OBČINA ILIRSKA BISTRICA
Občinski svet

ZAPISNIK
10. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, ki je bila
15. 12. 2015 ob 17. uri v sejni sobi Občine Ilirska Bistrica
Prisotni člani OS: Peter Štavar, Nevenka Tomšič, Primož Rojc, Borut Rojc, Sonja Čošić, Igor Janičijević,
Lilijana Valenčič, Adriana Gombač, Anton Frank, Igor Batista, Andrej Muha, Anton Šenkinc, Dušan Grbec,
Adrijana Kocjančič, Kristina Valenčič, Ana Marija Saftič, Alenka Tomšič Klarič, Zorko Šabec, Iris Dovgan
Primc, Marjan Mikuletič, Vojko Tomšič, Mirjam Vrh, Borut Jenko
Prisotni sodelavci občinske uprave: Emil Rojc, župan; Tina Kocjan, vodja oddelka za gospodarstvo in finance;
Dragica Kastelic Boštjančič, vodja oddelka za gospodarsko infrastrukturo; Zdenka Tomažič, vodja oddelka
za družbene dejavnosti; Tatjana Urbančič, višja svetovalka, Marko Tomažič, svetovalec (do 19.30 ure);
Sabrina Pirih, višja referentka
Ostali prisotni: Matej Valenčič, predsednik Nadzornega odbora Občine Ilirska Bistrica (pri 6. in 7. točki
dnevnega reda)
Prisotni novinarji: predstavniki TV Galeje
Sejo Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica je sklical in vodil Emil Rojc, župan (v nadaljevanju besedila
župan). Za sejo Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica je bil predlagan naslednji DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev zapisnika 3. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, ki je bila
sklicana 23. 9. 2015 in zapisnika 8. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, ki je bila 8. 10. 2015
2. Pregled realizacije sklepov
3. Imenovanja:
- imenovanje nadomestnega člana v Svetu javnega zavoda Turistično informativni center Ilirska Bistrica
- oblikovanje predloga kandidatov za člane sveta Območne izpostave JSKD Ilirska Bistrica
- oblikovanje predloga za imenovanje sodnikov porotnikov Okrožnega sodišča v Kopru
4. Soglasje k najemu kredita JP Komunala Ilirska Bistrica d.o.o.
5. Premoženjsko pravne zadeve
6. Obravnava Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2016
7. Obravnava Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2017
8. Obravnava Letnega programa športa za leto 2016
9. Obravnava Odloka o občinskem prostorskem načrtu za Občino Ilirska Bistrica
10. Vprašanja in pobude
Župan je ugotovil, da je na seji Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica (v nadaljevanju besedila občinski
svet) od 23-ih članic in članov občinskega sveta prisotnih 23, zato je občinski svet sklepčen in lahko
veljavno odloča. Župan je predlagal in obrazložil umik dveh točk dnevnega reda, in sicer 8. točke:
Obravnava Letnega programa športa za leto 2016, in 9. točke: Obravnava Odloka o občinskem prostorskem
načrtu za Občino Ilirska Bistrica ter dal v razpravo spremenjen dnevni red. Vojko Tomšič je opozoril, da je
korespondenčna seja in današnja seja sklicana v nasprotju s Poslovnikom o delu Občinskega sveta Občine
Ilirska Bistrica (v nadaljevanju besedila poslovnik) in posledično Zakonom o lokalni samoupravi. V
nadaljevanju pa pojasnil, da 9. seja občinskega sveta ni bila zaključena in, da so bile na tej seji kršitve tako
poslovnika kot zakonskih določil in najavil, da bo vložil upravni spor na Upravno sodišče v Novi Gorici v
zvezi z izvedbo korespondenčne seje in današnje seje občinskega sveta. Na 9. seji so bile najmanj tri hujše
kršitve poslovnika: trije svetniki so predlagali umik točk dnevnega reda, kar je župan storil na tej seji, in bi
moral o umiku odločati občinski svet in ne župan. Ko dnevni red ni bil sprejet, bi moral dati na glasovanje
dnevni red, ki so ga predlagali trije svetniki, pa to ni bilo realizirano in zadnja kršitev je, da je župan
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samovoljno prekinil sejo brez kakršne koli zakonske podlage. V nadaljevanju je predlagal, da župan
nadaljuje z izvedbo 9. seje občinskega sveta. Kristina Valenčič se je strinjala z Vojkom Tomšičem in
predlagala širitev dnevnega reda z novo 6. točko, za kar je imela pripravljeno tudi gradivo: Obravnava
predloga nadzornega odbora o izbiri revizijske družbe za izvedbo revizijskega pregleda v zvezi s prijavo
nezakonitosti in nepravilnosti pri delovanju Občine Ilirska Bistrica v mandatu 2010-2014, odstopljene s
strani Komisije za preprečevanje korupcije RS in predlog obrazložila. Župan je pojasnil, da ni zakonskih in
ne določil v naših aktih, da moramo najprej eno sejo zaključiti in, da šele potem lahko začnemo drugo.
Glede širitve dnevnega reda je pojasnil 28. člen poslovnika in, ker se navedbe Valenčičeve ne ujemajo z
navedenim členom poslovnika, tega predloga ne bo upošteval. Kristina Valenčič je predlagala glasovanje
o uvrstitvi dodatne točke na dnevni red današnje seje, sicer bodo zahtevali sklic izredne seje občinskega
sveta. Župan je dodatno pojasnil poslovniška določila o širitvi dnevnega reda. Anton Šenkinc je podprl
predlog Valenčičeve. Alenka Tomšič Klarič je prebrala 28. člen poslovnika. Nevenka Tomšič se je
strinjala s predhodnimi razpravami in želela podati predlog za razpravo o osnutku Odloka o proračunu za
leto 2016. Župan je predlagal, da se predlog poda pred začetkom točke dnevnega reda. Po zaključeni
razpravi je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 1)
Sprejme se naslednji dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika 3. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, ki je bila
sklicana 23. 9. 2015 in zapisnika 8. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, ki je bila 8. 10. 2015
2. Pregled realizacije sklepov
3. Imenovanja:
- imenovanje nadomestnega člana v Svetu javnega zavoda Turistično informativni center Ilirska Bistrica
- oblikovanje predloga kandidatov za člane sveta Območne izpostave JSKD Ilirska Bistrica
- oblikovanje predloga za imenovanje sodnikov porotnikov Okrožnega sodišča v Kopru
4. Soglasje k najemu kredita JP Komunala Ilirska Bistrica d.o.o.
5. Premoženjsko pravne zadeve
6. Obravnava Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2016
7. Obravnava Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2017
8. Vprašanja in pobude
Pri glasovanju je bilo prisotnih 23 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 13 članov
občinskega sveta, »PROTI« je glasovalo 10 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet.
1. točka: Pregled in potrditev zapisnika 3. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine Ilirska
Bistrica, ki je bila sklicana 23. 9. 2015 in zapisnika 8. seje Občinskega sveta Občine Ilirska
Bistrica, ki je bila 8. 10. 2015
Župan je dal v razpravo zapisnik 3. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, ki je bila
sklicana 23. 9. 2015. Ker ni bilo razprave na zapisnik, je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 2)
Sprejme se zapisnik 3. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, ki je bila sklicana 23. 9.
2015.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 20 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 15 članov
občinskega sveta, »PROTI« je glasovalo 5 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet.
Župan je dal v razpravo zapisnik 8. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, ki je bila 8. 10. 2015.
Nevenka Tomšič je pri imenovanju v.d. direktorja Javnega zavoda Turistično informativni center Ilirska
Bistrica ponovno opozorila, da je sklep nezakonit, ker gre za nezdružljivost funkcije Tine Kocjan kot članice
upravnega odbora in v. d. direktorja in opozorila, da dokler ni dala odstopa z upravnega odbora, so vse zadeve
oziroma aktivnosti, ki jih je sprejela in izvedla v tem času, nezakonite. Po zaključeni razpravi je župan dal na
glasovanje
SKLEP (št. 3)
Sprejme se zapisnik 8. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, ki je bila 8. 10. 2015.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 21 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 15 članov
občinskega sveta, »PROTI« je glasoval 1 član občinskega sveta. Sklep je bil sprejet.
