OBČINA ILIRSKA BISTRICA
Občinski svet
Številka: 011-46/2019
Ilirska Bistrica, 19. 12. 2019

ZAPISNIK
9. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, ki je bila
12. 12. 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,
Karmen Ličan (od 2. alineje 3. točke dnevnega reda dalje), Lilijana Valenčič, Dušan Grbec, Adrijana
Kocjančič, Robert Šircelj, Andrej Batista, Mateja Matko, Simon Vičič, Andrej Černigoj, Teja Iskra, Aleš
Zidar, Nevenka Tomšič, Zdravko Kirn, Ivan Simčič, Vlado Hrvatin, Nejc Udovič, Anton Tonjo Janežič
Odsotnosti članov OS med sejo: Andrej Černigoj (- 4 minute)
Odsotni člani občinskega sveta: Tjaša Pecman Poles (opr.)
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; Marko Tomažič, svetovalec (do 18.30 ure); Luka Špilar, svetovalec (od 18.30 do 19.02 ure);
Erika Vrh, svetovalka (od 18.35 ure do 19.35 ure); Sabrina Pirih, višja referentka
Ostali prisotni: Igor Batista, direktor JP Komunala Ilirska Bistrica, d.o.o. – pri 4., 5. in 6. 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 8. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica z dne 26. 9. 2019 in zapisnika
o izvedbi 3. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, ki je bila sklicana 5. 11. 2019
2. Pregled realizacije sklepov
3. Kadrovske zadeve:
- potrditev mandata nadomestni članici Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica
- imenovanje predsednika Nadzornega odbora Občine Ilirska Bistrica
- imenovanje kandidata za predstavnika javnosti v senatih za reševanje pritožb zoper delo policistov
4. Obravnava predloga Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske vode na območju občine
Ilirska Bistrica
5. Obravnava Elaborata o oblikovanju cen odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode v občini
Ilirska Bistrica za l. 2019
6. Obravnava Elaborata o oblikovanju cen zbiranja, odvoza, obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov
7. Premoženjskopravne zadeve
8. Prerazporeditve proračunskih sredstev v skladu z Odlokom o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2019
(Uradni list RS, št. 16/19)
9. Obravnava osnutka Odloka o spremembi proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2020
10. Obravnava Letnega programa športa v Občini Ilirska Bistrica za leto 2020
Ilirska Bistrica – hitri postopek
12. Imenovanje delovne skupine za umeščanje in izgradnjo trase avtoceste v občini Ilirska Bistrica
13. Vprašanja in pobude
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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 20, 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 9. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica.
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:Pregled in potrditev zapisnika 8. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica z dne 26. 9. 2019
in zapisnika o izvedbi 3. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, ki je bila
sklicana 5. 11. 2019
Župan je dal v razpravo zapisnik 8. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica z dne 26. 9. 2019. Ker ni bilo
razprave, je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 2)
Sprejme se zapisnik 8. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica z dne 26. 9. 2019.
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.
Župan je dal v razpravo zapisnik o izvedbi 3. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, ki
je bila sklicana 5. 11. 2019. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 3)
Sprejme se zapisnik o izvedbi 3. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, ki je bila
sklicana 5. 11. 2019.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 21 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 21 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.
2. točka: Pregled realizacije sklepov
Župan je dal v razpravo pregled realizacije sklepov z 8. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica z dne 26. 9.
2019. Andreja Batisto je v zvezi z drugo pobudo, ki jo je dal pri točki dnevnega reda: vprašanja in pobude,
zanimalo, v kakšni fazi realizacije je zadeva. Župan je dal dodatna pojasnila v zvezi z ureditvijo odvodnjavanja
pri hitrostni oviri pri »Špehu«. Ivan Simčič je dal dopolnitev pri realizaciji sklepov, in sicer v zvezi s popravo
zapisa iz 300 milijonov na 300.000, ki jih je MORS namenil Baču. »Rad bi, da se upošteva 63. člen zapisnika
za vodenje sej, ki pravi: Na zahtevo svetnika se v zapisnik vnese njegov predlog ali ločeno mnenje v dobesedni
obliki.« Njegov predlog je, da se samo spremeni iz 300 milijonov na 300.000. Župan je ponovno pojasnil, da
zapisnik odraža stanje, ki je bilo na seji in kar je bilo izrečeno na sami seji, je tudi zapisano. Aleš Zidar je v
zvezi z njegovo drugo pobudo, ki jo je dal pri točki dnevnega reda: vprašanja in pobude, komentiral odgovor in
dejal, da sam pije bistriško vodo. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 4)
Sprejme se poročilo o realizaciji sklepov z 8. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica z dne 26. 9. 2019.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 21 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 18 članov
občinskega sveta, »PROTI« sta glasovala 2 člana občinskega sveta. Sklep je bil sprejet.
Župan je dal v razpravo pregled realizacije sklepov s 3. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine Ilirska
Bistrica, ki je bila sklicana 5. 11. 2019. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 5)
Sprejme se poročilo o realizaciji sklepov s 3. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, ki
je bila sklicana 5. 11. 2019.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 21 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 20 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.
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Andreja Černigoja je zanimalo, ali je možna samo ta oblika izvedbe korespondenčnih sej občinskega
sveta (osebno vročanje gradiva) ali je možna tudi elektronska izvedba. Župan je pojasnil, da bi bilo
potrebno elektronsko izvedbo korespondenčnih sej urediti s poslovnikom.
