OB INA ILIRSKA BISTRICA
Ob inski svet

ZAPISNIK

2. seje Ob inskega sveta Ob ine Ilirska Bistrica, ki je bila
16.12.2010 ob 16. uri v dvorani podjetja TIB Transport Ilirska Bistrica
Prisotni lani OS: Dušan Grbec, Robert Uj i , Barbara Kogovšek, Borut Rojc (od 3. to ke dnevnega reda),
Vlado Hrvatin, Zora Anuša Balazs, Rok Jenko, Ivo Tijan, Igor Batista, Anton Frank, Vojko Tomši , Sebastijan
Ferlež, Rudolf Celin, Alojz Bubni , Primož Rojc, Zdravko Kirn, Jerica Strle, Sonja Koren eligoj, Ivan Sim i ,
Danica Novak Jura , Anton Šenkinc, Tjaša Logar Vrh, Vojko Mihelj
Prisotni sodelavci ob inske uprave: Emil Rojc, župan, Tina Kocjan, finan nik, Sabrina Pirih, višja referentka
Prisotni novinarji: Katja Kirn, Dragica Jakseti , Anja Hofman,Tina Milostnik Valen i , Milena Urh in
predstavniki TV Galeje
Sejo Ob inskega sveta Ob ine Ilirska Bistrica je sklical in vodil Emil Rojc, župan (v nadaljevanju besedila
župan). Za sejo Ob inskega sveta Ob ine Ilirska Bistrica je bil predlagan naslednji DNEVNI RED:
1. Ugotovitev sklep nosti in dolo itev dnevnega reda
2. Potrditev mandata nadomestnemu lanu Ob inskega sveta Ob ine Ilirska Bistrica
3. Pregled in potrditev zapisnika 1. seje ob inskega sveta z dne 11.11.2010
4. Vprašanja in pobude
5. Seznanitev s sklepom o za asnem financiranju Ob ine Ilirska Bistrica v obdobju januar – marec 2011
6. Imenovanje delovnih teles ob inskega sveta in Nadzornega odbora Ob ine Ilirska Bistrica
1. to ka: ugotovitev sklep nosti in dolo itev dnevnega reda
Župan je ugotovil, da je na seji Ob inskega sveta Ob ine Ilirska Bistrica (v nadaljevanju besedila OS) od
23-ih lanic in lanov OS prisotnih 23, zato je OS sklep en in lahko veljavno odlo a. Župan je predlagal
dopolnitev dnevnega reda z novo 3. to ko: Pregled in potrditev zapisnika 1. koresponden ne seje
ob inskega sveta, ki je bila sklicana 8.12.2010 in 8. to ko: Seznanitev ob inskega sveta z glavnimi
teko imi in na rtovanimi projekti. Rok Jenko je predlagal novo to ko dnevnega reda (za to ko: vprašanja
in pobude): Sprejem stališ a Ob inskega sveta Ob ine Ilirska Bistrica v zvezi z reorganizacijo policije.
Predlagal je sklep: Ob inski svet Ob ine Ilirska Bistrica podpira na rtovano reorganizacijo policije, ki jo
pripravlja Generalna policijska uprava Republike Slovenije z ukinitvijo Policijske uprave Postojna in
preselitvijo sedeža mejne policije iz Postojne v Ilirsko Bistrico. Gradivo je dal na vpogled svetnikom.
Vojko Mihelj je predlagal, da se kot 2. to ko dnevnega reda obravnava zapisnik 1. koresponden ne seje
ob inskega sveta, ki je bila sklicana 8.12.2010. Župan je predlagal za glasovanje dopolnitev dnevnega reda
z novo 3. to ko: Pregled in potrditev zapisnika 1. koresponden ne seje ob inskega sveta, ki je bila sklicana
8.12.2010. V razpravo se je s proceduralnim predlogom vklju il Anton Šenkinc in dejal, da se mora
najprej kot 2. to ko dnevnega reda obravnavati zapisnik 1. koresponden ne seje ob inskega sveta, da je
veljavna in potem potrditi mandata nadomestnemu lanu Ob inskega sveta Ob ine Ilirska Bistrica. O
Šenkin evem predlogu je razpravljal Rok Jenko. Pojasnilo v zvezi s tem je dala Sabrina Pirih, višja
referentka (v nadaljevanju seje Sabrina Pirih). Anton Šenkinc je dejal, da sklepi niso veljavni, dokler
zapisnik ni potrjen. Vojko Mihelj je dvomil v veljavnost sklepov sprejetih na koresponden ni seji.
Razpravljala sta še Igor Batista in Dušan Grbec. Župan je dal na glasovanje
SKLEP (št. 1)
Doda se novo 3. to ko dnevnega reda: Pregled in potrditev zapisnika 1. koresponden ne seje ob inskega
sveta, ki je bila sklicana 8.12.2010.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 22 lanov ob inskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 17 lanov
ob inskega sveta, »PROTI« ni glasoval nih e. Sklep je bil sprejet.
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SKLEP (št. 2)
Doda se novo 6. to ko dnevnega reda: Sprejem stališ a Ob inskega sveta Ob ine Ilirska Bistrica v zvezi z
reorganizacijo policije.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 22 lanov ob inskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 17 lanov
ob inskega sveta, »PROTI« so glasovali 3 lani ob inskega sveta. Sklep je bil sprejet.
SKLEP (št. 3)
Doda se novo 9. to ko dnevnega reda: Seznanitev ob inskega sveta z glavnimi teko imi in na rtovanimi
projekti.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 22 lanov ob inskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 19 lanov
ob inskega sveta, »PROTI« ni glasoval nih e. Sklep je bil sprejet.
SKLEP (št. 4)
Sprejme se naslednji dnevni red:
1. Ugotovitev sklep nosti in dolo itev dnevnega reda
2. Potrditev mandata nadomestnemu lanu Ob inskega sveta Ob ine Ilirska Bistrica
3. Pregled in potrditev zapisnika 1. koresponden ne seje ob inskega sveta, ki je bila sklicana 8.12.2010
4. Pregled in potrditev zapisnika 1. seje ob inskega sveta z dne 11.11.2010
5. Vprašanja in pobude
6. Sprejem stališ a Ob inskega sveta Ob ine Ilirska Bistrica v zvezi z reorganizacijo policije
7. Seznanitev s sklepom o za asnem financiranju Ob ine Ilirska Bistrica v obdobju januar – marec 2011
