OBČINA ILIRSKA BISTRICA
Občinski svet
Številka: 011-38/2019
Ilirska Bistrica, 8. 10. 2019

ZAPISNIK
8. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, ki je bila
26. 9. 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,
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: Andrej Černigoj (- 1 ura 27 minut), Ivan Simčič (-1 ura 17 minut)
Odsotni člani občinskega sveta: Jadranka Zucconi
Prisotni sodelavci občinske uprave: 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; Katjuša Vadnjal, višja svetovalka (do 17.50 ure); Erika Vrh,
svetovalka (od 18.10 ure do 20.57 ure); Jožica Strle Mankuč (od 18.19 ure do 21.05 ure); Sabrina Pirih,
višja referentka
Ostali prisotni: Viljem Fabčič, Studio3 d.o.o. Ajdovščina – pri 3 in 4. točki dnevnega reda; Rado Romih, RCP
d.o.o., Celje – pri 5. točki dnevnega reda; Tamara Štemberger Kolnik, direktorica Zdravstvenega doma Ilirska
Bistrica in Maja Uljan, direktorica TIC Ilirska Bistrica – pri 6. točki dnevnega reda; Igor Batista, direktor JP
Komunala Ilirska Bistrica, d.o.o. – pri 7. točki dnevnega reda
Prisotni novinarji: Katja Kirn Vodopivec, predstavniki TV Galeje
Sejo Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica je sklical 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 7. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica z dne 11. 7. 2019
2. Pregled realizacije sklepov
3. Obravnava Popravka Odloka o spremembah in dopolnitvah št. 2 Občinskega prostorskega načrta
Občine Ilirska Bistrica - hitri postopek
4. Obravnava Odloka o razveljavitvi Odločbe o razglasitvi gozdov s posebnim namenom - hitri postopek
5. Obravnava osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za turistično središče Sviščaki
6. Kadrovske zadeve:
- predstavitev direktoric Zdravstvenega doma Ilirska Bistrica in TIC Ilirska Bistrica
- imenovanje članov Nadzornega sveta JP Komunala Ilirska Bistrica d.o.o.
- razrešitev predsednika Nadzornega odbora Občine Ilirska Bistrica
7. Obravnava osnutka Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske vode na območju občine
Ilirska Bistrica
8. Obravnava Elaborata o oblikovanju cen odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode v občini
Ilirska Bistrica za l. 2019
9. Imenovanje delovne skupine za umeščanje in izgradnjo trase avtoceste v občini Ilirska Bistrica
10. Obravnava osnutka Odloka o organiziranju in izvajanju socialnovarstvene storitve pomoč na domu na
območju občine Ilirska Bistrica
11. Obravnava oprostitve plačila komunalnega prispevka
12. Premoženjskopravne zadeve
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13. Obravnava Poročila o izvrševanju proračuna Občine Ilirska Bistrica v prvem polletju leta 2019
14. Vprašanja in pobude
Zaradi odsotnosti župana, je že sklicano 8. sejo občinskega sveta vodil Dušan Grbec, podžupan (v
nadaljevanju besedila podžupan).
Podžupan 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.
Podžupan je predlagal in obrazložil umik 8. točke (Obravnava Elaborata o oblikovanju cen odvajanja in
čiščenja komunalne in padavinske vode v občini Ilirska Bistrica za l. 2019) in 9. točke (Imenovanje
delovne skupine za umeščanje in izgradnjo trase avtoceste v občini Ilirska Bistrica) dnevnega reda ter dal v
razpravo dnevni red z navedenima spremembama.
V razpravi sta sodelovala Robert Šircelj in Andrej Černigoj. Po zaključeni razpravi je podžupan dal na
glasovanje
SKLEP (št. 1)
Z dnevnega reda se umakneta naslednji točki dnevnega reda:
8. Obravnava Elaborata o oblikovanju cen odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode v občini
Ilirska Bistrica za l. 2019 in
9. Imenovanje delovne skupine za umeščanje in izgradnjo trase avtoceste v občini Ilirska Bistrica.
Ostale točke dnevnega reda 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. Pregled in potrditev zapisnika 7. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica z dne 11. 7. 2019
2. Pregled realizacije sklepov
3. Obravnava Popravka Odloka o spremembah in dopolnitvah št. 2 Občinskega prostorskega načrta
Občine Ilirska Bistrica - hitri postopek
4. Obravnava Odloka o razveljavitvi Odločbe o razglasitvi gozdov s posebnim namenom - hitri postopek
5. Obravnava osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za turistično središče Sviščaki
6. Kadrovske zadeve:
- predstavitev direktoric Zdravstvenega doma Ilirska Bistrica in TIC Ilirska Bistrica
- imenovanje članov Nadzornega sveta JP Komunala Ilirska Bistrica d.o.o.