3. točka: Kadrovske zadeve:
- potrditev mandata nadomestni članici Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica
- imenovanje predsednika Nadzornega odbora Občine Ilirska Bistrica
- imenovanje kandidata za predstavnika javnosti v senatih za reševanje pritožb zoper delo
policistov
- potrditev mandata nadomestni članici Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica
Marjan Tavčar, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je predstavil predlog
komisije, ki je priložen arhiviranemu zapisniku. Potrdilo o izvolitvi Karmen Ličan za članico občinskega
sveta je priloženo arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 6)
I. Občinski svet Občine Ilirska Bistrica potrjuje mandat za funkcijo članice Občinskega sveta Občine
Ilirska Bistrica za preostanek mandatne dobe 2018 – 2022 Karmen Ličan, roj. 25.11.1961, Gregorčičeva
cesta 1a, Ilirska Bistrica iz liste SD – Socialni demokrati.
II. Ta sklep stopi v veljavo z dnem sprejema na občinskem svetu in se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 21 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 20 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.
- imenovanje predsednika Nadzornega odbora Občine Ilirska Bistrica
Marjan Tavčar, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je predstavil predlog
komisije, ki je priložen arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 7)
I. Za predsednika Nadzornega odbora Občine Ilirska Bistrica se za obdobje do izteka mandata 2018 –
2022 imenuje Dženi Vrh Primc, roj. 23.9.1977, Dolnji Zemon 100, Ilirska Bistrica.
II. Sklep stopi v veljavo naslednji dan po sprejemu na Občinskem svetu Občine Ilirska Bistrica.
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.
- imenovanje kandidata za predstavnika javnosti v senatih za reševanje pritožb zoper delo policistov
Marjan Tavčar, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je predstavil predlog
komisije, ki je priložen arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 8)
I. Občinski svet Občine Ilirska Bistrica predlaga, da se za predstavnika javnosti v senatih za reševanje
pritožb zoper delo policistov imenuje Marjana Tavčarja, roj. 1.4.1954, Zabiče 58, Ilirska Bistrica.
II. Mandat člana senata traja štiri (4) leta in je lahko ponovno imenovan.
III. Sklep stopi v veljavo takoj.
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.
4. točka: Obravnava predloga Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske vode na
območju občine Ilirska Bistrica
Župan in Igor Batista, direktor JP Komunala Ilirska Bistrica, d.o.o. (v nadaljevanju besedila Igor Batista), sta
predstavila predlog Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske vode na območju občine
Ilirska Bistrica. Predlog navedenega odloka je priložen arhiviranemu zapisniku. V razpravi so sodelovali
Robert Šircelj, župan, Zdravko Kirn, ki je najavil in predlagal amandma, dan že na statutarno pravni
komisiji, in Aleš Zidar. Župan je v zvezi z amandmajem, ki ga je Zdravko Kirn predstavil na statutarno
pravni komisiji, pojasnil, da je v nasprotju z zakonodajo. Na vprašanja članov občinskega sveta je
odgovarjal Igor Batista. Po zaključeni razpravi je župan dal na glasovanje
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SKLEP (št. 9)
I. Potrdi in sprejme se Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske vode na območju občine
Ilirska Bistrica.
II. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske vode na območju občine Ilirska Bistrica se
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
III. 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« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.
5. točka: Obravnava Elaborata o oblikovanju cen odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske
vode v občini Ilirska Bistrica za l. 2019
Igor Batista je predstavil Elaborat o oblikovanju cen odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode
v občini Ilirska Bistrica za l. 2019. Naveden elaborat je priložen arhiviranemu zapisniku. Igor Janičijević,
predsednik odbora za urejanje prostora in infrastrukturo, in Nevenka Tomšič, članica odbora za
gospodarstvo in finance, sta posredovala stališči delovnih teles občinskega sveta, ki sta priloženi
arhiviranemu zapisniku. Robert Šircelj je opozoril, da bi se v sklepu pri 100% subvencionirani ceni
moralo zapisati, da se v ceni omrežnina subvencionira 100%. Igor Batista je pojasnil, da je to zapisano v
elaboratu. Zdravko Kirn je obrazložil svoj glas proti navedenemu elaboratu. Po zaključeni razpravi je
župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 10)
I. Sprejme in potrdi se Elaborat o oblikovanju cen odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske
vode v občini Ilirska Bistrica za l. 2019 in cene, kot so opredeljene v elaboratu. Cene veljajo od 1.1.2020 do sprejema novega elaborata.
II. Nove cene kot so predlagane v elaboratu o oblikovanju cen odvajanja in čiščenja komunalne in
padavinske vode se 100% subvencionira iz proračunske postavke 4001514 subveniconiranje cene
za kanalizacije in ČN, projekt OB038-09-0086 subveniconiranje cene za kanalizacije v višini
200.000 eur.
III. 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« so glasovali 3 člani občinskega sveta. Sklep je bil sprejet.
6. točka: Obravnava Elaborata o oblikovanju cen zbiranja, odvoza, obdelave in odlaganja
komunalnih odpadkov
Župan in Igor Batista sta predstavila Elaborat o oblikovanju cen zbiranja, odvoza, obdelave in odlaganja
komunalnih odpadkov. Naveden elaborat je priložen arhiviranemu zapisniku. Nevenka Tomšič, članica
odbora za gospodarstvo in finance, in Igor Janičijević, predsednik odbora za urejanje prostora in
infrastrukturo, sta posredovala stališči delovnih teles občinskega sveta, ki sta priloženi arhiviranemu
zapisniku. V razpravi so sodelovali Andrej Černigoj, Nevenka Tomšič in Zdravko Kirn. Župan in Igor
Batista sta odgovarjala na vprašanja članov občinskega sveta. Po zaključeni razpravi je župan dal na
glasovanje
SKLEP (št. 11)
I. Sprejme in potrdi se Elaborat o oblikovanju cen izvajanja gospodarske javne službe ravnanja z
odpadki v občini Ilirska Bistrica 2019.