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2. točka: Pregled realizacije sklepov
Župan je dal v razpravo pregled realizacije sklepov 3. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine Ilirska
Bistrica, ki je bila sklicana 23. 9. 2015. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 4)
Sprejme se poročilo o realizaciji sklepa s 3. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, ki je bila
sklicana 23. 9. 2015.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 19 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 15 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.
Župan je dal v razpravo pregled realizacije sklepov 8. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, ki je bila
8. 10. 2015. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 5)
Sprejme se poročilo o realizaciji sklepov z 8. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, ki je bila 8. 10. 2015.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 19 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 15 članov
občinskega sveta, »PROTI« je glasoval 1 član občinskega sveta. Sklep je bil sprejet.
3. točka: Imenovanja:
- imenovanje nadomestnega člana v Svetu javnega zavoda Turistično informativni center
Ilirska Bistrica
- oblikovanje predloga kandidatov za člane sveta Območne izpostave JSKD Ilirska Bistrica
- oblikovanje predloga za imenovanje sodnikov porotnikov Okrožnega sodišča v Kopru
- imenovanje nadomestnega člana v Svetu javnega zavoda Turistično informativni center Ilirska Bistrica
Igor Batista, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je predstavil predlog komisije,
ki je priložen arhiviranemu zapisniku. Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku.
Nevenka Tomšič je opozorila, da je potrebno najprej članico nadzornega odbora razrešiti, ker jo je občinski svet
tudi imenoval in potem imenovati drugega člana. Po zaključeni razpravi je dal župan na glasovanje
SKLEP (št. 6)
I. Za predstavnika Občine Ilirska Bistrica v Svet zavoda turistično informativni center Ilirska Bistrica se
imenuje:
Boštjana Primca, Jasen 7/a, 6250 Ilirska Bistrica
II. Mandat predstavnika nastopi z dnem uveljavitve sklepa in traja do poteka mandata sveta zavoda.
III. Sklep stopi v veljavo naslednji dan po sprejemu na Občinskem svetu Občine Ilirska Bistrica.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 23 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 13 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.
Župan je pojasnil, da bo preveril opozorila Tomšičeve.
- oblikovanje predloga kandidatov za člane sveta Območne izpostave JSKD Ilirska Bistrica
Igor Batista, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je predstavil predlog komisije,
ki je priložen arhiviranemu zapisniku. Predlogi kandidatov za imenovanje članov sveta Območne izpostave
JSKD Ilirska Bistrica z obrazložitvijo in predlogom sklepa so priloženi arhiviranemu zapisniku. V razpravi
je sodeloval Zorko Šabec. Po zaključeni razpravi je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 7)
I. Za člane sveta Območne izpostave JSKD Ilirska Bistrica se predlagajo sledeče kandidate:
1. Eleno Sedmak, Ulica 7. maja 4, 6250 Ilirska Bistrica
2. Vojka Dodiča, Jasen 31, 6250 Ilirska Bistrica
3. Elke Možina, Mala Bukovica 1 B, 6250 Ilirska Bistrica.
II. Člane sveta območne izpostave imenuje direktor JSKD. Mandat članov začne teči z dnem
konstitutivne seje sveta območne izpostave ter traja štiri (4) leta.
III. Ta 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.
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- oblikovanje predloga za imenovanje sodnikov porotnikov Okrožnega sodišča v Kopru
Igor Batista, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je predstavil predlog komisije,
ki je priložen arhiviranemu zapisniku. Predlogi kandidatov za sodnike porotnike Okrožnega sodišča v Kopru z
obrazložitvijo in predlogom sklepa so priloženi arhiviranemu zapisniku. Antona Šenkinca je zanimalo, na
kakšni podlagi je bil že pred zasedanjem komisije izločen Vojko Mihelj. Igor Batista je dodatno obrazložil
predlog komisije. V razpravi so sodelovali Anton Šenkinc, župan, Primož Rojc, Kristina Valenčič, Igor
Batista in Zorko Šabec. Anton Šenkinc je prosil za odgovor. Župan je Šenkinca opozoril, da moti sejo in če
bo nadaljeval, ga bo še enkrat opozoril, potem pa bo dal na glasovanje, da se ga odstrani iz dvorane. Po
zaključeni razpravi je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 8)
I. Občinski svet Občine Ilirska Bistrica predlaga naslednje kandidate za sodnike porotnike Okrožnega
sodišča v Kopru:
1. Igor Batista, Zarečica 29/1, 6250 Ilirska Bistrica
2. Anton Frank, Trnovska 34, 6250 Ilirska Bistrica
3. Bogomil Počkaj, Harije 69, 6250 Ilirska Bistrica
4. Vivijana Madotto, Gregorčičeva cesta 25d, 6250 Ilirska Bistrica
5. Mirjam Vrh, Rozmanova ulica 28, 6250 Ilirska Bistrica
6. Tanja Hofman, Rozmanova ulica 24H, 6250 Ilirska Bistrica
7. Manica Renko, Gubčeva ulica 24, 6250 Ilirska Bistrica
8. Ana Jevšnik, Prešernova ulica 40, 6250 Ilirska Bistrica
9. Marjan Tavčar, Zabiče 58, 6250 Ilirska Bistrica
10. Andreja Stegu, Rozmanova ulica 24B, 6250 Ilirska Bistrica
11. Tamara Janičijević, Podgrad 3K, 6244 Podgrad
12. Mato Dogančić, Vojkov drevored 8, 6250 Ilirska Bistrica
13. Aleksander Abram, Vodnikova ulica 36, 6250 Ilirska Bistrica
14. Stojan Bilc, Šembije 74, 6253 Knežak
15. Tina Kocjan, Gornji Zemon 38, 6250 Ilirska Bistrica
16. Dorijana Kovačič, Maistrova 9, 6250 Ilirska Bistrica
17. Suzana Jenko, Dolnji Zemon 84c, 6250 Ilirska Bistrica.
II. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 23 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 12 članov
občinskega sveta, »PROTI« sta glasovala 2 člana občinskega sveta. Sklep je bil sprejet.
4. točka: Soglasje k najemu kredita JP Komunala Ilirska Bistrica d.o.o.
Tina Kocjan, vodja oddelka za gospodarstvo in finance (v nadaljevanju besedila Tina Kocjan), je predstavila
predlog sklepa o izdaji soglasja k najemu kredita JP Komunala Ilirska Bistrica d.o.o.. Predlog sklepa z
obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku. Vojko Tomšič, predsednik odbora za gospodarstvo in
finance, je pojasnil, da je odbor predlagan sklep obravnaval in predlaga občinskemu svetu, da ne sprejme
sklepa o izdaji soglasja k zadolžitvi Javnega podjetja Komunala Ilirska Bistrica d.o.o.. V razpravi so
sodelovali Antona Šenkinc, župan, Alenka Tomšič Klarič, Igor Batista, Vojko Tomšič, ki je obrazložil
svoj glas proti predlaganemu sklepu, Nevenka Tomšič in Kristina Valenčič, ki je predlagala, da se zbriše
piko na koncu besedila II. točke sklepa in doda naslednje besedilo: »za nabavo osnovnih sredstev za
ravnaje z odpadki – posode za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov.«. V razpravo so se vključili Zorko
Šabec, Igor Batista, Iris Dovgan Primc, Ana Marija Saftič, župan, Primož Rojc in Marjan Mikuletič.
Po zaključeni razpravi je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 9)
I. Ta sklep ureja zadolžitev Javnega podjetja Komunala Ilirska Bistrica d.o.o. Ilirska Bistrica v
proračunskem letu 2015.
II. Javno podjetje Komunala Ilirska Bistrica d.o.o. se v proračunskem letu 2015 lahko zadolži do višine
zneska 150.000 evrov za obdobje 7 let (odplačilo v 84 mesečnih obrokih), po obrestni meri 6 m
EURIBOR + pribitek 1,90% za nabavo osnovnih sredstev za ravnaje z odpadki – posode za ločeno
zbiranje komunalnih odpadkov.