- razrešitev predsednika Nadzornega odbora Občine Ilirska Bistrica
7. Obravnava osnutka Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske vode na območju občine
Ilirska Bistrica
8. Obravnava osnutka Odloka o organiziranju in izvajanju socialnovarstvene storitve pomoč na domu na
območju občine Ilirska Bistrica
9. Obravnava oprostitve plačila komunalnega prispevka
10. Premoženjskopravne zadeve
11. Obravnava Poročila o izvrševanju proračuna Občine Ilirska Bistrica v prvem polletju leta 2019
12. 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:Pregled in potrditev zapisnika 7. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica z dne 11. 7. 2019
Podžupan je dal v razpravo zapisnik 7. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica z dne 11. 7. 2019. Ivan
Simčič je predlagal, da se pri točki dnevnega reda: vprašanja in pobude, popravi znesek pri njegovi razpravi o
vojaškem poligonu Bač, in sicer je prišlo 300.000 evrov in ne kot je zapisano 300 milijonov. Sabrina Pirih,
višja referentka, je pojasnila, da je zapisnik zapis o dogajanju na sami seji, zapisan pa je znesek, ki je bil na seji
izrečen in se ga ne more popraviti v zapisniku 7. seje občinskega sveta. V nadaljevanju je Ivan Simčič pojasnil,
da se oglaša, da se to popravi, ker je zapisnik arhivski dokument, napaka je bila uvidena in bi bilo prav, da gre to
v pripombo zapisnika. Pojasnilo v zvezi z navedenim je dal podžupan. Andreja Derenčin, direktorica občinske
uprave, je pojasnila, da je zapisnik zapis tega kar je bilo na seji izrečeno in, če je bila številka napačno izrečena,
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se je ne da popraviti. Napako bi se lahko popravilo, če bi bilo na posnetku drugače kot je zapisano v pismenem
delu zapisnika. Po zaključeni razpravi je podžupan dal na glasovanje
SKLEP (št. 3)
Sprejme se zapisnik 7. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica z dne 11. 7. 2019.
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: Pregled realizacije sklepov
Podžupan je dal v razpravo pregled realizacije sklepov s 7. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica z dne 11.
7. 2019. Ker ni bilo razprave, je podžupan dal na glasovanje
SKLEP (št. 4)
Sprejme se poročilo o realizaciji sklepov s 7. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica z dne 11. 7. 2019.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 22 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 20 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.
3. točka: Obravnava Popravka Odloka o spremembah in dopolnitvah št. 2 Občinskega prostorskega
načrta Občine Ilirska Bistrica - hitri postopek
Katjuša Vadnjal, višja svetovalka (v nadaljevanju besedila Katjuša Vadnjal), in Viljem Fabčič, Studio3
d.o.o. Ajdovščina, sta predstavila Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah št. 2 Občinskega
prostorskega načrta Občine Ilirska Bistrica. Gradivo (Popravek Odloka OPNSD2 z obrazložitvijo, predlog
sklepa) je priloženo arhiviranemu zapisniku. Lilijana Valenčič, predsednica statutarno pravne komisije, in
Igor Janičijević, predsednik odbora za urejanje prostora in infrastrukturo, sta posredovala stališči delovnih
teles občinskega sveta, ki sta priloženi arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo razprave, je podžupan dal na
glasovanje
SKLEP (št. 5)
1. Sprejme se Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah št. 2 Občinskega prostorskega načrta
Občine Ilirska Bistrica - hitri postopek.
2. Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah št. 2 Občinskega prostorskega načrta Občine Ilirska
Bistrica se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
3. Sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 22 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 19 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.
4. točka: Obravnava Odloka o razveljavitvi Odločbe o razglasitvi gozdov s posebnim namenom - hitri postopek
Katjuša Vadnjal je predstavila Odlok o razveljavitvi Odločbe o razglasitvi gozdov s posebnim namenom.
Naveden odlok z obrazložitvijo in predlogom sklepa je priložen arhiviranemu zapisniku. Lilijana
Valenčič, predsednica statutarno pravne komisije, in Igor Janičijević, predsednik odbora za urejanje
prostora in infrastrukturo, sta posredovala stališči delovnih teles občinskega sveta, ki sta priloženi
arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo razprave, je podžupan dal na glasovanje
SKLEP (št. 6)
1. Sprejme se Odlok o razveljavitvi Odločbe o razglasitvi gozdov s posebnim namenom - hitri postopek.
2. Odlok o razveljavitvi Odločbe o razglasitvi gozdov s posebnim namenom se objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
3. Sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 22 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 21 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.