8. Imenovanje delovnih teles ob inskega sveta in Nadzornega odbora Ob ine Ilirska Bistrica
9. Seznanitev ob inskega sveta z glavnimi teko imi in na rtovanimi projekti.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 22 lanov ob inskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 16 lanov
ob inskega sveta, »PROTI« ni glasoval nih e. Sklep je bil sprejet.
2. to ka: Potrditev mandata nadomestnemu lanu Ob inskega sveta Ob ine Ilirska Bistrica
Dušan Grbec, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je predstavil predlog
komisije, da se za mandatno obdobje 2010 – 2014 potrdi mandat nadomestnemu lanu Ob inskega sveta
Ob ine Ilirska Bistrica Borutu Rojcu, roj. 9.1.1983, Ulica Toneta Tomši a 12, 6250 Ilirska Bistrica.
Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku. Župan je dal na glasovanje
SKLEP (št. 5)
I. Za mandatno obdobje 2010 – 2014 se potrdi mandat nadomestnemu lanu Ob inskega sveta Ob ine
Ilirska Bistrica Borutu Rojcu, roj. 9.1.1983, Ulica Toneta Tomši a 12, 6250 Ilirska Bistrica.
II. Ta sklep stopi v veljavo takoj in se ga objavi v Uradnih objavah Ob ine Ilirska Bistrica v glasilu
Bistriški odmevi.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 22 lanov ob inskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 22 lanov
ob inskega sveta, »PROTI« ni glasoval nih e. Sklep je bil soglasno sprejet.
3. to ka: Pregled in potrditev zapisnika 1. koresponden ne seje ob inskega sveta, ki je bila sklicana
8.12.2010
Župan je dal v razpravo zapisnik 1. koresponden ne seje ob inskega sveta, ki je bila sklicana 8.12.2010. V
razpravi so sodelovali Vojko Mihelj, župan, Sabrina Pirih, Anton Šenkinc in Rok Jenko. Župan je dal
na glasovanje
SKLEP (št. 6)
Sprejme se zapisnik 1. koresponden ne seje Ob inskega sveta Ob ine Ilirska Bistrica, ki je bila sklicana
8.12.2010.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 23 lanov ob inskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 16 lanov
ob inskega sveta, »PROTI« so glasovali 3 lani ob inskega sveta. Sklep je bil sprejet.
4. to ka: Pregled in potrditev zapisnika 1. seje ob inskega sveta z dne 11.11.2010
Župan je dal v razpravo zapisnik 1. seje ob inskega sveta z dne 11.11.2010. Sabrina Pirih je predlagala,
da se popravi napako pri zapisu števila prisotnih lanov ob inskega sveta pri sklepu št. 6 in zadnjem sklepu
št. 7, in sicer se besedilo: »Pri glasovanju je bilo prisotnih 23 lanov ob inskega sveta.« pravilno glasi:
»Pri glasovanju je bilo prisotnih 22 lanov ob inskega sveta.« Vojko Mihelj je opozoril, da se v zapisniku
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za njihovo listo Listo neodvisnih ob anov krajevnih skupnosti napa no uporablja okrajšavo. Pravilno je
LNOKS. Župan je dal na glasovanje
SKLEP (št. 7)
Sprejme se zapisnik 1. seje Ob inskega sveta Ob ine Ilirska Bistrica z dne 11.11.2010, s tem da se popravi
napako pri zapisu števila prisotnih lanov ob inskega sveta pri sklepu št. 6 in zadnjem sklepu št. 7, in sicer
se besedilo: »Pri glasovanju je bilo prisotnih 23 lanov ob inskega sveta.« pravilno glasi: »Pri glasovanju
je bilo prisotnih 22 lanov ob inskega sveta.« in da se popravi okrajšavo Liste neodvisnih ob anov
krajevnih skupnosti iz NLOKS v LNOKS.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 23 lanov ob inskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 23 lanov
ob inskega sveta, »PROTI« ni glasoval nih e. Sklep je bil soglasno sprejet.
5. to ka: Vprašanja in pobude
Anton Šenkinc
Vprašanja je naslovil na župana. Zanimalo ga je, ali je župan na zboru delavcev v petek, 12.11., takoj prvi
dan nastopa funkcije, od delavcev ob inske uprave zahteval, da javijo vsak njegov obisk na ob inski upravi
in namen njegovega obiska. Zanimalo ga je, ali je župan po njegovem obisku na ob inski upravi, v
ponedeljek, dne 22.11.2010, sklical sestanek z zaposlenimi na ob inski upravi in jim grozil s prekinitvijo
zaposlitve, ker mu niso javili njegovega obiska na ob ini v uradnih urah. Namen njegovega obiska naj bi
županu javili samo iz štirih pisarn. Zanimalo ga je, ali je na istem sestanku res grozil zaposlenim, da bodo
utili posledice, e se bo kdo udeležil zaklju nega sre anja z njim kot bivšim županom in osemletnim
sodelavcem v petek, dne 26.11.2010. Zanimalo ga je, ali je župan res na sestanku zaposlenih v sredo,
1.12.2010, javno pohvalili delavce ob inske uprave, da je zelo zadovoljen, ker niso utili potrebe, da bi se
udeležili zaklju nega sre anja z njim. Sre anje je sam odpovedal, da delavcev ob inske uprave ne bi
spravljal v težave, ker jim je bilo zagroženo z izgubo službe, e se bo kdo udeležil sre anja z njim kot
bivšim županom. Župana je vprašal, ali lahko pred tem ob inskim svetom potrdi, da ga je v ponedeljek
popoldan, dne 22.11., klical (njega osebno) in mu prepovedal prihajanje na ob ino, razen za službene
zadeve. Na njegovo izrecno vprašanje, e mu je prihod prepovedan tudi v uradnih urah za reševanje
njegovih privatnih zadev, mu je župan odgovoril, da je bil zelo jasen in da razen za službene zadeve nima