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III. Javno podjetje Komunala Ilirska Bistrica d.o.o. najema kredita ne sme zavarovati s stvarnim
premoženjem, ki je namenjeno izvajanju javne oziroma gospodarske javne službe, in je dolžno sredstva
za servisiranje dolga zagotoviti iz neproračunskih virov.
IV. Sklep začne veljati naslednji dan po sprejetju.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 23 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 12 članov
občinskega sveta, »PROTI« je glasovala 9 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet.
5. točka: Premoženjsko pravne zadeve
Marko Tomažič, svetovalec (v nadaljevanju besedila Marko Tomažič), je predstavil predlog sklepa št.: 47894/2015, da se Javnemu podjetju Komunala d.o.o., Prešernova 7, Ilirska Bistrica odda v najem poslovni
prostor, ki stoji na parceli 219/2, k.o. Trnovo, poslovna stavba št. 969 (bivši SEC) v izmeri 700 m2 za
obdobje največ 5 let in da se za najem tega prostora z dnem sprejema sklepa obračunava najemnina v višini
1,47 EUR/m2/mesec. Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku. Zorko Šabec,
predsednik odbora za stavbna zemljišča, stanovanjske zadeve in poslovne prostore, je posredoval stališča odbora,
ki so priložena arhiviranemu zapisniku, za vse sklepe, ki so bili obravnavani v sklopu točke dnevnega reda:
Premoženjsko pravne zadeve. Župan je predlagal, da se o vseh sklepih, vezanih na premoženjsko pravne
zadeve, glasuje hkrati. Ker ni bilo dano soglasje o navedenem predlogu, je župan predlagal nadaljevanje
obravnave po posameznih zadevah. V razpravi sta sodelovala Antona Šenkinc in Primož Rojc, ki ga je
zanimalo, ali je mogoče navedene prostore oddati v brezplačni najem in se lahko posledično zaradi tega zmanjša
kredit. Župan je pojasnil, da v tem primeru ni mogoče prostora oddati v brezplačni najem. V razpravo se je
vključila Kristina Valenčič. Po zaključeni razpravi je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 10)
I. Javnemu podjetju Komunala d.o.o., Prešernova 7, Ilirska Bistrica se v najem odda poslovni prostor, ki
stoji na parceli 219/2, k.o. Trnovo, poslovna stavba št. 969 (bivši SEC) v izmeri 700 m2 za obdobje
največ 5 let.
Za najem tega prostora se z dnem sprejema sklepa obračunava najemnina v višini 1,47 EUR/m2/mesec.
II. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 23 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 14 članov
občinskega sveta, »PROTI« je glasovala 6 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet.
Marko Tomažič je predstavil predlog sklepa št.: 3528-6/2007, da se Radioklubu »Snežnik«, Ilirska Bistrica
podaljša najemno razmerje za poslovni prostor, ki v naravi predstavlja del stavbe za bivšo menzo, v izmeri
22,72 m2 za obdobje največ 5 let in se za najem tega prostora z dnem sprejema sklepa obračunava
najemnina v višini 42,49 EUR. Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku. Zorko
Šabec, predsednik odbora za stavbna zemljišča, stanovanjske zadeve in poslovne prostore, je posredoval stališče
odbora, ki je priloženo arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 11)
I. Radioklubu »Snežnik«, Ilirska Bistrica se podaljša najemno razmerje za poslovni prostor, ki v naravi
predstavlja del stavbe za bivšo menzo, v izmeri 22,72 m2 za obdobje največ 5 let.
Za najem tega prostora se z dnem sprejema sklepa obračunava najemnina v višini 42,49 EUR.
II. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 23 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 22 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.
Marko Tomažič je predstavil predlog sklepa št.: 352-9/2007, da se Glasbeni šoli Ilirska Bistrica, Ulica IV.
armije 5, 6250 Ilirska Bistrica za določen čas 5 let podaljša najemno razmerje za najem stanovanja št. 13 v
III. nadstropju na naslovu Gregorčičeva 27a, Ilirska Bistrica, v izmeri 37,00 m2, pod pogoji določenimi v
predlogu sklepa. Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku. Zorko Šabec, predsednik
odbora za stavbna zemljišča, stanovanjske zadeve in poslovne prostore, je posredoval stališče odbora, ki je
priloženo arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje
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SKLEP (št. 12)
I. Glasbeni šoli Ilirska Bistrica, Ulica IV. armije 5, 6250 Ilirska Bistrica se za določen čas 5 let podaljša
najemno razmerje za najem stanovanja št. 13 v III. nadstropju na naslovu Gregorčičeva 27a, Ilirska
Bistrica, v izmeri 37,00 m2.
II. Glasbena šola 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 glasbena šola Ilirska Bistrica dolžna 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), 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 znaša najemnina za leto 2016 134 evrov.
Glasbeno šolo 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 Glasbeni šoli Ilirska Bistrica, katera
je tudi subsidiarno odgovorna za plačilo le-teh.
V. 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.
Marko Tomažič je predstavil predlog sklepa, da se Geodetski upravi Republike Slovenije, Geodetski pisarni
Ilirska Bistrica (GPIB), pod pogoji določenimi v predlogu sklepa, odda v uporabo naslednji poslovni prostor:
Zap.
Št. parcele
k.o.
Naslov
Št. dela
Površina
št.
stavbe
(m2)
1
3136/1
2524 Trnovo
Gregorčičeva cesta
20
13,8
2 (Dom na
Vidmu),Il.Bistrica
Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku. Zorko Šabec, predsednik odbora za stavbna
zemljišča, stanovanjske zadeve in poslovne prostore, je posredoval stališče odbora, ki je priloženo arhiviranemu
zapisniku. Vojko Tomšič je obrazložil svoj glas proti predlaganemu sklepu. Župan je dodatno obrazložil
predlog sklepa. Anton Šenkinc je obrazložil svoj glas proti predlaganemu sklepu. Po zaključeni razpravi je
župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 13)
I. Geodetski upravi Republike Slovenije, Geodetski pisarni Ilirska Bistrica (GPIB) se v uporabo odda
naslednji poslovni prostor:
Zap. št.
Št.
k.o.
Naslov
Št. dela
Površina
parcele
stavbe
(m2)

Gregorčičeva
20
13,8
cesta 2 (Dom na
Vidmu),Il.Bistrica
Do ureditve prenosa lastništva, vendar najdlje do 31.12.2016, se Geodetski upravi Republike Slovenije,
Geodetski pisarni Ilirska Bistrica (GPIB) prostore odda v brezplačno uporabo.
Z brezplačnim prenosom in brezplačno uporabo se zasleduje javni interes na področju delovanja
državnih organov v občini Ilirska Bistrica in s tem povezane ohranitve in lažje dostopnosti storitev
državne uprave občanom kot uporabnikom.
Uporabnik je dolžan plačevati obratovalne stroške, stroške uporabe stavbnega zemljišča in druge stroške
za katere se stranki dogovorita v pogodbi o brezplačni uporabi prostorov.
1

3136/1

2524 Trnovo
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II. Namembnost prostorov se lahko spremeni le ob predhodno pridobljenem pisnem soglasju Občine Ilirska
Bistrica. V primeru pa, da Geodetska uprava Republike Slovenije oz. GPIB prostorov ne potrebuje več
za izvajanje svojih dejavnosti, le-ti preidejo nazaj v uporabo oz. lastništvo Občine Ilirska Bistrica.
III. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 23 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 13 članov
občinskega sveta, »PROTI« sta glasovala 2 člana občinskega sveta. Sklep je bil sprejet.