II. Sprejme in potrdi se cene ravnanja z odpadki, kot so opredeljene v Elaboratu.
III. Ta 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.
7. točka: Premoženjskopravne zadeve
Župan je predlagal, da se najprej predstavijo predlagani sklepi, nato pa o vseh sklepih glasuje hkrati, razen,
če se člani občinskega sveta pri posameznem sklepu odločijo drugače. Predlogi sklepov z obrazložitvami so
priloženi arhiviranemu zapisniku. Marko Tomažič, svetovalec (v nadaljevanju besedila Marko Tomažič),
je predstavil predlog sklepa, da se pri parc. št. 1378/188 k.o. Bač (ID znak 2509 1378/188) izbriše
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zaznamba javnega dobra. Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra stopi v veljavo naslednji dan po objavi v
Uradnem listu RS.
Marko Tomažič je predstavil predlog sklepa, da se v tabeli navedene nepremičnine, ki v naravi
predstavljajo dele državne ceste G1-6/1377 Ilirska Bistrica (Nikola Tesla), skladno z Zakonom o cestah
(ZCes-1; Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14-odl.US, 46/15 in 10/18), brezplačno prenesejo v last
Republike Slovenije. Za podpis pogodbe se pooblasti župana Občine Ilirska Bistrica.
Marko Tomažič je predstavil predlog sklepa, da se zaradi ureditve krožnega križišča Gabrije na R2404/1380 Ilirska Bistrica – Pivka, izvede zamenjava nepremičnin in sicer parc. št. 1131/2 v izmeri 443 m2
in 1132/1 v izmeri 159 m2 obe k.o. Trnovo se zamenja z parc. št. 1398/1 v izmeri 609 m2. Vsi stroški,
nastali v postopku menjave teh nepremičnin vključno s plačiloma davka bremenijo Občino Ilirska Bistrica.
Marko Tomažič je predstavil predlog sklepa, da se od zemljiškoknjižnih lastnikov, za skupno ceno
1190,00 € (1,40 €/m2), v celoti odkupi kmetijski zemljišči parc. št. 4317/1 k.o. Knežak (ID znak: parcela
2511 4317/1) in parc. št. 4317/2 k.o. Knežak (ID znak: parcela 2511 4317/2). Vsi stroški povezani z
realizacijo nakupa zemljišč bremenijo Občino Ilirska Bistrica, za podpis kupoprodajne pogodbe pa se
pooblasti župana Občine Ilirska Bistrica.
Marko Tomažič je predstavil predlog sklepa, da se od zemljiškoknjižnega lastnika v celoti odkupi
nepremičnino parc. št. 487 k.o. Ostrožno Brdo, (ID znak: parcela 2519 487 ) za ceno 1539,00 €. Vsi stroški
povezani z realizacijo nakupa zemljišča bremenijo Občino Ilirska Bistrica, za podpis kupoprodajne
pogodbe se pooblasti župana Občine Ilirska Bistrica.
Marko Tomažič je predstavil predlog sklepa, da se v skladu z Zakonom o kmetijskih zemljiščih (Uradni
list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo, 58/12, 27/16, 27/17 – ZKme-1D in 79/17) in Zakonom o
gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07,
106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16) proda zemljišče parc. št.
1471/2 k.o. Jablanica (ID znak: parcela 2543 1471/2), za ceno 1132,07 € oz. 0,49 €/m2, pod pogoji
določenimi v predlogu sklepa.
Marko Tomažič je predstavil predlog sklepa, da se v skladu z Zakonom o kmetijskih zemljiščih (Uradni
list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo, 58/12, 27/16, 27/17 – ZKme-1D in 79/17), proda delež do
1/3 na zemljišču parc. št. 1229 k.o. Trnovo (ID znak: parcela 2524 1229), za ceno 1118,33 € oz. 1,35 €/m2,
pod pogoji določenimi v predlogu sklepa.
Marko Tomažič je predstavil predlog sklepa, da se v skladu z Zakonom o kmetijskih zemljiščih (Uradni
list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo, 58/12, 27/16, 27/17 – ZKme-1D in 79/17), proda deleža do
½ na naslednjih kmetijskih zemljiščih:
-parc. št. 312/6 k.o. Zabiče (ID znak: parcela 2546 312/6) za ceno 171,45 € oz. 0,90 €/m2,
-parc. št. 312/3 k.o. Zabiče (ID znak: parcela 2546 312/3) za ceno 127,80 € oz. 0,90 €/m2, pod pogoji
določenimi v predlogu sklepa.
Marko Tomažič je predstavil predlog sklepa, da se v najem odda poslovni prostor št. 1 na naslovu
Bazoviška 3, Ilirska Bistrica (št. stavbe: 150, parc. št. 1773/3, k.o. 2525 Ilirska Bistrica), v izmeri 34,18 m2,
pod pogoji določenimi v predlogu sklepa.
Marko Tomažič je predstavil predlog sklepa, da se Zdravstvenemu domu Ilirska Bistrica, Gregorčičeva
cesta 8, 6250 Ilirska Bistrica za določen čas 5 let v najem dodeli stanovanje št. 4 v 1. nadstropju na naslovu
Ulica 7. maja 6, Ilirska Bistrica, v izmeri 50,33 m2, pod pogoji določenimi v predlogu sklepa. V razpravi je
sodelovala Nevenka Tomšič. Dragica Kastelic Boštjančič, vodja oddelka za gospodarsko infrastrukturo
(v nadaljevanju besedila Dragica Kastelic Boštjančič), in župan sta odgovorila na vprašanje.