dostopa na ob ino tudi kot ob an. Obljubil mu je, da mu bo to prepoved dal tudi pismeno, vendar je do
sedaj ni dobil. Zanimalo ga je, ali bo župan držal obljubo. Zanimalo ga je, na kateri zakonski podlagi mu je
župan, kot ob anu in kot lanu ob inskega sveta, prepovedal prihod na ob ino tudi v uradnih urah.
Zanimalo ga je, na kateri zakonski podlagi župan spremlja njegovo gibanje, s kom se druži, kaj je vsebina
reševanja njegovih privatnih zadev. Zanimalo ga je, na podlagi katere zakonske podlage župan zahteva od
zaposlenih v ob inski upravi, da mu takoj javijo, kje na ob ini se nahaja in mu takoj javijo, kaj je vsebina
njegovega obiska. Zanimalo ga je, na podlagi katerega zakona župan grozi zaposlenim na ob inski upravi, s
tem da lahko zgubijo služno, e se bodo v svojem prostem asu sre ali z njim, kot bivšim županom in
sodelavcem. Zanimalo ga je, ali se z nastopom mandata župana vra amo k Stalinisti nim metodam dela
naše ob ine, ki so vladale pred šestdesetimi leti in kjer je veljalo pravilo - ali si z nami ali pa te ni.
Zanimalo ga je, ali ima ob inski svet pravico izvedeti na ob inski upravi, e zaseda delovno telo in kakšen
je dnevni red. Za komisijo za mandatna vprašanja, volitev in imenovanja tega ni mogel zvedeti od v.d.
direktorja ob inske uprave.
Župan je pojasnil, da ni nikomer grozil, da bo zgubil službo, njemu pa je pojasnil, da lahko pride na ob ino
zaradi urejanja poslov, ki se ti ejo ob inske uprave, da pa ne more priti na ob ino » akule zganjat«. Župan
je pojasnil, da ima pravico vedeti za vsakega loveka, ki je na ob ini kdaj in zakaj, ima pravico spremljat
delo ob inske uprave.
Vojko Mihelj
1. Na spletni strani ob ine je pri javnih naro ilih zasledil preklic objave javnega razpisa kanalizacije in
istilne naprave Knežak I. faza. Zanimalo ga je, tudi v imenu krajanov Knežaka, ki komaj akajo
za etek del in se bojijo, da bodo zaradi preklica izgubili 1,2 milijona evrov evropskih sredstev in s tem
tudi veliko in pomembno investicijo za ta kraj. Zanimalo ga je, iz kakšnega razloga je bila preklicana
objava javnega razpisa tik pred iztekom roka za oddajo ponudb, zakaj o tem župan ni obvestil
ob inskega sveta in kakšne namene ima s to investicijo v bodo e.
2. Zanimalo ga je, v kakšni fazi so aktivnosti za ureditev avtobusnega postajališ a v Knežaku in kdaj se
bo predvidoma za elo z deli.
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3. Zanimalo ga je, ali je Ob ina Ilirska Bistrica dala soglasje Direkciji za ceste RS (ali Ob ina Pivka) za
ureditev obvoza v asu del v Zagorju po ob inskih cestah in lokalnih poteh v naših krajih (mimo gradu
Kalc, skozi vas Ba in še po nedokon ani cesti do Knežaka). Promet je ob konicah zelo gost, precej je
tudi tovornjakov, ki vidno luš ijo asfalt na cesti, obvoz je slabo ozna en, kar povzro a negodovanje in
izgubljanje voznikov na tej poti, možnost je tudi, da pride do nesre . Zanimalo ga je, za koliko asa je
predviden ta obvoz, e je bilo dano soglasje in ali ob ina za soglasje prejema kakršnokoli nadomestilo
od direkcije ali drugega, ki je vprašal za soglasje in za kakšne namene bo to nadomestilo porabljeno.
Župan je v zvezi z drugim vprašanjem odgovoril, da bo predlagal gradnjo avtobusnega postajališ a v letu
2012, ker meni, da je potrebno najprej urediti kanalizacijo. Glede vprašanj vezanih na kanalizacijo in
istilno napravo Knežak in razpis objavljen 11.11.2010, dan pred prenehanjem mandata župana Šenkinca,
je župan pojasnil, da je razpis prekinil zaradi tega, ker potrebuje as za pregled projekta in cen v projektu.
V vsakem primeru pa bo ta projekt izpeljan v letu 2011. Anton Šenkinc je zahteval za naslednjo sejo to ko
dnevnega reda glede dogajanj o pritiskih na vaš ane Knežaka, Šembijah - kdo jih izvaja in o projektu, ki je
bil razpisan.
Jerica Strle
Zanimalo jo je, ali ima Krajevna skupnost Prem in Kulturno turisti no društvo Prem enake pravice do
uporabe grajskih prostorov, ker drugih prostorov za prireditve nimajo, kot kdorkoli drugi, ki za uporabo
prostorov vpraša. Ker vedno pomagajo ob ini pri izvedbi raznih prireditev na gradu, skrbijo za marsikaj
povezano z dogodki na gradu in imajo dolgoletne težave s parkiranjem v poletnih mesecih, v asu porok in
podobno. Zanimalo jo je, ali bo mogo e o tem v bodo e kaj re i.
Župan je dejal, da se je pripravljen o navedenih zadevah pogovarjati.
Rudolf Celin
Za naselje Kuteževo, ki delno leži ob glavni cesti, sicer pa se v vas zavije na levo, je dal pobudo za
Direkcijo za ceste RS, da se na tabli, ki ozna uje naselje Kuteževo, doda tablo s hišnimi številkami od 5 do
69, ki ležijo na levi strani. Za ostale pa se bo vedelo, da so na nasprotni strani.
Sebastijan Ferlež
Zanimalo ga je, kako je z Dvorano na Vidmu glede gretja.
Župan je pojasnil, da je centralno ogrevanje dotrajano in bi bila potrebna precej velika vlaganja. V im
krajšem asu pa se bo poskušalo stvari vsaj za silo urediti.
Vojko Tomši
1. Poleg krašenja mesta Ilirska Bistrica komunala krasi še nekatere vasi. Zanimalo ga je, katere vasi in
zakaj ravno te in ostalih ne, kdo odlo a, katere vasi krasiti in katerih ne in kdo to pla a.