Marko Tomažič je predstavil predlog sklepa, št.: 478-107/2010, da se od lastnika Dušana Iskra, Strma pot 5,
6250 Ilirska Bistrica, za ceno 627,84 € odkupi nepremičnino parc. št. 468/6 k.o. Zabiče (ID znak 2546468/6-0). Vsi stroški povezani z realizacijo nakupa zemljišča bremenijo Občino Ilirska Bistrica, za podpis
kupoprodajne pogodbe pa se pooblasti župana Občine Ilirska Bistrica. Predlog sklepa z obrazložitvijo je
priložen arhiviranemu zapisniku. Zorko Šabec, predsednik odbora za stavbna zemljišča, stanovanjske zadeve in
poslovne prostore, je posredoval stališče odbora, ki je priloženo arhiviranemu zapisniku. Alenka Tomšič Klarič
je predlagala, da se v predlogu sklepa popravi ceno. Marko Tomažič je pojasnil, da se cena pravilno glasi:
627,84 €. Po zaključeni razpravi je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 14)
I. Od lastnika Dušana Iskra, Strma pot 5, 6250 Ilirska Bistrica, se za ceno 627,84 € odkupi nepremičnino
parc. št. 468/6 k.o. Zabiče (ID znak 2546-468/6-0).
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.
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.
Marko Tomažič je predstavil predlog sklepa, št.: 478-49/2007, da se od lastnika Romane Jagodnik, Podgraje
33, 6250 Ilirska Bistrica za ceno 135,00 € odkupi nepremičnino parc. št. 177/6 k.o. Podgraje (ID znak
2545-177/6-0). Vsi stroški povezani z realizacijo nakupa zemljišča bremenijo Občino Ilirska Bistrica, za
podpis kupoprodajne pogodbe pa se pooblasti župana Občine Ilirska Bistrica. Predlog sklepa z obrazložitvijo
je priložen arhiviranemu zapisniku. Zorko Šabec, predsednik odbora za stavbna zemljišča, stanovanjske zadeve
in poslovne prostore, je posredoval stališče odbora, ki je priloženo arhiviranemu zapisniku. V razpravi je
sodelovala Kristina Valenčič. Po zaključeni razpravi je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 15)
I. Od lastnika Romane Jagodnik, Podgraje 33, 6250 Ilirska Bistrica se za ceno 135,00 € odkupi
nepremičnino parc. št. 177/6 k.o. Podgraje (ID znak 2545-177/6-0).
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.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 23 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 21 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.
Nevenka Tomšič je opozorila, da ji ne dela glasovalna naprava. Župan je Tomšičevo vprašal, ali naj se
njen glas upošteva pri glasovanju. Nevenka Tomšič je odgovorila, da ni potrebno.
Marko Tomažič je predstavil predlog sklepa, št.: 478-79/2015, da se od lastnikov Andreja Kirna, Mariborska
cesta 53C, 2327 Rače in Antona Kirna, Trg Alfonza Šarha 18, 2310 Slovenska Bistrica za skupno ceno
372,74 € odkupi nepremičnini parc. št. 21 k.o. Čelje (ID znak 2521-21/0-0) in parc. št. 22 k.o. Čelje (ID
znak 2521-22/0-0). Vsi stroški povezani z realizacijo nakupa zemljišča bremenijo Občino Ilirska Bistrica,
za podpis kupoprodajne pogodbe pa se pooblasti župana Občine Ilirska Bistrica. Predlog sklepa z
obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku. Zorko Šabec, predsednik odbora za stavbna zemljišča,
stanovanjske zadeve in poslovne prostore, je posredoval stališče odbora, ki je priloženo arhiviranemu zapisniku.
Adrijana Kocjančič je opozorila, da se pri sklepih zapiše pravilno obliko sklonov imen in priimkov. Župan je
pojasnil, da se bo to upoštevalo. Po zaključeni razpravi je župan dal na glasovanje
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SKLEP (št. 16)
I. Od lastnikov Andreja Kirna, Mariborska cesta 53C, 2327 Rače in Antona Kirna, Trg Alfonza Šarha 18,
2310 Slovenska Bistrica se za skupno ceno 372,74 € odkupi nepremičnini parc. št. 21 k.o. Čelje (ID
znak 2521-21/0-0) in parc. št. 22 k.o. Čelje (ID znak 2521-22/0-0).
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.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 23 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 23 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.
Marko Tomažič je predstavil predlog sklepa, št.: 478-96/2011, da se od lastnika Jožefe Lelas, Ulica Maršala
Tita 158, Opatija, Hrvaška (v zemljiški knjigi vpisne kot Jožica roj. Mizgur Lelas, Mučići 33, Opatija,
Hrvaška) se za skupno ceno 860,00 € odkupi nepremičnino parc. št. 683/1 k.o. Koseze (ID znaki 2528683/1-0). Vsi stroški povezani z realizacijo nakupa zemljišča bremenijo Občino Ilirska Bistrica, za podpis
kupoprodajne pogodbe pa se pooblasti župana Občine Ilirska Bistrica. Predlog sklepa z obrazložitvijo je
priložen arhiviranemu zapisniku. Zorko Šabec, predsednik odbora za stavbna zemljišča, stanovanjske zadeve in
poslovne prostore, je posredoval stališče odbora, ki je priloženo arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo razprave, je
župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 17)
I. Od lastnika Jožefe Lelas, Ulica Maršala Tita 158, Opatija, Hrvaška (v zemljiški knjigi vpisne kot Jožica
roj. Mizgur Lelas, Mučići 33, Opatija, Hrvaška) se za skupno ceno 860,00 € odkupi nepremičnino parc.
št. 683/1 k.o. Koseze (ID znaki 2528-683/1-0).
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.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 23 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 23 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.
Marko Tomažič je predstavil predlog sklepa, št.: 478-74/2011, da se od lastnika Dušana Prelca, Zajelšje 15,
6250 Ilirska Bistrica za skupno ceno 273,70 € odkupi nepremičnino parc. št. 630/5 k.o. Zajelšje (ID znak
2533-630/5-0). Vsi stroški povezani z realizacijo nakupa zemljišča bremenijo Občino Ilirska Bistrica, za
podpis kupoprodajne pogodbe pa se pooblasti župana Občine Ilirska Bistrica. Predlog sklepa z obrazložitvijo
je priložen arhiviranemu zapisniku. Zorko Šabec, predsednik odbora za stavbna zemljišča, stanovanjske zadeve
in poslovne prostore, je posredoval stališče odbora, ki je priloženo arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo razprave,
je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 18)
I. Od lastnika Dušana Prelca, Zajelšje 15, 6250 Ilirska Bistrica se za skupno ceno 273,70 € odkupi
nepremičnino parc. št. 630/5 k.o. Zajelšje (ID znak 2533-630/5-0).
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.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 23 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 23 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.
Marko Tomažič je predstavil predlog sklepa, št.: 478-64/2011, da se od lastnika Hermine Sanković, Zajelšje
12, 6250 Ilirska Bistrica za skupno ceno 1.511,30 € odkupi nepremičnine parc. št. 5/5 (ID znak 2533-5/50), 631/6 (ID znak 2533-631/6-0) in 631/4 (ID znak 2533-631/4-0) vse k.o. Zajelšje. Vsi stroški povezani z
realizacijo nakupa zemljišča bremenijo Občino Ilirska Bistrica, za podpis kupoprodajne pogodbe pa se
pooblasti župana Občine Ilirska Bistrica. Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku.
Zorko Šabec, predsednik odbora za stavbna zemljišča, stanovanjske zadeve in poslovne prostore, je posredoval
stališče odbora, ki je priloženo arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje
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SKLEP (št. 19)
I. Od lastnika Hermine Sanković, Zajelšje 12, 6250 Ilirska Bistrica se za skupno ceno 1.511,30 € odkupi
nepremičnine parc. št. 5/5 (ID znak 2533-5/5-0), 631/6 (ID znak 2533-631/6-0) in 631/4 (ID znak
2533-631/4-0) vse k.o. Zajelšje.
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.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 23 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 22 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.