5. točka: Obravnava osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za turistično središče Sviščaki
Katjuša Vadnjal in Rado Romih, RCP d.o.o., Celje (v nadaljevanju besedila Rado Romih), sta predstavila
osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za turistično središče Sviščaki. Naveden osnutek odloka z
obrazložitvijo in predlogom sklepa je priložen arhiviranemu zapisniku. Lilijana Valenčič, predsednica
statutarno pravne komisije, in Igor Janičijević, predsednik odbora za urejanje prostora in infrastrukturo,
sta posredovala stališči delovnih teles občinskega sveta, ki sta priloženi arhiviranemu zapisniku. V razpravi
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so sodelovali Aleš Zidar, ki je podprl predlagan odlok, Ivan Simčič, ki je »pozdravil« predlagan odlok,
Andrej Černigoj, Nevenka Tomšič in Zdravko Kirn. Katjuša Vadnjal in Rado Romih sta odgovarjala
na vprašanja članov občinskega sveta. Podžupan je predlagal popravek sklepa, in sicer pri imenu
predlaganega odloka, ki se pravilno glasi: Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za turistično središče
Sviščaki. Po zaključeni razpravi je podžupan dal na glasovanje
SKLEP (št. 7)
1. Sprejme se osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za turistično središče Sviščaki.
2. Sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 22 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 21 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.
SKLEP (št. 8)
1. Osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za turistično središče Sviščaki se
preoblikuje v predlog.
2. Sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 22 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 20 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.
SKLEP (št. 9)
1. Sprejme se Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za turistično središče Sviščaki.
2. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za turistično središče Sviščaki se objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
3. Sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 22 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 21 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.
6. točka: Kadrovske zadeve:
- predstavitev direktoric Zdravstvenega doma Ilirska Bistrica in TIC Ilirska Bistrica
- imenovanje članov Nadzornega sveta JP Komunala Ilirska Bistrica d.o.o.
- razrešitev predsednika Nadzornega odbora Občine Ilirska Bistrica
- predstavitev direktoric Zdravstvenega doma Ilirska Bistrica in TIC Ilirska Bistrica
Tamara Štemberger Kolnik, direktorica Zdravstvenega doma Ilirska Bistrica (v nadaljevanju besedila Tamara
Štemberger Kolnik), je predstavila svojo vizijo delovanja Zdravstvenega doma Ilirska Bistrica. V razpravi so
sodelovali podžupan, Andrej Černigoj, Andrej Batista, Sonja Čošić, Ivan Simčič, Vlado Hrvatin, Robert
Šircelj, Zdravko Kirn in Anton Tonjo Janežič. Tamara Štemberger Kolnik je odgovarjala na vprašanja
oziroma pripombe članov občinskega sveta.
Maja Uljan, direktorica TIC Ilirska Bistrica (v nadaljevanju besedila Maja Uljan), je predstavila program
delovanja TIC Ilirska Bistrica. V razpravi so sodelovali Nevenka Tomšič, Robert Šircelj, Andrej
Černigoj, Andrej Batista, Aleš Zidar, Anton Tonjo Janežič, Adrijana Kocjančič in Ivan Simčič. Maja
Uljan je odgovarjala na vprašanja oziroma pripombe članov občinskega sveta.
- imenovanje članov Nadzornega sveta JP Komunala Ilirska Bistrica d.o.o.
Marjan Tavčar, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je posredoval predlog
komisije, ki je priložen arhiviranemu zapisniku. Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu
zapisniku. V razpravi so sodelovali Vlado Hrvatin, podžupan in Andrej Batista. Po zaključeni razpravi
je podžupan dal na glasovanje
SKLEP (št. 10)
I. Za predstavnike Občine Ilirska Bistrica v Nadzornem svetu JP Komunala Ilirska Bistrica d.o.o. se za
mandatno obdobje 4 let od 2019 do 2023 imenuje:
1. Dragico Kastelic Boštjančič, vodjo Oddelka za gospodarsko infrastrukturo Občine Ilirska Bistrica,
2. Stojana Volka, Koseze 2b, 6250 Ilirska Bistrica,
3. Aleksa Iskro, Vrbovo 80, 6250 Ilirska Bistrica.
II. Sklep stopi v veljavo naslednji dan po sprejemu na Občinskem svetu Občine Ilirska Bistrica.
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Pri glasovanju je bilo prisotnih 21 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 14 članov
občinskega sveta, »PROTI« je glasovalo 6 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet.