2. Pri zadnjih lokalnih volitvah je javno komunalno podjetje posojalo mobilne kovinske panoje. Zanimalo
ga je, na kakšen na in je izbralo najemnika, kako to, da sam kot kandidat za župana in lista za ob inski
svet niso imeli informacij o tej možnosti in koliko je javno komunalno podjetje iztržilo iz naslova
najemnin panojev in razvoza le teh po ob ini.
3. Ob inski upravi in ob inskemu svetu je dal pobudo, da ob vsakokratnih volitvah razpiše ob inska
uprava zamenjavo vseh predstavnikov v svetih zavodov, upravnih in nadzornih odborih, neposredno
takoj po volitvah. To pa zato, da nova ob inska oblast imenuje aktualne lane v javne zavode, da
prevzame odgovornost za poslovanja teh zavodov in da je doba zastopnikov ob inske oblasti v javnih
zavodih štiri leta. S tem se uskladi menjavo vseh ob inskih predstavnikov v javnih zavodih na en
termin.
Anton Frank
1. Dal je pobudo ob inski upravi, da se za hidrante nameš ene pri gasilskih društvih ne bi pla evalo
štev nine. Prosil je, da bi se to uredilo tako, da gasilci tega ne bi pla evali.
2. Na križiš u, ko se gre iz vasi Tominje na glavno cesto je zelo nepregledno. Dal je pobudo, da se na
križiš u postavi ogledalo, da se vidi, ko prihaja vozilo iz smeri Pregarij.
3. V Dolenjah, ko se pride iz vasi je ogledalo, ki je zelo nejasno, zato je predlagal, da se ga zamenja.
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Zora Anuša Balazs
Dala je pobudo, da se Vrtec Ilirska Bistrica preimenuje v Vrtec Jožefe Maslo Ilirska Bistrica in da bi se
spomenik premaknilo v bližino vrtca. OO ZB za vrednote NOB Ilirska Bistrica je še v prejšnjem mandatu
vložil pismeno pobudo za preimenovanje otroškega vrtca, vendar odgovora še niso prejeli.
Ivo Tijan (vprašanja in pobude so dane v pismeni obliki in so dobesedno prepisane)
1. »Kot prebivalca Rozmanove me zanima, kdaj se bodo pri ela gradbena dela na projektu Rozmanova
ulica ter na krožiš u Speti . Slednji je menda naloga države, zato pozivam ob insko upravo, da to
povpraša pri pristojnih državnih službah.
2. Ob anka me je opozorila, da ji je policist pri mejni kontroli dejal, da bodo enkrat drugo leto postavili
zapornice na maloobmejnih prehodih Sušak – Lisac in Starod – Mune, krajani ob meji bi pa dobili
klju e. Ker so zapornice postavljene že po številnih maloobmejnih prehodih vzdolž Schengenske s
Hrvaško, to ne bi bilo presenetljivo, zato naprošam ob insko upravo, da se pozanima pri pristojnih
javnih službah ali navedbe policista držijo.
3. Spletna stran www.ilirska-bistrica.si bi morala biti centralna vstopna to ka za vse splošne informacije,
ki se ti ejo naše ob ine. Zato ob inski upravi predlagam manjšo posodobitev spletne strani, in sicer:
a. Vrhnjemu meniju se poleg zavihkov ob ina, javni zavodi in turizem doda še en zavihek: društva. V
njem se v obliki seznama napišejo vsa registrirana društva pri nas, razdeli pa se jih po podro jih.
Nekaj kulturnih društev je že predstavljenih v neprimernem zavihku "javni zavodi". Tu predvsem
dajem pobudo da se doda rubriko športnih društev. Prav tako predlagam, da ob ina o tem obvesti vsa
ta društva ter jim ponudi kratko predstavitev s kontaktnimi podatki društva – tako kot je pri kulturi to
že lepo narejeno.
b. Po vzoru Državnega zbora dajem pobudo za izdelavo predstavitvene oz. osebne spletne strani vseh
23 ob inskih svetnikov v okviru domene www.ilirska-bistrica.si ter hkrati izdelavo e-poštnega
naslova v obliki ime.priimek@ilirska-bistrica.si. E-pošta bi se kreirala ob nastopu svetniške funkcije
ter izbrisala ob prenehanju funkcije. e bi se ponudila potreba, bi se lahko isto storilo tudi za vse
zunanje sodelavce v ob inskih odborih in komisijah.
c. as je, da tudi mi s polnimi koraki stopimo v 21. stoletje z obstoje o tehnologijo, zato neodvisno od
tega ali se zgornja alineja uresni i ali ne, dajem pobudo za kreiranje t.i. "mailing liste" za ob inski
svet, prek katere bi potekala vsa elektronska komunikacija med županom in ob inskimi sveti,
pošiljanje vabil na seje itd. Te mailing liste so zelo uporabne in mo no olajšajo ter poenostavijo
dopisovanje. Ve lahko razložim na zahtevo drugih svetnikov.
d. Kot mladi strokovnjak na podro ju spletnega programiranja sem prepri an, da vse zgornje pobude
niso zahtevne in ne terjajo velikega finan nega vložka ter so lahko kon ane v manj kot tednu dni.
Predlagam da se za izvedbo omenjenih del najame bistriškega študenta oz. študentko preko
študentskega servisa, e ob ini morebitna pogodba z izdelovalcem spletne strani ilirska-bistrica.si to
omogo a.«
Župan je pojasnil, da bo odgovor na prvo vprašanje podal pri zadnji to ki dnevnega reda. Strinjal se je s
pobudo, da je potrebno ob insko spletno stran posodobiti, stvar dogovora z ob inskim svetom pa je tudi
možnost elektronskega komuniciranja.
Rok Jenko
1. Dal je pobudo, da po imenovanju in konstituiranju Nadzornega odbora Ob ine Ilirska Bistrica le-ta
pregleda in prou i projekt gradnje kanalizacije v vasi Ba , tako v tehni nem, kot tudi finan nem
smislu.
2. Dal je pobudo ob inski upravi, ki naj jo posreduje Pošti Slovenije. Ob ani že dlje asa opozarjajo, da je
poštna stavba v Ilirski Bistrici poddimenzionirana, glede na njihove potrebe. Ve krat opozarjajo na