Marko Tomažič je predstavil predlog sklepa, št.: št.: 478-80/2010, da se od lastnika Boruta Vičiča, Podbeže
35, 6250 Ilirska Bistrica, za ceno 1268,40 € odkupi nepremičnino parc. št. 709/67 k.o. Podbeže (ID znak
2578-709/67-0). Vsi stroški povezani z realizacijo nakupa zemljišča bremenijo Občino Ilirska Bistrica, za
podpis kupoprodajne pogodbe pa se pooblasti župana Občine Ilirska Bistrica. Predlog sklepa z obrazložitvijo
je priložen arhiviranemu zapisniku. Zorko Šabec, predsednik odbora za stavbna zemljišča, stanovanjske zadeve
in poslovne prostore, je posredoval stališče odbora, ki je priloženo arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo razprave,
je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 20)
I. Od lastnika Boruta Vičiča, Podbeže 35, 6250 Ilirska Bistrica, se za ceno 1268,40 € odkupi
nepremičnino parc. št. 709/67 k.o. Podbeže (ID znak 2578-709/67-0).
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.
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.
Marko Tomažič je predstavil predlog sklepa, št.: 478-10/2011, da se na podlagi metode neposredne pogodbe
za določen čas 5 let Bekimu Gashiju, Gabrije 4, 6250 Ilirska Bistrica, za mesečno najemnino 70 € odda v
najem stavbno zemljišče parc. št. 298 k.o. Trnovo (ID znak:2524-298/0-0), pod pogoji določenimi v
predlogu sklepa. Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku. Zorko Šabec, predsednik
odbora za stavbna zemljišča, stanovanjske zadeve in poslovne prostore, je posredoval stališče odbora, ki je
priloženo arhiviranemu zapisniku. V razpravi je sodelovala Nevenka Tomšič. Primož Rojc je predlagal, da se
glasovanje izvede z dvigom rok. Po zaključeni razpravi je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 21)
I. Na podlagi metode neposredne pogodbe se za določen čas 5 let Bekimu Gashiju, Gabrije 4, 6250 Ilirska
Bistrica, za mesečno najemnino 70 € odda v najem stavbno zemljišče parc. št. 298 k.o. Trnovo (ID
znak:2524-298/0-0).
II. Zemljišče navedeno v tem sklepu se odda v najem pod pogojem, da v primeru spremenjenih potreb
Občine Ilirska Bistrica v zvezi s predmetnim zemljiščem, najemna pogodba takoj sporazumno preneha,
najemnik pa zemljišče takoj izprazni oseb, premičnin, nepremičnin, živali in pridelkov, ter ga izroči
najemodajalcu brez kakršnihkoli zahtevkov do najemodajalca. Pri tem Občina Ilirska Bistrica
najemniku ni dolžna priskrbeti nadomestnega zemljišča.
III. Vsi stroški povezani z realizacijo najema zemljišča bremenijo najemnika.
V. Za podpis najemne pogodbe se pooblasti župana Občine Ilirska Bistrica.
VI. Ta sklep stopi v veljavo takoj
Pri glasovanju je bilo prisotnih 23 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 22 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.
Marko Tomažič je predstavil predlog sklepa, št.: 478-20/2007, da se pri parc. št. 1638/24 k.o. Račice (ID
znak 2580-1638/24-0) v izmeri 210 m2, izbriše zaznamba javnega dobra-grajeno javno dobro lokalnega
pomena. Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra stopi v veljavo naslednji dan po objavi v Uradnem listu
RS. Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku. Zorko Šabec, predsednik odbora za
stavbna zemljišča, stanovanjske zadeve in poslovne prostore, je posredoval stališče odbora, ki je priloženo
arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje
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SKLEP (št. 22)
I. Pri parc. št. 1638/24 k.o. Račice (ID znak 2580-1638/24-0) v izmeri 210 m2, se izbriše zaznamba
javnega dobra-grajeno javno dobro lokalnega pomena.
II. Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra stopi v veljavo naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 23 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 22 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.
Marko Tomažič je predstavil predlog sklepa, št.: 478-20/2007, da se na podlagi metode neposredne pogodbe
Emi Mariji Ujčič, Račice 25, 6244 Podgrad, za ceno 3.360,00 € proda zemljišče parc. št. 1638/24 k.o.
Račice (ID znak 2580-1638/24-0) v izmeri 210 m2 do celote. Vsi stroški povezani z realizacijo prodaje
zemljišča vključno s plačilom DDV bremenijo kupca, za podpis kupoprodajne pogodbe pa se pooblasti
župana Občine Ilirska Bistrica. Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku. Zorko
Šabec, predsednik odbora za stavbna zemljišča, stanovanjske zadeve in poslovne prostore, je posredoval stališče
odbora, ki je priloženo arhiviranemu zapisniku. Nevenka Tomšič je predlagala, da se IV. točka glasi: »Sklep
stopi v veljavo po objavi v Uradnem listu RS.« in da se tako popravi vse sklepe, ki se nanašajo na isto
parcelo in navajajo, da se »Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra stopi v veljavo naslednji dan po objavi
v Uradnem listu RS.«. Župan je soglašal s predlogom. V razpravi je sodeloval Anton Šenkinc. Župan je
predlagal, da se v nadaljevanju te točke glasovanje opravi z dvigom rok. Predlogu ni nihče nasprotoval. Po
zaključeni razpravi je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 23)
I. Na podlagi metode neposredne pogodbe se Emi Mariji Ujčič, Račice 25, 6244 Podgrad, za ceno
3.360,00 € proda zemljišče parc. št. 1638/24 k.o. Račice (ID znak 2580-1638/24-0) v izmeri 210 m2 do
celote.
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. Sklep stopi v veljavo po objavi v Uradnem listu RS.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 23 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 22 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.
Marko Tomažič je predstavil predlog sklepa, št.: 478-2/2011, da se pri parc. št. 1864/15 k.o. Šembije (ID
znak 2512-1864/15-0) v izmeri 4 m2, izbriše zaznamba javnega dobra-grajeno javno dobro lokalnega
pomena. Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra stopi v veljavo naslednji dan po objavi v Uradnem listu
RS. Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku. Zorko Šabec, predsednik odbora za
stavbna zemljišča, stanovanjske zadeve in poslovne prostore, je posredoval stališče odbora, ki je priloženo
arhiviranemu zapisniku. Antona Šenkinca je zanimalo, če se je pri prodaji teh in ostalih dveh parcel prodalo
tudi podporni zid ceste in cestne robnike na drugi strani ter prosil, da gre odgovor v zapisnik. Marko Tomažič je
pojasnil, da so od parcelacije minila že tri ali štiri leta in, da se lahko naknadno da odgovor. Anton Šenkinc je
prosil za pismeni odgovor pri pripravi realizacije sklepov te seje. V razpravo se je vključila Lilijana Valenčič.
Po zaključeni razpravi je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 24)
I. Pri parc. št. 1864/15 k.o. Šembije (ID znak 2512-1864/15-0) v izmeri 4 m2, se izbriše zaznamba
javnega dobra-grajeno javno dobro lokalnega pomena.
II. Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra stopi v veljavo naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 23 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 13 članov
občinskega sveta, »PROTI« je glasoval 1 član občinskega sveta. Sklep je bil sprejet.
Marko Tomažič je predstavil predlog sklepa, št.: 478-2/2011, da se na podlagi metode neposredne pogodbe
Danici Štemberger in Robertu Štembergerju, oba stanujoča Šembije 28, 6253 Knežak, za ceno 56 € proda
zemljišče parc. št. 1864/15 k.o. Šembije (ID znak 2512-1864/15-0) v izmeri 4 m2 in sicer vsakemu kupcu
do deleža ½. Vsi stroški povezani z realizacijo prodaje posameznega zemljišča bremenijo kupca, za podpis
kupoprodajnih pogodb pa se pooblasti župana Občine Ilirska Bistrica. Predlog sklepa z obrazložitvijo je
priložen arhiviranemu zapisniku. Zorko Šabec, predsednik odbora za stavbna zemljišča, stanovanjske zadeve in
poslovne prostore, je posredoval stališče odbora, ki je priloženo arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo razprave, je
župan dal na glasovanje
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SKLEP (št. 25)
I. Na podlagi metode neposredne pogodbe se Danici Štemberger in Robertu Štembergerju, oba stanujoča
Šembije 28, 6253 Knežak, za ceno 56 € proda zemljišče parc. št. 1864/15 k.o. Šembije (ID znak 25121864/15-0) v izmeri 4 m2 in sicer vsakemu kupcu do deleža ½.