- razrešitev predsednika Nadzornega odbora Občine Ilirska Bistrica
Marjan Tavčar, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je posredoval predlog
komisije, ki je priložen arhiviranemu zapisniku. Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu
zapisniku. Popravljen predlog sklepa so člani občinskega sveta prejeli pred pričetkom seje. Ker ni bilo
razprave, je podžupan dal na glasovanje
SKLEP (št. 11)
1. Ugotovi se, da je Borut Jenko, predsednik Nadzornega odbora Občine Ilirska Bistrica, podal odstopno
izjavo dne 2.7.2019, dopolnjeno dne 13.8.2019 (Občini Ilirska Bistrica predano dne 2.7.2019 in
13.8.2019) in nepreklicno odstopil s funkcije predsednika nadzornega odbora in tudi iz vseh drugih
funkcij v Nadzornem odboru Občine Ilirska Bistrica.
2. Boruta Jenka se razreši funkcije predsednika Nadzornega odbora Občine Ilirska Bistrica z dnem
imenovanja novega predsednika nadzornega odbora.
3. Občinski svet Občine Ilirska Bistrica zadolžuje Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,
da v čim krajšem času izpelje postopek imenovanja novega predsednika Nadzornega odbora Občine
Ilirska Bistrica.
4. Ta sklep stopi v veljavo z dnem sprejema na občinskem svetu.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 21 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 19 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.
Podžupan je ob 20.05 uri prekinil sejo občinskega sveta zaradi desetminutnega odmora. Podžupan je ob
20.15 uri ugotovil, da je od 23-ih članic in članov občinskega sveta prisotnih 20, zato je občinski svet
sklepčen in lahko nadaljuje s sejo.
7. točka: Obravnava osnutka Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske vode na
območju občine Ilirska Bistrica
Igor Batista, direktor JP Komunala Ilirska Bistrica, d.o.o. (v nadaljevanju besedila Igor Batista), je predstavil
osnutek Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske vode na območju občine Ilirska Bistrica.
Naveden odlok z obrazložitvijo in predlogom sklepa je priložen arhiviranemu zapisniku. Dragica Kastelic
Boštjančič je predlagala popravek 54. člen, ki se pravilno glasi: »Za inšpekcijski nadzor nad izvajanjem
določb tega odloka je pristojen občinski inšpekcijski organ in občinsko redarstvo.« Lilijana Valenčič,
predsednica statutarno pravne komisije, in Igor Janičijević, predsednik odbora za urejanje prostora in
infrastrukturo, sta posredovala stališči delovnih teles občinskega sveta, ki sta priloženi arhiviranemu
zapisniku. Podžupan je predlagal tritedenski rok za dajanje pismenih pripomb na odlok, ki se jih posreduje
na občino ali komunalo. Robert Šircelj je predstavil pripombe na obravnavan odlok, ki jih je dal v pismeni
obliki in so priložene arhiviranemu zapisniku. Vlado Hrvatin je predlagal, če se lahko pripravi primerjavo
s sosednjimi občinami (Postojno, Pivko in Divačo). Igor Batista je odgovoril, da bodo pripravili
primerjavo podatkov s sosednjimi občinami. V razpravi so sodelovali Vlado Hrvatin, Zdravko Kirn,
Robert Šircelj, Anton Tonjo Janežič in Borut Rojc. Igor Batista je odgovarjal na vprašanja oziroma
pripombe članov občinskega sveta. Po zaključeni razpravi je podžupan dal na glasovanje
SKLEP (št. 12)
1. Sprejme se osnutek Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske vode na območju občine
Ilirska Bistrica.
2. Podane pripombe, mnenja in predloge predlagatelj odloka prouči do predložitve odloka za drugo
obravnavo.
3. Pripombe, mnenja in predloge lahko člani občinskega sveta in zainteresirana javnost posredujejo Občini
Ilirska Bistrica do 17. 10. 2019.
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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8. točka: Obravnava osnutka Odloka o organiziranju in izvajanju socialnovarstvene storitve pomoč
na domu na območju občine Ilirska Bistrica
Erika Vrh, svetovalka, je predstavila osnutek Odloka o organiziranju in izvajanju socialnovarstvene
storitve pomoč na domu na območju občine Ilirska Bistrica. Naveden odlok z obrazložitvijo in predlogom
sklepa je priložen arhiviranemu zapisniku. Lilijana Valenčič, predsednica statutarno pravne komisije, in
Simon Vičič, predsednik odbora za družbene dejavnosti, sta posredovala stališči delovnih teles občinskega
sveta, ki sta priloženi arhiviranemu zapisniku. V razpravi je sodelovala Nevenka Tomšič. Zdenka
Tomažič, vodja oddelka za družbene dejavnosti, je odgovorila na postavljeno vprašanje. Po zaključeni
razpravi je podžupan dal na glasovanje
SKLEP (št. 13)
I. Sprejme se osnutek Odloka o organiziranju in izvajanju socialno varstvene storitve pomoči na domu na
območju občine Ilirska Bistrica.