gužvo, prakti no nikoli nista odprti ve kot eno ali dve poštni operativni okenci, pošta spominja že na
trgovino s spominki, s okoladami in podobnim, skratka vse prej kot en normalen poštni urad.
Primerljivi kraji po Sloveniji imajo sodobna poštna poslopja z ustreznim številom poštnih okenc, naša
bistriška pošta tem spremembam in tehnološkemu napredku ni sledila, zato daje pobudo, da ob inska
uprava, da pobudo Pošti Slovenije, da se modernizira in zagotovi našim ob anom ustrezne in dostojne
prostore, kjer bodo ponujali svoje storitve, saj pošta posluje z dobi kom in ima sredstva namenjena za
investicije.
3. Dal je pobudo, da Ob ina Ilirska Bistrica v doglednem asu poskrbi za mestni muzej. Imamo kar nekaj
objektov v samem mestnem jedru, ki propadajo ali pa se bodo v kratkem izpraznili (Hodnikov mlin –
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kjer je picerija, restavracija Tomex, podirajo i gasilski dom, nove prostore, ki jih ima Igor Štemberger
pod »Baladurjem«) in kustosa, ki bi lahko prevzel direktorovanje in vodenje mestnega muzeja.
4. Dal je pobudo ob inski upravi, da v povezavi z Atletsko zvezo Slovenije prou i možnost kandidiranja
na razpis Ministrstva za šolstvo in šport in pregleda ali je še ažuren razpis za rekonstrukcijo, gradnjo in
obnovo atletskih stez.
5. Dal je pobudo, da ob inska uprava skuša z Banko Koper dose i dolo en konsenz glede vstopa in
izstopa na parkirno ploš ad garažne hiše za ob insko stavbo. Dostop kot je sedaj predviden ne
omogo a sre evanje dveh vozil, prihaja do neljubih konfliktov. V tehni nem smislu bi se dalo zadevo
rešiti tako, da bi se bankino med banko in ob inskim delom odstranilo in bi bil urejen vhod na parkirno
ploš ad pri banki (zdaj zaprt z rampo) in izhod bi bil tam, kjer je zdaj urejen dvosmerni promet. Ob ani
tudi opozarjajo, da je ta parkirna ploš ad zasedena, sama garažna hiša pa z ni emer ne prispeva k
razbremenitvi problema parkiranja, ker so še vedno parkirani avtomobili na rokometnem igriš u in
pred parkom Nade Žagar v bližini Sokolskega doma, za pošto in picerijo. Stanje pa je potrebno
popraviti oziroma izboljšati.
6. Ob ani so pohvalili ob insko upravo zaradi novoletne okrasitve samega mesta Ilirska Bistrica in parka
Nade Žagar, zlasti s strani najmlajših je bilo opazno navdušenje nad figuricami. Ob inski upravi je dal
pobudo, da se ta okrasitev ohrani do svetih treh kraljev.
Župan je pojasnil, da je s strani pošte predvidena rekonstrukcija poštnih prostorov in ureditev parkiriš za
poštno stavbo, ki bi bila delno v lasti pošte, delno ob inska. Podprl je idejo o mestnem muzeju. Glede
atletske steze je bil že v kontaktu z atletskim društvom, zadevo pa se še prou uje. Za okrasitev mesta so
najbolj zaslužne delavke ob inske uprave, predvsem Tanja Šajina. Banki Koper je predlagal, da odprejo
svoj del parkiriš a, vendar vztrajajo pri svoji odlo itvi oziroma ureditvi parkiriš a, zato misli, da pobuda ne
bo uresni ljiva. Delno se bo parkiriš e za ob insko stavbo sprostilo, ko bo urejeno parkiranje v garažni hiši,
ki zaenkrat ni mogo e zaradi še neusklajenega dogovora glede kvalitete izvedenih dolo enih del.
Robert Uj i
V 9. lenu odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Ilirska Bistrica je zapisano, da se s posebno
pogodbo prenesejo infrastrukturni objekti in naprave namenjene za izvajanje gospodarskih javnih služb v
najem Javnemu podjetju Komunala Ilirska Bistrica. Zanimalo ga je, ali je ta pogodba že podpisana.
Zanimalo ga je, ali je podpisana tudi pogodba o najemu osnovnih in drugih sredstvih za poslovanje Javnega
podjetja Komunala Ilirska Bistrica d.o.o. za opravljanje svoje dejavnosti.
Tina Kocjan, finan nik (v nadaljevanju besedila Tina Kocjan), je pojasnila, da je podpisana pogodba o
najemu, uporabi in vzdrževanju javne infrastrukture ter aneks k tej pogodbi. V nadaljevanju je župan
pojasnil, da bo v zvezi s komunalnim podjetjem predlagal ob inskemu svetu dolo ene ukrepe.
Barbara Kogovšek
Lastniki lokalov in prebivalci Cankarjeve ulice so podali nezadovoljstvo zaradi zapiranja Cankarjeve ulice,
posebno v decembrskih dneh. Prej se je to dogajalo ob semanjskih dnevih, trenutno pa je ulica zaprta
ve krat na mesec. S tem povezano omenjeni nimajo dostopa do svojih lokalov in domov, še posebej pa so
lastniki s.p.-jev oškodovani z drasti nim upadom prodaje, ki je že tako v današnjih razmerah dokaj slab.
Nih e od pristojnih organov ni nikogar obvestil o zaprtju ceste, eprav so verjetno dolžni to storiti. Najbolj
pa so prizadeti ob dejstvu, da bo cesta spet zaprta 29. decembra, torej v asu, ko naj bi trgovci od prodaje
kaj iztržili, saj se s tem v bistvu preživljajo. V asu sejmov ni poskrbljeno za javne WC-eje niti ni nobenih
dodatnih košev za smeti in podobno. Velikokrat pred svojimi lokali lastniki okolje po istijo sami, zaradi
dobre volje pa jim odstopijo tudi uporabo svojih sanitarij. Prenaša njihovo željo, da se ob imprejšnjem
skupnem razgovoru najde ustrezna rešitev za omenjeno problematiko oziroma nek kompromis za