II. Vsi stroški povezani z realizacijo prodaje posameznega zemljišča bremenijo kupca.
III. Za podpis kupoprodajnih pogodb se pooblasti župana Občine Ilirska Bistrica.
IV. Sklep stopi v veljavo po objavi v Uradnem listu RS.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 23 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 13 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.
Marko Tomažič je predstavil predlog sklepa, št.: 478-64/2011, da se pri parc. št. 727/8 k.o. Zajelšje (ID znak
2533-727/8-0) v izmeri 66 m2 izbriše zaznamba javnega dobra. Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra
stopi v veljavo naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS. Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen
arhiviranemu zapisniku. Zorko Šabec, predsednik odbora za stavbna zemljišča, stanovanjske zadeve in
poslovne prostore, je posredoval stališče odbora, ki je priloženo arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo razprave, je
župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 26)
I. Pri parc. št. 727/8 k.o. Zajelšje (ID znak 2533-727/8-0) v izmeri 66 m2 se izbriše zaznamba javnega
dobra.
II. Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra stopi v veljavo naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 23 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 22 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.
Marko Tomažič je predstavil predlog sklepa, št.: 478-64/2011, da se na podlagi metode neposredne pogodbe
Hermini Sanković, Zajelšje 12, 6250 Ilirska Bistrica, za ceno 924,00 € proda zemljišče parc. št. 727/8 k.o.
Zajelšje (ID znak 2533-727/8-0) v izmeri 66 m2 do celote. Vsi stroški povezani z realizacijo prodaje
zemljišča vključno s plačilom DDV bremenijo kupca, za podpis kupoprodajne pogodbe pa se pooblasti
župana Občine Ilirska Bistrica. Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku. Zorko
Šabec, predsednik odbora za stavbna zemljišča, stanovanjske zadeve in poslovne prostore, je posredoval stališče
odbora, ki je priloženo arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 27)
I. Na podlagi metode neposredne pogodbe se Hermini Sanković, Zajelšje 12, 6250 Ilirska Bistrica, za
ceno 924,00 € proda zemljišče parc. št. 727/8 k.o. Zajelšje (ID znak 2533-727/8-0) v izmeri 66 m2 do
celote.
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. Sklep stopi v veljavo po objavi v Uradnem listu RS.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 23 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 23 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.
Marko Tomažič je predstavil predlog sklepa, št.: 478-74/2011, da se pri parc. št. 727/9 k.o. Zajelšje (ID znak
2533-727/9-0) v izmeri 42 m2 in pri parc. št. 733/2 k.o. Zajelšje (ID znak 2533-733/2-0) v izmeri 31 m2 se
izbriše zaznamba javnega dobra. Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra stopi v veljavo naslednji dan po
objavi v Uradnem listu RS. Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku. Zorko Šabec,
predsednik odbora za stavbna zemljišča, stanovanjske zadeve in poslovne prostore, je posredoval stališče odbora,
ki je priloženo arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 28)
I. Pri parc. št. 727/9 k.o. Zajelšje (ID znak 2533-727/9-0) v izmeri 42 m2 in pri parc. št. 733/2 k.o.
Zajelšje (ID znak 2533-733/2-0) v izmeri 31 m2 se izbriše zaznamba javnega dobra.
II. Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra stopi v veljavo naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 23 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 22 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.
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Marko Tomažič je predstavil predlog sklepa, št.: 478-74/2011, da se na podlagi metode neposredne pogodbe
Alojzu Viktorju Prelcu, Zajelšje 15, 6250 Ilirska Bistrica, za ceno 1.022,00 € proda zemljišči parc. št. 727/9
k.o. Zajelšje (ID znak 2533-727/9-0) v izmeri 42 m2 in parc. št. 733/2 k.o. Zajelšje (ID znak 2533-733/2-0)
v izmeri 31 m2, do celote. Vsi stroški povezani z realizacijo prodaje zemljišč vključno s plačilom DDV
bremenijo kupca, za podpis kupoprodajne pogodbe pa se pooblasti župana Občine Ilirska Bistrica. Predlog
sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku. Zorko Šabec, predsednik odbora za stavbna
zemljišča, stanovanjske zadeve in poslovne prostore, je posredoval stališče odbora, ki je priloženo arhiviranemu
zapisniku. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 29)
I. Na podlagi metode neposredne pogodbe se Alojzu Viktorju Prelcu, Zajelšje 15, 6250 Ilirska Bistrica, za
ceno 1.022,00 € proda zemljišči parc. št. 727/9 k.o. Zajelšje (ID znak 2533-727/9-0) v izmeri 42 m2 in
parc. št. 733/2 k.o. Zajelšje (ID znak 2533-733/2-0) v izmeri 31 m2, do celote.
II. Vsi stroški povezani z realizacijo prodaje zemljišč vključno s plačilom DDV bremenijo kupca.
III. Za podpis kupoprodajne pogodbe se pooblasti župana Občine Ilirska Bistrica.
IV. Sklep stopi v veljavo po objavi v Uradnem listu RS.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 23 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 22 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.
Marko Tomažič je predstavil predlog sklepa, št.: 478-72/2012, da se pri parc. št. 995/30 k.o. Harije (ID znak
2535-995/30-0) v izmeri 110 m2 izbriše zaznamba javnega dobra. Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra
stopi v veljavo naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS. Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen
arhiviranemu zapisniku. Zorko Šabec, predsednik odbora za stavbna zemljišča, stanovanjske zadeve in
poslovne prostore, je posredoval stališče odbora, ki je priloženo arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo razprave, je
župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 30)
I. Pri parc. št. 995/30 k.o. Harije (ID znak 2535-995/30-0) v izmeri 110 m2 se izbriše zaznamba javnega
dobra.
II. Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra stopi v veljavo naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 23 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 23 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.
Marko Tomažič je predstavil predlog sklepa, št.: 478-72/2012, da se na podlagi metode neposredne pogodbe
Darku Polhu, Harije 9, 6250 Ilirska Bistrica, za ceno 1.793,00 € proda zemljišče parc. št. 995/30 k.o. Harije
(ID znak 2535-995/30-0) v izmeri 110 m2 do celote. Vsi stroški povezani z realizacijo prodaje zemljišča
vključno s plačilom DDV bremenijo kupca, za podpis kupoprodajne pogodbe pa se pooblasti župana
Občine Ilirska Bistrica. Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku. Zorko Šabec,
predsednik odbora za stavbna zemljišča, stanovanjske zadeve in poslovne prostore, je posredoval stališče odbora,
ki je priloženo arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 31)
I. Na podlagi metode neposredne pogodbe se Darku Polhu, Harije 9, 6250 Ilirska Bistrica, za ceno
1.793,00 € proda zemljišče parc. št. 995/30 k.o. Harije (ID znak 2535-995/30-0) v izmeri 110 m2 do
celote.
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. Sklep stopi v veljavo po objavi v Uradnem listu RS.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 23 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 23 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.
Marko Tomažič je predstavil predlog sklepa, št.: 478-73/2008, da se pri parc. št. 1095/68 k.o. Ilirska Bistrica
(ID znak 2525-1095/68-0) v izmeri 12 m2 se izbriše zaznamba javnega dobra. Sklep o izbrisu zaznambe
javnega dobra stopi v veljavo naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS. Predlog sklepa z obrazložitvijo je
priložen arhiviranemu zapisniku. Zorko Šabec, predsednik odbora za stavbna zemljišča, stanovanjske zadeve in
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poslovne prostore, je posredoval stališče odbora, ki je priloženo arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo razprave, je
župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 32)
I. Pri parc. št. 1095/68 k.o. Ilirska Bistrica (ID znak 2525-1095/68-0) v izmeri 12 m2 se izbriše zaznamba
javnega dobra.
II. Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra stopi v veljavo naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 23 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 22 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.