II. 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.
SKLEP (št. 14)
I. Osnutek Odloka o organiziranju in izvajanju socialno varstvene storitve pomoči na domu na območju
občine Ilirska Bistrica se preoblikuje v predlog.
II. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 19 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 19 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP (št. 15)
I. Sprejme se Odlok o organiziranju in izvajanju socialno varstvene storitve pomoči na domu na območju
občine Ilirska Bistrica.
II. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 19 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 19 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.
9. točka: Obravnava oprostitve plačila komunalnega prispevka
Jožica Strle Mankuč, svetovalka (v nadaljevanju besedila Jožica Strle Mankuč), je predstavila predlog
sklepa, da se Prostovoljno gasilsko društvo Ilirska Bistrica, Vilharjeva cesta 19, 6250 Ilirska Bistrica, za
gradnjo prizidka k gasilskemu domu Ilirska Bistrica in rekonstrukcijo na parc. št. 825/67 in 825/11 k.o.
Trnovo, v celoti oprosti plačila komunalnega prispevka. Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen
arhiviranemu zapisniku. Igor Janičijević, predsednik odbora za urejanje prostora in infrastrukturo, je
posredoval stališče odbora, ki je priloženo arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo razprave, je podžupan dal
na glasovanje
SKLEP (št. 16)
I. Prostovoljno gasilsko društvo Ilirska Bistrica, Vilharjeva cesta 19, 6250 Ilirska Bistrica se za gradnjo
prizidka k gasilskemu domu Ilirska Bistrica in rekonstrukcijo na parc. št. 825/67 in 825/11 k.o. Trnovo,
v celoti oprosti plačila komunalnega prispevka.
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.
10. točka: Premoženjskopravne zadeve
Podžupan je predlagal, da se odpre razpravo na vse predlagane sklepe dane pri tej točki dnevnega reda in,
da se o vseh sklepih glasuje hkrati, razen, če se člani občinskega sveta pri posameznem sklepu odločijo
drugače. Predlogi sklepov z obrazložitvami so priloženi arhiviranemu zapisniku. Jožica Strle Mankuč je
predlagala popravek 1. točke sklepa št. 7113-1/2007-20, ki se pravilno glasi: »Zaradi ureditve
zemljiškoknjižnega stanja zemljišča na katerem stoji Krajevni dom v Zabičah, se od zemljiškoknjižnih
lastnikov odkupi parc. št. 1565 v izmeri 1256 m2 k.o. Podgraje za ceno 15.800,0 eur (12,60 eur/m2).«
Sonja Čošić, predsednica odbora za stavbna zemljišča, stanovanjske zadeve in poslovne prostore, je
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posredovala stališče odbora, ki je priloženo arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo razprave, je podžupan dal
na glasovanje
SKLEP (št. 17)
Sprejme se predlagane sklepe navedene v gradivu točke dnevnega reda: Premoženjsko pravne zadeve:
SKLEP
I. Občina Ilirska Bistrica neodplačno sprejme v svojo last in posest zemljišča parc. št. 1225, 1228, 1229,
1232 vse k.o. Ostrožno Brdo, ki v naravi predstavljajo pokopališče v naselju Ostrožno Brdo.
II. Vsi stroški postopka in izvedbe prenosa lastništva bremenijo Občino Ilirska Bistrica.
III. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
SKLEP
I. Zaradi ureditve zemljiškoknjižnega stanja zemljišča po katerem poteka cesta v območju naselja S-13, se
od zemljiškoknjižnih lastnikov odkupi parc. št. 1353/396 v izmeri 245 m2 k.o. Trnovo za ceno 4.090,52
eur (16,70 eur/m2).
II. Vsi stroški povezani z realizacijo nakupa zemljišč bremenijo Občino Ilirska Bistrica.
III. Za podpis kupoprodajne pogodbe se pooblasti župana Občine Ilirska Bistrica.
IV. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
SKLEP
I. Razveljavi se sklep Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica št. 478-54/2015 z dne 14.06.2018.
II. Od zemljiškoknjižnih lastnikov se v celoti odkupi nepremičnino parc. št. 1527/3 k.o. Podgraje (ID znak:
parcela 2545 1527/3 ) za ceno 2898,70€.
III. Vsi stroški povezani z realizacijo nakupa zemljišča bremenijo Občino Ilirska Bistrica.
IV. Za podpis kupoprodajne pogodbe se pooblasti župana Občine Ilirska Bistrica.
V. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
SKLEP
I. Razveljavi se sklep Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica št. 478-65/2016 z dne 03.10.2018.
II. Od zemljiškoknjižnega lastnika se v celoti odkupi nepremičnino-zemljišče s stavbo parc. št. 1754 k.o.
Zabiče (ID znak: parcela 2546 1754 ) za ceno 44.775,00 €.