Marko Tomažič je predstavil predlog sklepa, da se proda naslednje poslovne prostore - garaže:
Zap. Št. parcel k.o.
Naslov
Izklicna cena Površina Cenilni
št.
za prodajo:
(m2)
elaborat
EUR
(oznaka)
1
73/24
2524 Trnovo Gregorčičeva ulica, 4.000,00
15,00
IP – C 3780 I
Ilirska Bistrica
2
73/25
2524 Trnovo Gregorčičeva ulica, 4.000,00
15,00
IP – C 3780 I
Ilirska Bistrica
3
73/26
2524 Trnovo Gregorčičeva ulica, 4.000,00
15,00
IP – C 3780 I
Ilirska Bistrica
4
73/27
2524 Trnovo Gregorčičeva ulica, 4.000,00
15,00
IP – C 3780 I
Ilirska Bistrica
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Gregorčičeva ulica, 4.000,00
15,00
IP – C 3780 I
Ilirska Bistrica
Prodaja se opravi po navedenih izklicnih cenah po sistemu videno-kupljeno. Vsi stroški pravnega posla
bremenijo ponudnika.
Marko Tomažič je predstavil predlog sklepa, da se na podlagi metode javne dražbe, za izklicno ceno
71.643,28 EUR oz. 32,33 EUR/m2, proda zemljišče parc. št. 414/32 v izmeri 2216 m2, k.o. 2524 Trnovo
(ID znak parcela 2524 414/32). Vsi stroški povezani z realizacijo prodaje zemljišča, vključno s plačilom
DDV bremenijo kupca, za podpis kupoprodajne pogodbe pa se pooblasti župana Občine Ilirska Bistrica.
Sonja Čošić, predsednica odbora za stavbna zemljišča, stanovanjske zadeve in poslovne prostore, je
posredovala stališče odbora, ki je priloženo arhiviranemu zapisniku. Ivan Simčič je opozoril, da pri
nekaterih sklepih ni zapisanega imena pristojnega cenilca. Pojasnilo v zvezi s tem sta dala Dragica
Kastelic Boštjančič in župan. Andrej Batista je razpravljal o kadrovski problematiki Zdravstvenega
doma Ilirska Bistrica. Župan je v zvezi s tem dal pojasnilo. Nevenka Tomšič je izpostavila problematiko
oziroma težave z delovanjem urgentne ambulante – urgence in predlagala, da direktorica zdravstvenega
doma na občinskem svetu predstavi ukrepe in navedeno problematiko. Župan je v zvezi s tem dal
pojasnilo. Vlado Hrvatin se je prijavil k besedi, vendar mu je župan ni dal. Po zaključeni razpravi je
župan dal na glasovanje
5

73/28

2524 Trnovo

SKLEP (št. 12)
Sprejme se predlagane sklepe navedene v gradivu točke dnevnega reda: Premoženjsko pravne zadeve:
SKLEP
I. Pri parc. št. 1378/188 k.o. Bač (ID znak 2509 1378/188) se izbriše zaznamba javnega dobra.
II. Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra stopi v veljavo naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
SKLEP
I. Spodaj navedene nepremičnine v naravi predstavljajo dele državne ceste G1-6/1377 Ilirska Bistrica
(Nikola Tesla), 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.
ZAP. ŠT.
KATASTRSKA OBČINA
PARC. ŠT.
DELEŽ
POVRŠINA (M2)
1.
2524 Trnovo
324/6
1/1
1
2.
2524 Trnovo
324/7
1/1
1
3.
2524 Trnovo
790/35
1/1
11
4.
2524 Trnovo
790/36
1/1
2
5.
2524 Trnovo
922/25
1/1
54
6.
2524 Trnovo
922/30
1/1
26
7.
2524 Trnovo
922/39
1/1
2
8.
2524 Trnovo
2260/13
1/1
62
9.
2524 Trnovo
2260/21
1/1
5
10.
2524 Trnovo
2260/29
1/1
1
11.
2524 Trnovo
2262/31
1/1
90
12.
2524 Trnovo
2262/36
1/1
1
13.
2524 Trnovo
2262/43
1/1
49
14.
2524 Trnovo
2262/44
1/1
81
15.
2524 Trnovo
2262/45
1/1
112
16.
2524 Trnovo
2262/46
1/1
5
17.
2524 Trnovo
2262/53
1/1
6
18.
2524 Trnovo
2262/54
1/1
68
19.
2524 Trnovo
414/26
1/1
355
20.
2524 Trnovo
414/29
1/1
5
21.
2524 Trnovo
2262/35
1/1
16
22.
2525 Ilirska Bistrica
87/6
1/1
25
23.
2525 Ilirska Bistrica
1589/7
1/1
106
24.
2525 Ilirska Bistrica
1590/162
1/1
79
II. Za podpis pogodbe se pooblasti župana Občine Ilirska Bistrica.
III. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
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SKLEP
I. Zaradi ureditve krožnega križišča Gabrije na R2-404/1380 Ilirska Bistrica – Pivka, se izvede zamenjava
nepremičnin in sicer parc. št. 1131/2 v izmeri 443 m2 in 1132/1 v izmeri 159 m2 obe k.o. Trnovo se
zamenja z parc. št. 1398/1 v izmeri 609 m2.
Vsi stroški, nastali v postopku menjave teh nepremičnin vključno s plačiloma davka bremenijo Občino
Ilirska Bistrica.
II. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
SKLEP
I. Od zemljiškoknjižnih lastnikov, se za skupno ceno 1190,00 € (1,40 €/m2), v celoti odkupi kmetijski
zemljišči parc. št. 4317/1 k.o. Knežak (ID znak: parcela 2511 4317/1) in parc. št. 4317/2 k.o. Knežak
(ID znak: parcela 2511 4317/2).
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. Od zemljiškoknjižnega lastnika se v celoti odkupi nepremičnino parc. št. 487 k.o. Ostrožno Brdo, (ID
znak: parcela 2519 487 ) za ceno 1539,00 €.
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. V skladu z Zakonom o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno
besedilo, 58/12, 27/16, 27/17 – ZKme-1D in 79/17) in Zakonom o gozdovih (Uradni list RS,
št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 –
ZDavNepr, 17/14, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16) se proda zemljišče parc. št. 1471/2 k.o. Jablanica
(ID znak: parcela 2543 1471/2), za ceno 1132,07 € oz. 0,49 €/m2.
Ponudba za prodajo zemljišča se objavi na oglasni deski Upravne enote Ilirska Bistrica.
II. V primeru, da ponudbo za nakup zemljišča sprejme več interesentov-prednostnih upravičencev ali
interesentov, ki niso prednostni upravičenci, izenačenih po kriterijih navedenih v Zakonu o gozdovih, se
zemljišče proda interesentu, ki je pri Občini Ilirska Bistrica prvi podal predlog oz. vložil vlogo za nakup
zemljišča in ki je sprejel ponudbo pravočasno in na predpisan način.
V primeru, da nihče od interesentov-prednostnih upravičencev ali interesentov, ki niso prednostni
upravičenci ni podal predloga oz. vloge za nakup pri Občini Ilirska Bistrica in obstaja izenačenost
interesentov, se zemljišče proda tistemu interesentu, ki je prvi dostavil izjavo o sprejemu ponudbe
Upravni enoti Ilirska Bistrica.
III. Vsi stroški povezani z realizacijo prodaje zemljišča bremenijo kupca.
IV. Za podpis kupoprodajne pogodbe se pooblasti župana Občine Ilirska Bistrica.
V. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
SKLEP
I. V skladu z Zakonom o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno
besedilo, 58/12, 27/16, 27/17 – ZKme-1D in 79/17), se proda delež do 1/3 na zemljišču parc. št. 1229
k.o. Trnovo (ID znak: parcela 2524 1229), za ceno 1118,33 € oz. 1,35 €/m2.
Ponudba za prodajo deleža na zemljišču se objavi na oglasni deski Upravne enote Ilirska Bistrica.
II. V primeru, da ponudbo za nakup zemljišča sprejme več interesentov-prednostnih upravičencev ali
interesentov, ki niso prednostni upravičenci, izenačenih po kriterijih navedenih v Zakonu o kmetijskih
zemljiščih, se zemljišče proda interesentu, ki je pri Občini Ilirska Bistrica prvi podal predlog oz. vložil
vlogo za nakup zemljišča in ki je sprejel ponudbo pravočasno in na predpisan način.
V primeru, da nihče od interesentov-prednostnih upravičencev ali interesentov, ki niso prednostni
upravičenci ni podal predloga oz. vloge za nakup pri Občini Ilirska Bistrica in obstaja izenačenost
interesentov, se zemljišče proda tistemu interesentu, ki je prvi dostavil izjavo o sprejemu ponudbe
Upravni enoti Ilirska Bistrica.
III. Vsi stroški povezani z realizacijo prodaje zemljišča bremenijo kupca.
IV. Za podpis kupoprodajne pogodbe se pooblasti župana Občine Ilirska Bistrica.
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V. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
SKLEP
I. V skladu z Zakonom o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno
besedilo, 58/12, 27/16, 27/17 – ZKme-1D in 79/17), se proda deleža do ½ na naslednjih kmetijskih
zemljiščih:
-parc. št. 312/6 k.o. Zabiče (ID znak: parcela 2546 312/6) za ceno 171,45 € oz. 0,90 €/m2,
-parc. št. 312/3 k.o. Zabiče (ID znak: parcela 2546 312/3) za ceno 127,80 € oz. 0,90 €/m2.
II. V primeru, da ponudbo za nakup zemljišča sprejme več interesentov-prednostnih upravičencev ali
interesentov, ki niso prednostni upravičenci, izenačenih po kriterijih navedenih v Zakonu o kmetijskih
zemljiščih, se zemljišče proda interesentu, ki je pri Občini Ilirska Bistrica prvi podal predlog oz. vložil
vlogo za nakup zemljišča in ki je sprejel ponudbo pravočasno in na predpisan način.
V primeru, da nihče od interesentov-prednostnih upravičencev ali interesentov, ki niso prednostni
upravičenci ni podal predloga oz. vloge za nakup pri Občini Ilirska Bistrica in obstaja izenačenost
interesentov, se zemljišče proda tistemu interesentu, ki je prvi dostavil izjavo o sprejemu ponudbe
Upravni enoti Ilirska Bistrica.
III. Vsi stroški povezani z realizacijo prodaje posameznega zemljišča bremenijo kupca.
IV. Za podpis kupoprodajne pogodbe se pooblasti župana Občine Ilirska Bistrica.
V. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
SKLEP
I. V najem se odda poslovni prostor št. 1 na naslovu Bazoviška 3, Ilirska Bistrica (št. stavbe: 150, parc. št.
1773/3, k.o. 2525 Ilirska Bistrica), v izmeri 34,18 m2.