Marko Tomažič je predstavil predlog sklepa, št.: 478-73/2008, da se na podlagi metode neposredne pogodbe
Angeli Pišot, Bidovčeva 7, 6000 Koper, za ceno 307,20 € proda zemljišče parc. št. 1095/68 k.o. Ilirska
Bistrica (ID znak 2525-1095/68-0) v izmeri 12 m2 do celote. Vsi stroški povezani z realizacijo prodaje
zemljišča vključno s plačilom DDV bremenijo kupca, za podpis kupoprodajne pogodbe pa se pooblasti
župana Občine Ilirska Bistrica. Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku. Zorko
Šabec, predsednik odbora za stavbna zemljišča, stanovanjske zadeve in poslovne prostore, je posredoval stališče
odbora, ki je priloženo arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 33)
I. Na podlagi metode neposredne pogodbe se Angeli Pišot, Bidovčeva 7, 6000 Koper, za ceno 307,20 €
proda zemljišče parc. št. 1095/68 k.o. Ilirska Bistrica (ID znak 2525-1095/68-0) v izmeri 12 m2 do
celote.
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. Sklep stopi v veljavo po objavi v Uradnem listu RS.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 23 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 23 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.
Marko Tomažič je predstavil predlog sklepa, št.: 478-45/2010, da se pri parc. št. 1864/19 k.o. Šembije (ID
znak 2512-1864/19-0) v izmeri 42 m2, izbriše zaznamba javnega dobra-grajeno javno dobro lokalnega
pomena. Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra stopi v veljavo naslednji dan po objavi v Uradnem listu
RS. Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku. Zorko Šabec, predsednik odbora za
stavbna zemljišča, stanovanjske zadeve in poslovne prostore, je posredoval stališče odbora, ki je priloženo
arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 34)
I. Pri parc. št. 1864/19 k.o. Šembije (ID znak 2512-1864/19-0) v izmeri 42 m2, se izbriše zaznamba
javnega dobra-grajeno javno dobro lokalnega pomena.
II. Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra stopi v veljavo naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 23 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 23 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.
Marko Tomažič je predstavil predlog sklepa, št.: 478-45/2010, da se na podlagi metode neposredne pogodbe
Matjažu Faturju, Šembije 31, 6253 Knežak, za ceno 609,00 € proda zemljišče parc. št. 1864/19 k.o.
Šembije (ID znak 2512-1864/19-0) v izmeri 42 m2 do celote. Vsi stroški povezani z realizacijo prodaje
zemljišča vključno s plačilom DDV bremenijo kupca, za podpis kupoprodajne pogodbe pa se pooblasti
župana Občine Ilirska Bistrica. Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku. Zorko
Šabec, predsednik odbora za stavbna zemljišča, stanovanjske zadeve in poslovne prostore, je posredoval stališče
odbora, ki je priloženo arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 35)
I. Na podlagi metode neposredne pogodbe se Matjažu Faturju, Šembije 31, 6253 Knežak, za ceno 609,00
€ proda zemljišče parc. št. 1864/19 k.o. Šembije (ID znak 2512-1864/19-0) v izmeri 42 m2 do celote.
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. Sklep stopi v veljavo po objavi v Uradnem listu RS.
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Pri glasovanju je bilo prisotnih 23 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 23 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.
Marko Tomažič je predstavil predlog sklepa, št.: 478-49/2007, da se pri parc. št. 1436/7 k.o. Podgraje (ID
znak 2545-1436/7-0) v izmeri 32 m2, se izbriše zaznamba javnega dobra. Sklep o izbrisu zaznambe
javnega dobra stopi v veljavo naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS. Predlog sklepa z obrazložitvijo je
priložen arhiviranemu zapisniku. Zorko Šabec, predsednik odbora za stavbna zemljišča, stanovanjske zadeve in
poslovne prostore, je posredoval stališče odbora, ki je priloženo arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo razprave, je
župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 36)
I. Pri parc. št. 1436/7 k.o. Podgraje (ID znak 2545-1436/7-0) v izmeri 32 m2, se izbriše zaznamba javnega
dobra.
II. Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra stopi v veljavo naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 23 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 22 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.
Marko Tomažič je predstavil predlog sklepa, št.: 478-49/2007, da se na podlagi metode neposredne
pogodbe Romani Jagodnik, Podgraje 33, 6250 Ilirska Bistrica, za ceno 448,00 € proda zemljišče parc. št.
1436/7 k.o. Podgraje (ID znak 2545-1436/7-0) v izmeri 32 m2 do celote. Vsi stroški povezani z realizacijo
prodaje zemljišča vključno s plačilom DDV bremenijo kupca, za podpis kupoprodajne pogodbe pa se
pooblasti župana Občine Ilirska Bistrica. Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku.
Zorko Šabec, predsednik odbora za stavbna zemljišča, stanovanjske zadeve in poslovne prostore, je posredoval
stališče odbora, ki je priloženo arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 37)
I. Na podlagi metode neposredne pogodbe se Romani Jagodnik, Podgraje 33, 6250 Ilirska Bistrica, za
ceno 448,00 € proda zemljišče parc. št. 1436/7 k.o. Podgraje (ID znak 2545-1436/7-0) v izmeri 32 m2
do celote.
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. Sklep stopi v veljavo po objavi v Uradnem listu RS.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 23 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 22 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.
Marko Tomažič je predstavil predlog sklepa, št.: 46503-19/02-230, da se pri parc. št. 1320/8 k.o. Sušak
(ID znak 2547-1320/8-0) v izmeri 227 m2, se izbriše zaznamba javnega dobra. Sklep o izbrisu zaznambe
javnega dobra stopi v veljavo naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS. Predlog sklepa z obrazložitvijo je
priložen arhiviranemu zapisniku. Zorko Šabec, predsednik odbora za stavbna zemljišča, stanovanjske zadeve in
poslovne prostore, je posredoval stališče odbora, ki je priloženo arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo razprave, je
župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 38)
I. Pri parc. št. 1320/8 k.o. Sušak (ID znak 2547-1320/8-0) v izmeri 227 m2, se izbriše zaznamba javnega
dobra.
II. Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra stopi v veljavo naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 23 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 23 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.
Marko Tomažič je predstavil predlog sklepa, št.: 46503-19/02-230, da se na podlagi metode neposredne
pogodbe Ivanu Iskri, Sušak 17, 6254 Jelšane, za ceno 3.178,00 € proda zemljišče parc. št. 1320/8 k.o.
Sušak (ID znak 2547-1320/8-0) v izmeri 227 m2 do celote. Vsi stroški povezani z realizacijo prodaje
zemljišča vključno s plačilom DDV bremenijo kupca, za podpis kupoprodajne pogodbe pa se pooblasti
župana Občine Ilirska Bistrica. Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku. Zorko
Šabec, predsednik odbora za stavbna zemljišča, stanovanjske zadeve in poslovne prostore, je posredoval stališče
odbora, ki je priloženo arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje
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SKLEP (št. 39)
I. Na podlagi metode neposredne pogodbe se Ivanu Iskri, Sušak 17, 6254 Jelšane, za ceno 3.178,00 €
proda zemljišče parc. št. 1320/8 k.o. Sušak (ID znak 2547-1320/8-0) v izmeri 227 m2 do celote.
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. Sklep stopi v veljavo po objavi v Uradnem listu RS.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 23 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 23 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.
Marko Tomažič je predstavil predlog sklepa, št.: 478-66/2006, da se pri parc. št. 2382/3 k.o. Harije (ID
znak 2535-2382/3-0) v izmeri 159 m2 izbriše zaznamba javnega dobra. Sklep o izbrisu zaznambe javnega
dobra stopi v veljavo naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS. Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen
arhiviranemu zapisniku. Zorko Šabec, predsednik odbora za stavbna zemljišča, stanovanjske zadeve in
poslovne prostore, je posredoval stališče odbora, ki je priloženo arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo razprave, je
župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 40)
I. Pri parc. št. 2382/3 k.o. Harije (ID znak 2535-2382/3-0) v izmeri 159 m2 se izbriše zaznamba javnega
dobra.
II. Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra stopi v veljavo naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 23 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 23 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.