II. Vsi stroški povezani z realizacijo nakupa zemljišča bremenijo Občino Ilirska Bistrica.
III. Za podpis kupoprodajne pogodbe se pooblasti župana Občine Ilirska Bistrica.
IV. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
SKLEP
I. Zaradi ureditve novo zgrajene povezovalne ceste med Gabrjami in bencinskim servisom Petrol v
Trnovem ter ureditve celotnega kompleksa za potrebe sejmišča in heliporta, se v odkupijo naslednja
zemljišča:
Parc. št.
964/10
964/3
964/8

k.o.
Površina m2
Cena €
cena €/m2
Trnovo
1822
40.000,00
21,95
Trnovo
630
14.124,60
22,42
Trnovo
213
4.775,40
22,42
SKUPAJ
2665
58.900,00
II. Vsi stroški povezani z realizacijo nakupa zemljišč ter plačilo DDV-ja bremenijo Občino Ilirska Bistrica.
III. Za podpis kupoprodajne pogodbe se pooblasti župana Občine Ilirska Bistrica.
IV. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
SKLEP
I. Zaradi ureditve zemljiškoknjižnega stanja zemljišča na katerem stoji Krajevni dom v Zabičah, se od
zemljiškoknjižnih lastnikov odkupi parc. št. 1565 v izmeri 1256 m2 k.o. Podgraje za ceno 15.800,0 eur
(12,60 eur/m2).
II. Vsi stroški povezani z realizacijo nakupa zemljišč bremenijo Občino Ilirska Bistrica.
III. Za podpis kupoprodajne pogodbe se pooblasti župana Občine Ilirska Bistrica.
IV. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
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SKLEP
I. V najem se odda garaža št. 6 na naslovu Župančičeva 6, Ilirska Bistrica (št. stavbe: 26, parc. št. 1762/4,
k.o. 2525 Ilirska Bistrica), v izmeri 14,46 m2.
Za najem tega prostora se z dnem sprejema sklepa obračunava najemnina v višini 26,00 EUR/mesec.
Oddaja poslovnih prostorov 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 pisnem dogovoru.
II. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
SKLEP
I. Zaradi ureditve zemljiškoknjižnega stanja zemljišča pod TP Bač se podjetju Elektro Primorska, podjetje
za distribucijo električne energije, d.d., Erjavčeva ulica 22, 5000 Nova Gorica, za ceno 1.100,00 EUR,
proda zemljišče parc. št. 1378/188 v izmeri 53,70 m2 k.o. Bač.
Vsi stroški povezani z realizacijo prodaje zemljišča, vključno odmerjenim davkom, bremenijo kupca.
Za podpis kupoprodajne pogodbe se pooblasti župana Občine Ilirska Bistrica.
II. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
SKLEP
I. Spodaj navedene nepremičnine v naravi predstavljajo dele državnih cest, skladno z Zakonom o cestah
(ZCes-1; Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14-odl.US, 46/15 in 10/18), zato se brezplačno prenesejo
v last Republike Slovenije.
KATASTRSKA
OBČINA

SOL.
PARC.ŠT. DELEŽ

IZMERA m2 OZNAKA DRŽAVNE CESTE
G1-6/343 krožišče K3 v Ilirski Bistrici
2525 Ilirska Bistrica 377/12
33/506
51
s priključnimi kraki
G1-6/1377 Ilirska Bistrica (Nikola
2525 Ilirska Bistrica 86/13
49/278
52
Tesla)
II. Za podpis pogodb se pooblasti župana Občine Ilirska Bistrica.
III. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
SKLEP
I. Na podlagi metode neposredne pogodbe, se za ceno 120,00 €, do celote proda zemljišče parc. št. 3878/1
v izmeri 4 m2, k.o. 2577 Hrušica (ID znak parcela 2577 3878/1).
II. Vsi stroški povezani z realizacijo prodaje zemljišča, vključno s plačilom DDV bremenijo kupca.
III. Za podpis kupoprodajne pogodbe se pooblasti župana Občine Ilirska Bistrica.
IV. Ta sklep stopi v veljavo naslednji dan.
SKLEP
I. Razveljavi se sklep Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica št. 478-54/2015 z dne 14.06.2018.
II. Na podlagi metode neposredne pogodbe, se za ceno 3767,00 €, do celote proda zemljišče parc. št. 197/5
k.o. Podgraje (ID znak parcela 2545 197/5).
III. Vsi stroški povezani z realizacijo prodaje zemljišča 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 19 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.