prireditve, ki so še ostale v letu 2010. Za naprej pa bi bilo potrebno razmišljati v smeri, da naša ob ina
nujno potrebuje nov tržni in prireditveni prostor, ki ne bi oviral delovanje lokalov oziroma teko ega
prometa na tisti relaciji.
Župan je pojasnil, da je tudi sam danes dobil dopis s to problematiko. Problem glede iš enja okolice in
sanitarij se bo skušalo urediti. V ob ini se pripravlja prostorski na rt, ki naj bi bil sprejet do konec leta
2011, v okviru tega pa je predvidena tudi tržnica in parkirni prostori. Ta tržnica pa bi se lahko uporabila
tudi kot prireditveni prostor. V nadaljevanju pa je župan pojasnil, da je za 29. decembra predviden dedek
Mraz na Placu od 14. do 17. ure. Ve ina trgovin je v tem popoldanskem asu vsaj delno zaprta, ve ina od
teh bo v tem asu odprta eno ali dve uri, vprašanje pa je, e imajo zaradi tega tudi zgubo. Moti pa ga, da so
se oglasili prav sedaj, ko je ta prireditev narejena za otroke, ker se tega veselijo.
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Dušan Grbec
1. Pri vhodu v Knežak iz smeri Pivke pridejo vozila z veliko hitrostjo, zato je predlagal, da se tam postavi
eno stabilno merilno napravo.
2. Ruševine jablanškega gradu ogrožajo otroško igriš e. Dal je pobudo, da se ruševine ustrezno zavaruje,
da življenja otrok, ki se igrajo na tem igriš u, ne bi bila ogrožena.
3. Ruševina nasproti bivše gostilne Grš e se bo kmalu zrušila na cestiš e oziroma plo nik, zato so
ogroženi prebivalci. Dal je pobudo, da se zadevo sanira oziroma postavi zaš ito, ki bi prepre ila, da se
ne zgodi kaj hujšega.
Župan je pojasnil, da se bo poskušalo pripraviti odlok s katerim bi ob ina rešila problem ruševin v celi
ob ini. Podpira pobudo za postavitev merilne naprave, predvidena je nabava treh merilnih naprav.
Danica Novak Jura
V zvezi z zapuš enimi oziroma nevzdrževanimi objekti, ki propadajo, jo je zanimalo, ali obstaja možnost,
da se v tem mandatnem obdobju reši glavne bistriške »sramote« (hoteli).
Župan je OS informiral, kako je s stavbo bivšega hotela So a in Lovca. Dodatno informacijo v zvezi s
stavbo bivšega hotela So a je dal Anton Šenkinc.
7. to ka: Seznanitev s sklepom o za asnem financiranju Ob ine Ilirska Bistrica v obdobju januar –
marec 2011
Župan in Tina Kocjan sta predstavila sklep o za asnem financiranju Ob ine Ilirska Bistrica v obdobju
januar – marec 2011. Sklep z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku. Anton Šenkinc je dejal, da
sklep ni v skladu z Zakonom o javnih financah. Opozoril je, da je v »glavi« datum 1.12.2010 na zadnji
strani pa 9.12.2010, da je nepravilno zaporedje lenov (dvakrat zapisan 2. len, 5. lena ni). Pojasnil je, da
je v priro niku, ki ga je izdalo Ministrstvo za finance tudi osnutek sklepa o za asnem financiranju, kjer je v
drugem poglavju jasno navedena »višina in struktura za asnega financiranja«. Ker sklep o za asnem
financiranju nadomeš a odlok o prora unu ob ine, manjka: bilanca prihodkov, odhodkov, ra un terjatev in
naložb ter ra un financiranja, manjkajo zneski prihodkov iz drugih prejemkov ter odhodki in izdatki iz
splošnega dela prora una, v 3. lenu pa je naveden zakon, ki ve ne velja, saj je prejet Zakon o izvrševanju
prora una Republike Slovenije za leti 2011 in 2012. Zanimalo ga je, kako bodo neposredni in posredni
prora unski porabniki vedeli, koliko lahko porabijo za posamezni namen, e v obdobju za asnega
financiranja to ni dolo eno v posebnem delu prora una, finan nem na rtu, prav tako v 6. lenu ni dolo ena
višina zadolževanja. Menil je, da manjka »števil ni« del tega sklep, zato ta ni v skladu z Zakon o javnih
financah.
Igor Batista je predlagal po naslednji to ki dnevnega reda odmor.
6. to ka: Sprejem stališ a Ob inskega sveta Ob ine Ilirska Bistrica v zvezi z reorganizacijo policije
Rok Jenko je predstavil reorganizacijo policije, predvsem pri Policijski upravi Postojna in odzive
postojnske ob ine v zvezi s tem. OS je predlagal, da sprejme sklep: »Ob inski svet Ob ine Ilirska Bistrica
podpira na rtovano reorganizacijo policije, ki jo pripravlja Generalna policijska uprava Republike
Slovenije z ukinitvijo Policijske uprave Postojna in preselitvijo sedeža mejne policije iz Postojne v Ilirsko
Bistrico.«. Igor Batista je podprl Jenkov predlog. V razpravi je sodelovala Zora Anuša Balazs. V razpravo
so se vklju ili Vojko Tomši , Zdravko Kirn in Dušan Grbec, ki so predlagali umik te to ke, Rok Jenko,
župan in Vojko Mihelj. Župan je pojasnil svoje stališ e, in sicer da se prepusti reorganizacijo policije
Ministrstvu za notranje zadeve in da OS o navedeni zadevi ne odlo a. Anton Šenkinc je pojasnil, da ne bo
podprl nobenega sklepa. Razpravljali so še Vojko Tomši , Rok Jenko, ki je v nadaljevanju predlagal
spremembo sklepa, in sicer, da se OS pridružuje mnenju župana glede te problematike, Zdravko Kirn,
Sonja Koren eligoj in Vlado Hrvatin. Župan je dal na glasovanje
SKLEP (št. 8)
Ob inski svet Ob ine Ilirska Bistrica ne odlo a o to ki dnevnega reda: Sprejem stališ a Ob inskega sveta
Ob ine Ilirska Bistrica v zvezi z reorganizacijo policije.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 23 lanov ob inskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 20 lanov
