mostu pri Zalčih je župan pojasnil, da je težko umestiti ta projekt v
proračun, ker so druge prioritete. V zvezi s petim vprašanjem je pojasnil, da se bo zadolžilo TIC za
primerno obeležje.
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Sonja Čošić
1. Zanimalo jo je, ali je bil že opravljen tehnični prevzem ceste v Dolenjah.
2. Dala je pobudo, da se v Dolenjah postavi radar.
Župan je dal pojasnilo v zvezi z drugo pobudo in predlagal, da bi rajši postavili tablo za merjenje hitrosti.
Andrej Černigoj
1. Na Radiu 94 je na spletni strani zasledil novico, da je v Ljubljani potekalo srečanje županov na temo
avtoceste. Kot je bilo iz novice razbrati, imamo tri župane s tremi različnimi željami, in če ni enotne
rešitve, ni zrela odločitev za izvedbo projekta. Dal je pobudo, da bi v bližnji prihodnosti izvedli skupno
sejo vseh treh občinskih svetov. Na tej seji bi skušali priti do skupne točke in to tudi zagovarjati v
Ljubljani.
2. Na začetku ceste Ribnica - Ilirska Bistrica je bila v letu 2008 tabla »Dobrodošli v Ilirski Bistrici«, zdaj
te table ni več, zato je dal pobudo, da se preveri možnost postavitve te table.
3. V občini je poleg mesta Ilirska Bistrica veliko vasi. Predlagal je, da se prouči podporo projektu
»Sopotnik«. Zavod Sopotniki, zavod za medgeneracijsko solidarnost, je nastal z namenom pomagati
starostnikom pri vključevanju v aktivno družbeno življenje. Menil je, da je to zelo dober projekt in bi s
tem vse starostne skupine v Občini Ilirska Bistrica še bolj aktivno vključili.
Župan je občinski svet informiral o zadnjem srečanju županov občin Ilirska Bistrica, Postojna, Pivka,
Divača, Hrpelje-Kozina pri ministrici Bratuškovi v zvezi z avtocesto in predlagal, da to tematiko predstavi
na eni od prihodnjih sej občinskega sveta ter menil, da obravnava te tematike na skupni seji treh občinskih
svetih ni dobra. Glede druge pobude je predlagal, da se bo pregledalo vstopne točke v občino in table
postavilo. V zvezi s tretjo pobudo je pojasnil, da v okviru TIC-a vozi kombi po vaseh in omogoča starejšim
dostop do Ilirske Bistrice.
Dušan Grbec
Zanimalo ga je, kaj se dogaja z »ležečimi policaji« v Kosezah in Bukovici. Zanimalo ga je, kdaj se jih bo
umaknilo, ker je občina dobila podpise.
Župan je pojasnil, da je dobil podpise in naročil, da se »ležeče policaje« umakne, vendar je dobil s strani
policije apel, da naj tega ne stori. Sklical bo ljudi, ki so se podpisali in predlagal kakšno drugo rešitev (npr.
cestne ovire v asfaltni izvedbi). Dušan Grbec je nasprotoval tovrstnim oviram. Župan je dodatno
obrazložil čemu služijo opisane ovire.
Aleš Zidar
Ponovno je dal pobudo, ki jo je dal na prejšnji seji občinskega sveta pri obravnavi svetovalnega
referenduma (na zadnji seji je bilo rečeno, da bo pripravljen predlog za to sejo), in sicer je predlagal, da
občinski svet na naslednji seji obravnava in sprejme sklep o tem, da občinski svet zahteva od Vlade RS, da
zagotovi sredstva in izvede aktivnosti v zvezi s čiščenjem in dekontaminiranjem obmejnega prostora ob
slovensko-hrvaški meji.
Župan se je strinjal s pobudo.
Župan je zaključil sejo občinskega sveta ob 19.22 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
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