11. točka: Obravnava Poročila o izvrševanju proračuna Občine Ilirska Bistrica v prvem polletju leta 2019
Tina Kocjan, vodja oddelka za gospodarstvo in finance, je predstavila Poročilo o izvrševanju proračuna Občine
Ilirska Bistrica v prvem polletju leta 2019. Navedeno poročilo z obrazložitvijo in predlogom sklepa je priloženo
arhiviranemu zapisniku. Sonja Čošić, predsednica odbora za stavbna zemljišča, stanovanjske zadeve in
poslovne prostore, Igor Janičijević, predsednik odbora za urejanje prostora in infrastrukturo, Lilijana
Valenčič, predsednica statutarno pravno komisijo, Simon Vičič, predsednik odbora za družbene dejavnosti, in
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Nevenka Tomšič, članica odbora za gospodarstvo in finance, so posredovali stališča delovnih teles občinskega
sveta, ki so priložena arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo razprave, je podžupan dal na glasovanje
SKLEP (št. 18)
1. Občinski svet Občine Ilirska Bistrica se je seznanil s Poročilom o realizaciji proračuna v prvem polletju
leta 2019.
2. 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.
12. točka: Vprašanja in pobude
Vlado Hrvatin
1. Zanimalo ga je, kaj občina dela v zvezi z ambrozijo (eden največjih alergenov za pljuča). Pred leti se je
govorilo, da se bo nekaj delalo na tem. Okrog železniške postaje, to so zemljišča od občine, je vse polno
te rastline.
2. Pred leti je bilo dosti govora o tem, da se bo naredilo kolesarsko stezo do Dolenj. Prav, da se ni naredila.
Misli, da bi bilo boljše, da se jo naredi do Podgraj, ker je zraven glavne ceste vzporedna stara cesta;
zemljišče pa je že od občine, od krajevnih skupnosti.
3. Sprejeto je bilo, da bo ministrstvo za notranje zadeve plačalo čiščenje »od migrantov«. Zanimalo ga je,
zakaj se sploh nič ne dela na tem. Smeti je vsepovsod vse več, denar čaka za ga porabiti, da se očisti.
Nejc Udovič je pojasnil, da se smeti čistijo.
Andrej Batista
1. Prejšnji teden je bil teden mobilnosti. Po večini šol je potekalo vzpodbujevanje oziroma promoviranje,
da hodijo otroci v šolo peš ali s kolesi. Dobil je občutek, da se je večina otrok te zadeve z veseljem
odzvala in z veseljem hodila v šolo s kolesom, zato je dal pobudo ravnateljicam in ravnateljem vseh šol,
da zagotovijo nek primeren prostor tem otrokom, da svoja kolesa lahko varno shranijo in na ta način
vzpodbujajo otroke k zdravemu načinu življenja in prihajanje v šolo s kolesom. Določene šole so se
pridružile podnebnemu štrajku, kot nekemu protestu za nek trajnostni razvoj.
2. Pobuda se je nanašala na pred kratkim končano krožišče pri Špehu oziroma na ležečega policaja, ki so
ga sedaj naredili. Misli, da je bila zadeva končana prejšnji teden. Ob zadnjem deževju, zadnja dva dni,
ko je šel mimo, je bil tam bazen. Predlagal je, da se pozove oziroma zahteva od izvajalca te zadeve, da
to zadevo popravi tako, da ne bo na cesti ob vsakem dežju bazen in, da se ne bo z avti priletelo v bazen
in, da ne bi prišlo morebiti celo do kakšne nesreče.
Aleš Zidar (prva pobuda je dana v pismeni obliki in je dobesedno prepisana, pismena pobuda s podpisi je
priložena arhiviranemu zapisniku)
1. »V preteklem mesecu oz. dveh sem imel precej srečanj s krajani Sabonj, Soz in Harij, povezanih z
dogajanjem na obeh akumulacijskih jezerih Mola in Klivnik.
Moram reči, da me je problematika teh jezer zelo zanimala, saj smo preko LAS med Snežnikom in
Nanos in DRPSN, kjer delam kot strokovni vodja, izpeljali ali pa izvajamo nekaj pobud in projektov
povezanih z jezeri. Najbolj konkreten je trenutno Razvoj produkta ribiški turizem, kjer skupaj s petimi
partnerji, med katerimi je tudi občina Il.Bistrica, razvijamo določene turistične produkte za
pospeševanje turizma na naših jezerih in tudi na področju Planinskega polja. V okviru tega se bodo
zgodile tudi določene investicije pri Ribiški koči pod Sozami, kjer pa smo se od vsega začetka srečevali
s problemom urejanja lastniški in zemljiškoknjižnih dokumentov.