ob inskega sveta, »PROTI« sta glasovala 2 lana ob inskega sveta. Sklep je bil sprejet.
Župan je ob 18.11 uri predlagal kratek odmor. Župan je ob 18.22 uri ugotovil, da je od 23-ih lanic in lanov
OS prisotnih 23, zato je OS sklep en in lahko nadaljuje s sejo.
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8. to ka: Imenovanje delovnih teles ob inskega sveta in Nadzornega odbora Ob ine Ilirska Bistrica
Dušan Grbec, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je predstavil predlog
sklepov za imenovanje delovnih teles ob inskega sveta in Nadzornega odbora Ob ine Ilirska Bistrica.
Predlog je priložen arhiviranemu zapisniku. Župan je pojasnil, kako je potekal postopek za oblikovanje
predlogov za imenovanje delovnih teles ob inskega sveta in nadzornega odbora. Predlagal je, da se na tej
seji predlog potrdi v celoti. Ponudil pa je sodelovanje tudi listam oziroma strankam, ki niso zastopane v
delovnih telesih OS in nadzornem odboru, da poskušajo skupaj najti rešitev in na eni od naslednjih sej OS
predlagati tudi spremeniti. Zdravko Kirn je predlagal, da se navedeni predlog umakne in da se nadaljuje s
pogovori. V razpravi so sodelovali Rok Jenko, Zdravko Kirn, župan in Anton Šenkinc. Vojko Mihelj in
Primož Rojc sta pojasnila, da bosta glasovala proti predlogu. Razpravljala je še Sonja Koren eligoj.
Župan je dal na glasovanje
SKLEP (št. 9)
O predlogih sklepov za imenovanje delovnih teles ob inskega sveta in Nadzornega odbora Ob ine Ilirska
Bistrica, ki jih je predlagala komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja se glasuje v paketu.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 23 lanov ob inskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 14 lanov
ob inskega sveta, »PROTI« je glasovalo 9 lanov ob inskega sveta. Sklep je bil sprejet.
SKLEP (št. 10)
V delovna telesa ob inskega sveta in Nadzorni odbor Ob ine Ilirska Bistrica se imenuje predsednike in
lane v sestavi, kot jih je predlagala komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:
SKLEP o imenovanju odbora za gospodarstvo in finance
1. Ob inski svet Ob ine Ilirska Bistrica imenuje za mandatno obdobje 2010 – 2014 odbor za
gospodarstvo in finance v sestavi (v oklepaju so navedeni predlagatelji):
1. Robert Uj i , predsednik
(SDS)
2. Sebastijan Ferlež, lan
(LVT)
3. Rudolf Celin, lan
(SLS)
4. Alojz Bubni , lan
(ZZP)
5. Bernard Oblak, lan
(LDS)
6. Matija Tomši , lan
(LVT)
7. Miha Jenko, lan
(MFŠ)
Odbor za gospodarstvo in finance na svoji 1. seji evidentira namestnika predsednika in predlog
posreduje komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
2. Ta sklep stopi v veljavo z dnem sprejema na ob inskem svetu.
SKLEP o imenovanju odbora za urejanje prostora in infrastrukturo
1. Ob inski svet Ob ine Ilirska Bistrica imenuje za mandatno obdobje 2010 – 2014 odbor za urejanje
prostora in infrastrukturo v sestavi (v oklepaju so navedeni predlagatelji):
1. Barbara Kogovšek, predsednica
(SDS)
2. Vlado Hrvatin, lan
(SD)
3. Rudolf Celin, lan
(SLS)
4. Alojz Bubni , lan
(ZZP)
5. Cvetka Jenko, lanica
(LDS)
6. Mato Dogan i , lan
(SDS)
7. Branko Uj i , lan
(SD)
Odbor za urejanje prostora in infrastrukturo na svoji 1. seji evidentira namestnika (-co) predsednice in
predlog posreduje komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
2. Ta sklep stopi v veljavo z dnem sprejema na ob inskem svetu.
SKLEP o imenovanju odbora za stavbna zemljiš a, stanovanjske zadeve in poslovne prostore
1. Ob inski svet Ob ine Ilirska Bistrica imenuje za mandatno obdobje 2010 – 2014 odbor za stavbna
zemljiš a, stanovanjske zadeve in poslovne prostore v sestavi (v oklepaju so navedeni predlagatelji):
1. Rok Jenko, predsednik
(MFŠ)
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2. Igor Batista, lan
(LDS)
3. Borut Rojc, lan
(SD)
4. Sebastijan Ferlež, lan
(LVT)
5. Igor Jani ijevi , lan
(SD)
6. Patrik Križman, lan
(SDS)
7. Jernej eligoj, lan
(SLS)
Odbor za stavbna zemljiš a, stanovanjske zadeve in poslovne prostore na svoji 1. seji evidentira
namestnika (-co) predsednika in predlog posreduje komisiji za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja.
2. Ta sklep stopi v veljavo z dnem sprejema na ob inskem svetu.
SKLEP o imenovanju odbora za družbene dejavnosti
1. Ob inski svet Ob ine Ilirska Bistrica imenuje za mandatno obdobje 2010 – 2014 odbor za družbene
dejavnosti v sestavi (v oklepaju so navedeni predlagatelji):
1. Vojko Tomši , predsednik
(LVT)
2. Anton Frank, lan
(LDS)
3. Vlado Hrvatin, lan
(SD)
4. Dušan Grbec, lan
(SDS)
5. Doris Komen, lanica
(MFŠ)
6. Ana Kalister, lanica
(SLS)
7. Mirjam Franceti , lanica
(SDS)
Odbor za družbene dejavnosti na svoji 1. seji evidentira namestnika (-co) predsednika in predlog
posreduje komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
2. Ta sklep stopi v veljavo z dnem sprejema na ob inskem svetu.
SKLEP o imenovanju statutarno pravne komisije
1. Ob inski svet Ob ine Ilirska Bistrica imenuje za mandatno obdobje 2010 – 2014 statutarno pravno
komisijo v sestavi (v oklepaju so navedeni predlagatelji):
1. Borut Rojc, predsednik