Za najem tega prostora se z dnem sprejema sklepa obračunava najemnina v višini 80,71 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. Zdravstvenemu domu Ilirska Bistrica, Gregorčičeva cesta 8, 6250 Ilirska Bistrica se za določen čas 5 let
v najem dodeli stanovanje št. 4 v 1. nadstropju na naslovu Ulica 7. maja 6, Ilirska Bistrica, v izmeri
50,33 m2.
II. Zdravstveni dom lahko navedeno stanovanje uporablja izključno za službene potrebe svojih delavcev.
Ob vsakokratni dodelitvi stanovanja delavcu, mora najemnik Občini Ilirska Bistrica posredovati sklep o
dodelitvi in kopijo podnajemne pogodbe, sicer lahko Občina Ilirska Bistrica od pogodbe odstopi.
III. Stanovanje je Zdravstveni dom Ilirska Bistrica dolžan vzdrževati in zanj skrbeti kot dober gospodar.
Najemnik je odgovoren tudi za plačilo celotne škode, ki bi nastala na predmetnem stanovanju oz. ki bi
nastala na drugih stanovanjih v stavbi zaradi uporabe navedenega stanovanja.
IV. Najemnina za navedeno stanovanje je določena v skladu z drugim odstavkom 115. člena
Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL,
57/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11 in 40/12 – ZUJF, 27/17 in 59/19), ki določa, da se najemnina za službena
stanovanja oblikuje prosto.
Za predmetno stanovanje se tako plačuje najemnina v višini 5,09% od vrednosti stanovanja po vrednosti
točke 2,63 evra, tako, da najemnina znaša 150,47 evrov.
Zdravstveni dom Ilirska Bistrica bremenijo tudi vsi pripadajoči obratovalni in drugi stroški, ki se poleg
najemnine plačujejo za predmetno stanovanje.
Računi za plačilo najemnine in stroškov se izstavljajo neposredno Zdravstvenemu domu Ilirska Bistrica,
kateri je tudi subsidiarno odgovoren za plačilo le-teh.
V. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
SKLEP
I. Proda se naslednje poslovne prostore - garaže:
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Zap.
št.

Št. parcel

k.o.

Naslov

Izklicna cena
za prodajo:
EUR
4.000,00

Površina
(m2)

Cenilni
elaborat
(oznaka)
IP – C 3780 I

Gregorčičeva ulica,
15,00
Ilirska Bistrica
2
73/25
2524 Trnovo Gregorčičeva ulica, 4.000,00
15,00
IP – C 3780 I
Ilirska Bistrica
3
73/26
2524 Trnovo Gregorčičeva ulica, 4.000,00
15,00
IP – C 3780 I
Ilirska Bistrica
4
73/27
2524 Trnovo Gregorčičeva ulica, 4.000,00
15,00
IP – C 3780 I
Ilirska Bistrica
5
73/28
2524 Trnovo Gregorčičeva ulica, 4.000,00
15,00
IP – C 3780 I
Ilirska Bistrica
Prodaja se opravi po navedenih izklicnih cenah po sistemu videno-kupljeno. Vsi stroški pravnega posla
bremenijo ponudnika.
II. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
1

73/24

2524 Trnovo

SKLEP
I. Na podlagi metode javne dražbe, se za izklicno ceno 71.643,28 EUR oz. 32,33 EUR/m2, proda
zemljišče parc. št. 414/32 v izmeri 2216 m2, k.o. 2524 Trnovo (ID znak parcela 2524 414/32).
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 takoj.
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.
Župan je ob 18.30 uri prekinil sejo občinskega sveta zaradi petminutnega odmora. Župan je ob 18.40 uri
ugotovil, da je od 23-ih članic in članov občinskega sveta prisotnih 22, zato je občinski svet sklepčen in
lahko nadaljuje s sejo.
8. točka: Prerazporeditve proračunskih sredstev v skladu z Odlokom o proračunu Občine Ilirska
Bistrica za leto 2019 (Uradni list RS, št. 16/19)
Tina Kocjan, vodja oddelka za gospodarstvo in finance (v nadaljevanju besedila Tina Kocjan), je predstavila
predlog prerazporeditve proračunskih sredstev, da se v finančnem načrtu proračunskega uporabnika 400 –
občinska uprava, spremeni proračunska postavka 4001306 investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih
cest, in sicer tako, da se poveča projekt OB038-11-0020 Povezovalna pot med Vilharjevo in Šercerjevo za
135.406 evrov. Sredstva se zagotovijo iz finančnega načrta istega proračunskega uporabnika 400 –
občinska uprava, iz proračunske postavke 4001508 kanalizacije in čistilne naprave iz naslednjih projektov:
- OB038-15-0089 Komunalno opremljanje IC Il. Bistrica v višini 45.800 evrov,
- OB038-12-0009 – Kanalizacija Čelje v višini 89.606 evrov. Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen
arhiviranemu zapisniku. Nevenka Tomšič, članica odbora za gospodarstvo in finance, je predstavila stališče
odbora, ki je priloženo arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 13)
I. V finančnem načrtu proračunskega uporabnika 400 – občinska uprava, se spremeni proračunska
postavka 4001306 investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest, in sicer tako, da se poveča
projekt OB038-11-0020 Povezovalna pot med Vilharjevo in Šercerjevo za 135.406 evrov.
II. Sredstva se zagotovijo iz finančnega načrta istega proračunskega uporabnika 400 – občinska uprava, iz
proračunske postavke 4001508 kanalizacije in čistilne naprave, iz naslednjih projektov:
- OB038-15-0089 Komunalno opremljanje IC Il. Bistrica v višini 45.800 evrov,
- OB038-12-0009 – Kanalizacija Čelje v višini 89.606 evrov.
III. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 22 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 18 članov
občinskega sveta, »PROTI« so glasovali 3 člani občinskega sveta. Sklep je bil sprejet.
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9. točka: Obravnava osnutka Odloka o spremembi proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2020
Tina Kocjan je predstavila osnutek Odloka o spremembi proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2020.
Naveden osnutek odloka je priložen arhiviranemu zapisniku. Lilijana Valenčič, predsednica statutarno pravno
komisije, Nevenka Tomšič, članica odbora za gospodarstvo in finance, Igor Janičijević, predsednik odbora za
urejanje prostora in infrastrukturo, in Sonja Čošić, predsednica odbora za stavbna zemljišča, stanovanjske
zadeve in poslovne prostore, so posredovali stališča delovnih teles občinskega sveta, ki so priložena
arhiviranemu zapisniku. Andrej Batista je v zvezi z izgubo državnih sredstev za obnovo mostu Dolenjski potok,
do katere je prišlo izključno po krivdi izvajalca del, ker se ni držal pogodbenega roka, predlagal, da občinska
uprava prouči možnosti protipravnega ravnanja izvajalca del, posledično odškodninske odgovornosti, in tudi
možnost uveljavitve pogodbene kazni oziroma penalov zaradi zamude pri izvedbi del. Župan se je strinjal s
predlogom in pojasnil, da zadevo proučuje. Ivan Simčič je v svoji razpravi opomnil, da bi se v letu 2020
zagotovilo proračunska sredstva (približno 20.000 evrov) za odbojno ograjo na cesti Novokračine-Jelšane
(čeprav je državna). Po tej cesti dnevno vozi šolski kombi, cesta pa ni zaščitena. Župan in Tina Kocjan sta
odgovorila na postavljena vprašanja oziroma pripombe. Po zaključeni razpravi je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 14)
1. Sprejme se osnutek Odloka o spremembah proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2020.
2. Sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 22 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 18 članov
občinskega sveta, »PROTI« sta glasovala 2 člana občinskega sveta. Sklep je bil sprejet.
SKLEP (št. 15)
1. Osnutek Odloka o spremembah proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2020 se preoblikuje v predlog.
2. Sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 18 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 15 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.
SKLEP (št. 16)
1. Sprejme se Odlok o spremembah proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2020.
2. Odlok o spremembah proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2020 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 22 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 18 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.
SKLEP (št. 17)
1. člen
Sprejmejo se Spremembe letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Ilirska Bistrica za leto 2020.
2. člen
Sestavni del Sprememb letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Ilirska Bistrica za leto
2020 so:
- načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2020
načrt pridobivanja nepremičnega premoženja in
načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem (za zemljišča, stavbe in dele stavb ter zemljišča s stavbo),
- načrt ravnanja s premičnim premoženjem 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 Sprememb 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 v prihodnje letne načrte.
4. člen
Spremembe načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Ilirska Bistrica za leto 2020 začnejo
veljati z dnem uveljavitve Sprememb Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2020.
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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. 18)
1. člen
V primeru spremenjenih prostorskih potreb upravljavcev nepremičnega premoženja Občine Ilirska Bistrica,
ki jih ni bilo mogoče določiti ob pripravi Sprememb letnega načrta ravnanja s stvarnim 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 veljavnih Spremembah
letnega načrta ravnanja s stvarnim 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 20 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 18 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.
10. točka: Obravnava Letnega programa športa v Občini Ilirska Bistrica za leto 2020 Ilirska Bistrica –
hitri postopek
Luka Špilar, svetovalec (v nadaljevanju besedila Luka Špilar), je predstavil Letni program športa v Občini
Ilirska Bistrica za leto 2020 Ilirska Bistrica. Naveden letni program športa je priložen arhiviranemu
zapisniku. V razpravi je sodeloval Andrej Černigoj. Na postavljena vprašanja sta odgovorila Luka Špilar
in župan. Po zaključeni razpravi je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 19)
1. Občinski svet Občine Ilirska Bistrica sprejme letni program športa v občini Ilirska Bistrica za leto 2020.
2. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
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.
11. točka: Obravnava Odloka o podelitvi koncesije na področju javne službe pomoči družini na
domu v Občini Ilirska Bistrica – hitri postopek
Župan je predstavil razloge za obravnavo navedenega odloka. Lilijana Valenčič, predsednica statutarno pravno
komisijo, je posredovala stališče komisije, ki je priloženo arhiviranemu zapisniku. Erika Vrh, svetovalka, je
predstavila Odlok o podelitvi koncesije na področju javne službe pomoči družini na domu v Občini Ilirska
Bistrica. Naveden odlok je priložen arhiviranemu zapisniku. V razpravi so sodelovali Dušan Grbec,
župan, Zdravko Kirn, Andrej Batista in Marjan Tavčar. Po zaključeni razpravi je župan dal na
glasovanje
SKLEP (št. 20)
I. Sprejme se Odlok o podelitvi koncesije na področju javne službe pomoči družini na domu v Občini
Ilirska Bistrica
II. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 22 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 17 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.