Zato mi je bilo zanimivo prisluhniti prebivalcem prej omenjenih vasi, ki so mi predstavil precej
drugačno sliko, kot sem jo imel ob načrtovanem razvoju turizma ob jezerih. Na kratko povedano – v
približno 40 letih odkar so bila zgrajena akumulacijska jezera, še niso urejena vsa lastniška razmerja,
niso urejena plačila ali pa prepisane parcele, ki so bile odvzete za gradnjo obeh jezer in nadomestnih
cest. Pri tistih vztrajnih, ki so uspeli zaradi svojih interesov urediti menjalne pogodbe, pa se pojavlja
problem, ker delilni načrt akumulacij ni izveden v zemljiški knjigi in se prepisa zemljišč iz tega razloga
ne da urediti. Ker gre za neurejena lastniška razmerja, se mi ob tem poraja en kup vprašanj, ki so
povezana z razvojem turizma ali katerekoli druge dejavnosti na tem področju, ki vključuje investicije
oz. s tem povezano gradbeno in uporabno dovoljenje in ki so na kakršen koli način povezane z
sofinanciranjem iz državnih in evropskih sredstev. Za te namene so namreč potrebna jasna lastništva ali
soglasja lastnikov za izvajanje teh načrtov.
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Iz tega razloga naslavljam na župana in občinski upravi eno vprašanje in s tem povezano pobudo.
Vprašanje: V kolikšni meri so zaradi neurejenih lastniških razmerij ogroženi občinski načrti o razvoju
turizma na območju obeh jezer in s tem povezano izvajanje projektov, ki vključujejo investicije na tem
področju? Na kakšen način se rešujejo problemi z pripravo in izvajanjem projektov?
Pobuda: Pobuda je pripravljena na osnovi 20 podpisanih zahtev lastnikov in popisa parcelnih številk
zemljišč, ki so sporna na področju vseh treh vasi. Vsi podpisani lastniki parcel zahtevajo, da Občina
Ilirska Bistrica uredi plačila ali zamenjave odvzetih parcel in sicer:
- parcel, ki so pod vodo obeh akumulacijskih jezer Mola in Klivnik
- parcel na osnovi odmere, ki so bile uporabljene za gradnjo nadomestne ceste ob jezeru.
Moje osebno mnenje je, da bi morala občinska uprava kljub zelo stari problematiki in s tem verjetno
povezanimi precejšnimi denarnimi sredstvi, pristopiti k reševanju te problematike, saj se bodo problemi
samo kopičili in vedno bolj onemogočali kakršno koli načrtovanje razvoja področij obeh jezer.«.
2. V zadnjem času se v Sloveniji, po Evropi trudimo oziroma se vključujejo v ohranjanje narave, vodnih
virov, biodiverzitete. Vsaka od občin, vsaka organizacija, vsak posameznik se trudi po svojih močeh.
Predlagal je, da se na naslednjih sejah občinskega sveta namesto plastenk z vodo in sokovi da steklenice
ali bokale z navadno bistriško vodo in domačim brkinskim jabolčnim sokom.
Nevenka Tomšič
Zanimalo jo je, zakaj občinska uprava (ali je problem v likvidi ali finančnih sredstvih) pravočasno ne
izplačujejo sredstva prijaviteljem. Tako kot mora prijavitelj spoštovati prijavne roke, bi bilo lepo, da se
spoštuje tudi plačila v skladu s pogodbami.
Zadnji akt, ki so ga sprejeli na občinskem svetu, je bil sprejet pravilnik, v katerem je napisano vse kaj
morajo dati. Dajo zahtevke, na katere ni nobenega odgovora, ni nobenega plačila. Župana je vprašala, zakaj
potem morajo dajati vsa ta poročila konec leta in ji je rekel, da so obvezni odgovarjati občinskemu svetu.
Morajo pa tudi izkoristiti ta sredstva do konec leta, če ne propadejo. Oni to naredijo, potem se čaka in ne
veš, če si dal prav zahtevek, ker te nihče ne obvesti, da si dal napačno. Prav bi bilo pogledati sprejete akte
in bi se jih bilo potrebno držati. Če so dali napačno, je treba povedati, da so naredili napako in jo je
potrebno popraviti. Misli, da bi bilo še bolj prav, da se pripravi obrazec in ta obrazec izpolni. Sedaj ne veš
ali boš naročilnico dobil ali je ne boš dobil, ali jo moreš iti iskat ali ne, bliža pa se konec leta. Predlagala je,
da se to pregleda in se jih obvestiti kaj rabi.
Dušan Grbec
Dal je zahtevo, da se na naslednji seji Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica obravnava
»razparcelizacijo« javnega dobra – ceste v Čeljah, in sicer parc. št. 1293/26, 1300 in 1296. V vasi naj bi
prišlo do spora. Predlagal je, da se zadevo obravnava na seji občinskega sveta.
Podžupan je zaključil sejo občinskega sveta ob 21.21 uri.

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

Podžupan Občine Ilirska Bistrica:
Dušan Grbec

Zapisnik sestavila:
Sabrina Pirih
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