(SD)

2. Sebastijan Ferlež, lan

(LVT)

3. Anton Frank, lan

(LDS)

4. Robert Uj i , lan

(SDS)

5. Viljem Mizgur, lan

(LVT)

6. Dejan Baša, lan

(SDS)

7. Sonja oši , lanica
(SD)
Statutarno pravna komisija na svoji 1. seji evidentira namestnika (-co) predsednika in predlog
posreduje komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
2. Ta sklep stopi v veljavo z dnem sprejema na ob inskem svetu.
SKLEP o imenovanju komisije za mednarodno, medob insko in obmejno sodelovanje
1. Ob inski svet Ob ine Ilirska Bistrica imenuje za mandatno obdobje 2010 – 2014 komisijo za
mednarodno, medob insko in obmejno sodelovanje v sestavi (v oklepaju so navedeni predlagatelji):
1. Zora Anuša Balazs, predsednica
(SD)
2. Ivo Tijan, lan
(MFŠ)
3. Alojz Bubni , lan
(ZZP)
4. Tadej Primc, lan
(MFŠ)
5. Ervin Primc, lan
(SLS)
Komisija za mednarodno, medob insko in obmejno sodelovanje na svoji 1. seji evidentira namestnika
(-co) predsednice in predlog posreduje komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
2. Ta sklep stopi v veljavo z dnem sprejema na ob inskem svetu.
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SKLEP o imenovanju nadzornega odbora
1. Ob inski svet Ob ine Ilirska Bistrica imenuje za mandatno obdobje 2010 – 2014 nadzorni odbor v
sestavi (v oklepaju so navedeni predlagatelji):
1. mag. Sonja Železnik, predsednica
(SD)
2. Klemen Štefan i , lan
(SDS)
3. Damijan Štefan i , lan
(LDS)
4. Dora Kal i , lanica
(ZZP)
5. Nejc Beluši , lan
(MFŠ)
Nadzorni odbor na svoji 1. seji evidentira namestnika predsednice in predlog posreduje komisiji za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
2. Ta sklep stopi v veljavo z dnem sprejema na ob inskem svetu.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 23 lanov ob inskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 14 lanov
ob inskega sveta, »PROTI« je glasovalo 9 lanov ob inskega sveta. Sklep je bil sprejet.
9. to ka: Seznanitev ob inskega sveta z glavnimi teko imi in na rtovanimi projekti
Župan je OS informiral, da sta bili podpisani pogodbi za projekt kanalizacije v Hrušici in projekt
rekonstrukcije Rozmanove ulice po drugem krogu volitev za župana, teden dni pred zamenjavo župana.
Projekt v Hrušici se izvaja. Ker so v projektu rekonstrukcije Rozmanove ulice cene bistveno višje glede na
primerljiva dela s projektom Hrušica, se je projekt za Rozmanovo trenutno - za asno ustavil, dokler se ne
dobi realne vrednosti projekta, potem pa se bo projekt nadaljeval. Ker je že podpisana pogodba, je
vprašljivo, e bo ob ina lahko dosegla spremembe pogodbenih cen. Projekt kanalizacije Knežak bo
razpisan takoj po sprejemu prora una, prav tako se bodo nadaljevala dela na Ba u. V letošnjem letu je
namen za eti z deli v industrijski coni v Ilirski Bistrici in s kanalizacijo v Podgradu, v naslednjem letu pa se
bodo pripravili projekti za Podgoro. Želi, da se v imkrajšem asu uredi zadeve tudi v Ilirski Bistrici, ki je
po njegovi oceni precej zanemarjena, predvsem park, ureditev prometa v mestu (krožiš e pri Speti u naj bi
za eli v letu 2011), ureditev križiš . V razpravi so sodelovali Anton Šenkinc, župan, Zdravko Kirn,
Vojko Mihelj in Igor Batista.

Seja je bila zaklju ena ob 19.20 uri.
Potek seje je z video kamero posnelo Društvo Izzivi (TV Galeja).

Zapisnik sestavila:
Sabrina Pirih

Župan:
Emil Rojc

Številka: 011-56/2010
Ilirska Bistrica, 10.1.2011
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