12. točka: Imenovanje delovne skupine za umeščanje in izgradnjo trase avtoceste v občini Ilirska Bistrica
Župan je predstavil traso avtoceste (prikaz umestitve avtoceste v prostor je priložen arhiviranemu zapisniku) in
za člane delovne skupine za umeščanje in izgradnjo trase avtoceste predlagal naslednje parlamentarne stranke
zastopane v občinskem svetu: SD, SDS, NSi, DeSUS, LMŠ. Andrej Batista, Dušan Grbec, Vlado Hrvatin,
Aleš Zidar, Teja Iskra, Nevenka Tomšič in Anton Tonjo Janežič so podprli županov predlog. V delovno
skupino so bili predlagani Emil Rojc (SD), Dušan Grbec (SDS), Andrej Černigoj (NSi), Zdravko Kirn (DeSUS)
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in Vlado Hrvatin (LMŠ). Nevenka Tomšič je v 1. točki predlagala mandatno obdobje 2019-2022. Po zaključeni
razpravi je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 21)
I. Občinski svet Občine Ilirska Bistrica za mandatno obdobje 2019-2022 imenuje delovno skupino za
umeščanje trase avtoceste Postojna/Divača-Jelšane v občini Ilirska Bistrica in izgradnjo avtoceste v
naslednji sestavi:
1. Emil Rojc,
2. Dušan Grbec,
3. Andrej Černigoj,
4. Zdravko Kirn,
5. Vlado Hrvatin.
II. Naloge delovne skupine so aktivno sodelovanje s pristojnimi ministrstvi in organi RS za čimprejšnjo
umestitev in izgradnjo avtoceste v občini Ilirska Bistrica.
Mandat delovne skupine traja do izteka mandata Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica v letu 2022.
III. Sklep stopi v veljavo naslednji dan po sprejemu na Občinskem svetu Občine Ilirska Bistrica.
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.
13. točka: Vprašanja in pobude
Andrej Batista
Pločnik ob glavni cesti, na odseku od krožišča pri Mikozi do Danila, je na več delih v zelo slabem stanju,
zato je predlagal, da se ga ogleda in sanira.
Osebno in v imenu Liste svežih je zaželel vsem občankam in občanom ter prisotnim vesele praznike,
srečno in uspešno novo leto.
Župan je pojasnil, da bodo v naslednjih treh letih proračunska sredstva omejena za zastavljene projekte v
proračunu, ostale - nove projekte pa bo težko realizirati.
Andrej Černigoj
Opozoril je, da se je na trasi proti Postojni skozi Topolc povečalo število transportnih kamionov s tujimi
registrskimi tablicami (Bolgarija,…). Zanimalo ga je, ali bi dali oziroma povprašali na policijsko upravo, če
se te kamione še kaj kontrolira.
V nadaljevanju je voščil vsem kolegicam in kolegom, občankam in občanom Občine Ilirska Bistrica
blagoslovljen božič in srečno novo leto. Dal je pobudo, da se na koncu z minuto molka spomnijo tudi na
gospo Jadranko, ki je bila konstruktivni del tega občinskega sveta.
Župan je v zvezi s kamioni skozi Topolc pojasnil, da je zelo veliko firm, ki prej niso smele voziti skozi
Ilirsko Bistrico, izkoristilo pravno možnost in svoje sedeže registriralo na Reki.
Adrijana Kocjančič
Zanimalo jo je, kaj se dogaja na cesti Starod-Kozina. V Markovščini že tri mesece gradijo krožišče, pri nas
pa imamo zelo alarmantno stanje ravno na križišču Podgrad proti Ilirski Bistrici, ki je zelo nevarno, pa tudi
pri Hrušici za industrijsko cono Plama, je potrebno nekaj narediti. Na omenjeni cesti se povečuje promet in
zanimalo jo je, ali ima država sploh kakšen načrt, kako se bodo na tem področju stvari urejale.
V imenu SDS je zaželela prisotnim ter občankam in občanom vesel božič in srečno novo leto.
Župan je v zvezi s kamioni na cesti Starod-Kozina pojasnil, da je ista razlaga kot za Topolc. Župan je dal
pojasnilo glede projektov s krožišči.
Ivan Simčič
1. Na prehodu (niti ni maloobmejni) med Sušakom in naseljem Lisac ni nobene table, da je prepovedan
promet. Pred dvema dnevoma so jo dali na vrhu meje, ki gleda v Slovenijo, da je dovoljeno samo za
upravičence. Kaj se nam dogaja poleti – vsak turist oziroma, ko se zgodi neka nesreča na relaciji Ilirska
Bistrica-Jelšane, gre vse skozi Kočanijo, čez Sušak, Novokračine. Če dva avtomobila zavijeta levo na
Lisac, gre za njima še drugih dvajset - nobene table ni, ki prepoveduje promet.
2. Predlagal je, da bi uredili pravilnik in statut, ker so skoraj vsi še iz prejšnjega stoletja in uskladili
marsikaj glede pravilnika in statuta. Misli, da imamo zdaj dvotretinjsko večino.
3. Nekdo je omenjal minuto molka. V parlamentu in vseh zavodih se to opravi in bi bilo prav tudi tukaj.
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4. Pojasnil je, da ga spoštuje kot župana, kot gospoda Emila Rojca in, da enako želi za sebe. V njegovo
skupino sinetov ne sodi, je samo svetnik ali Ivan Simčič.
Župan je dal pojasnilo v zvezi z drugim predlogom, glede prvega predloga pa bo zaprosil za odgovor
Direkcijo RS za ceste.
Zdravko Kirn
Dal je pobudo, da se neposredno na semaforiziranem križišču pri Lesonitu namesti usmerjevalno tablo za
Reko (turiste navigacija vodi skozi mesto Ilirska Bistrica).
Župan je pojasnil, da sta na obvoznici dve tabli, ki napotujejo na smer Reka, vozniki pa slepo sledijo
navigacijam. Postavitev tabel na državni cesti je v pristojnosti Direkcije RS za ceste, ki ima svoje predpise
za postavitev usmerjevalnih tabel.
Župan je vsem zaželel prijetne praznike.
Župan je zaključil sejo občinskega sveta ob 20.08 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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