Marko Tomažič je predstavil predlog sklepa, št.: 478-66/2006, da se na podlagi metode neposredne
pogodbe Jožetu Iskri, Harije 29b, 6250 Ilirska Bistrica, za ceno 2.591,70 € proda zemljišče parc. št. 2382/3
k.o. Harije (ID znak 2535-2382/3-0) v izmeri 159 m2 do celote. Vsi stroški povezani z realizacijo prodaje
zemljišča vključno s plačilom DDV bremenijo kupca, za podpis kupoprodajne pogodbe pa se pooblasti
župana Občine Ilirska Bistrica. Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku. Zorko
Šabec, predsednik odbora za stavbna zemljišča, stanovanjske zadeve in poslovne prostore, je posredoval stališče
odbora, ki je priloženo arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 41)
I. Na podlagi metode neposredne pogodbe se Jožetu Iskri, Harije 29b, 6250 Ilirska Bistrica, za ceno
2.591,70 € proda zemljišče parc. št. 2382/3 k.o. Harije (ID znak 2535-2382/3-0) v izmeri 159 m2 do
celote.
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. Sklep stopi v veljavo po objavi v Uradnem listu RS.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 23 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 22 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.
Marko Tomažič je predstavil predlog sklepa, št.: 478-120/2008, da se pri parc. št. 1863/5 k.o. Šembije (ID
znak 2512-1863/5-0) v izmeri 57 m2, izbriše zaznamba javnega dobra. Sklep o izbrisu zaznambe javnega
dobra stopi v veljavo naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS. Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen
arhiviranemu zapisniku. Zorko Šabec, predsednik odbora za stavbna zemljišča, stanovanjske zadeve in
poslovne prostore, je posredoval stališče odbora, ki je priloženo arhiviranemu zapisniku. Anton Šenkinc je
opozoril, da ni bilo izdano pozitivno soglasje krajevne skupnosti. Izdano je bilo pozitivno soglasje za prodajo
enega metra za hišo in ne celotne parcele. Po zaključeni razpravi je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 42)
I. Pri parc. št. 1863/5 k.o. Šembije (ID znak 2512-1863/5-0) v izmeri 57 m2, se izbriše zaznamba javnega
dobra.
II. Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra stopi v veljavo naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 23 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 22 članov
občinskega sveta, »PROTI« je glasoval 1 član občinskega sveta. Sklep je bil sprejet.
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Marko Tomažič je predstavil predlog sklepa, št.: 478-120/2008, da se na podlagi metode neposredne
pogodbe Branku Dolganu, Šembije 65, 6253 Knežak za ceno 826,50 € proda zemljišče parc. št. 1863/5 k.o.
Šembije (ID znak 2512-1863/5-0) v izmeri 57 m2 do celote. Vsi stroški povezani z realizacijo prodaje
zemljišča vključno s plačilom DDV bremenijo kupca, za podpis kupoprodajne pogodbe se pooblasti župana
Občine Ilirska Bistrica. Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku. Zorko Šabec,
predsednik odbora za stavbna zemljišča, stanovanjske zadeve in poslovne prostore, je posredoval stališče odbora,
ki je priloženo arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 43)
I. Na podlagi metode neposredne pogodbe se Branku Dolganu, Šembije 65, 6253 Knežak za ceno 826,50
€ proda zemljišče parc. št. 1863/5 k.o. Šembije (ID znak 2512-1863/5-0) v izmeri 57 m2 do celote.
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. Sklep stopi v veljavo po objavi v Uradnem listu RS.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 23 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 20 članov
občinskega sveta, »PROTI« je glasoval 1 član občinskega sveta. Sklep je bil sprejet.
Marko Tomažič je predstavil predlog sklepa, št.: 478-13/2008, da se pri parc. št. 1864/18 k.o. Šembije (ID
znak 2512-1864/18-0) v izmeri 192 m2, izbriše zaznamba javnega dobra-grajeno javno dobro lokalnega
pomena. Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra stopi v veljavo naslednji dan po objavi v Uradnem listu
RS. Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku. Zorko Šabec, predsednik odbora za
stavbna zemljišča, stanovanjske zadeve in poslovne prostore, je posredoval stališče odbora, ki je priloženo
arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 44)
I. Pri parc. št. 1864/18 k.o. Šembije (ID znak 2512-1864/18-0) v izmeri 192 m2, se izbriše zaznamba
javnega dobra-grajeno javno dobro lokalnega pomena.
II. Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra stopi v veljavo naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 23 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 23 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.
Marko Tomažič je predstavil predlog sklepa, št.: 478-13/2008, da se na podlagi metode neposredne
pogodbe Anamariji Dimic, Šembije 37, 6253 Knežak, za ceno 2784,00 € proda zemljišče parc. št. 1864/18
k.o. Šembije (ID znak 2512-1864/18-0) v izmeri 192 m2 do celote. Vsi stroški povezani z realizacijo
prodaje zemljišča vključno s plačilom DDV bremenijo kupca, za podpis kupoprodajne pogodbe pa se
pooblasti župana Občine Ilirska Bistrica. Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku.
Zorko Šabec, predsednik odbora za stavbna zemljišča, stanovanjske zadeve in poslovne prostore, je posredoval
stališče odbora, ki je priloženo arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 45)
I. Na podlagi metode neposredne pogodbe se Anamariji Dimic, Šembije 37, 6253 Knežak, za ceno
2784,00 € proda zemljišče parc. št. 1864/18 k.o. Šembije (ID znak 2512-1864/18-0) v izmeri 192 m2 do
celote.
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. Sklep stopi v veljavo po objavi v Uradnem listu RS.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 23 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 23 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.
Marko Tomažič je predstavil predlog sklepa, št.: 478-46/2009, da se pri parc. št. 1963/36 k.o. Trnovo (ID
znak 2524-1963/36-0) v izmeri 70 m2, izbriše zaznamba javnega dobra-grajeno javno dobro lokalnega
pomena. Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra stopi v veljavo naslednji dan po objavi v Uradnem listu
RS. Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku. Zorko Šabec, predsednik odbora za
stavbna zemljišča, stanovanjske zadeve in poslovne prostore, je posredoval stališče odbora, ki je priloženo
arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje
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SKLEP (št. 46)
I. Pri parc. št. 1963/36 k.o. Trnovo (ID znak 2524-1963/36-0) v izmeri 70 m2, se izbriše zaznamba
javnega dobra-grajeno javno dobro lokalnega pomena.
II. Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra stopi v veljavo naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 23 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 22 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.
Marko Tomažič je predstavil predlog sklepa, št.: 478-46/2009, da se na podlagi metode neposredne
pogodbe se Viktorju Deklevi, Gabrije 35, 6250 Ilirska Bistrica, za ceno 1.260,00 € proda zemljišče parc. št.
1963/36 k.o. Trnovo (ID znak 2524-1963/36-0) v izmeri 70 m2 do celote. Vsi stroški povezani z realizacijo
prodaje zemljišča vključno s plačilom DDV bremenijo kupca, za podpis kupoprodajne pogodbe pa se
pooblasti župana Občine Ilirska Bistrica. Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku.
Zorko Šabec, predsednik odbora za stavbna zemljišča, stanovanjske zadeve in poslovne prostore, je posredoval
stališče odbora, ki je priloženo arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 47)
I. Na podlagi metode neposredne pogodbe se Viktorju Deklevi, Gabrije 35, 6250 Ilirska Bistrica, za ceno
1.260,00 € proda zemljišče parc. št. 1963/36 k.o. Trnovo (ID znak 2524-1963/36-0) v izmeri 70 m2 do
celote.
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. Sklep stopi v veljavo po objavi v Uradnem listu RS.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 23 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 22 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.
Marko Tomažič je predstavil predlog sklepa, št.: 478-113/2008, da se pri parc. št. 1864/20 k.o. Šembije
(ID znak 2512-1864/20-0) v izmeri 16 m2, izbriše zaznamba javnega dobra-grajeno javno dobro lokalnega
pomena. Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra stopi v veljavo naslednji dan po objavi v Uradnem listu
RS. Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku. Zorko Šabec, predsednik odbora za
stavbna zemljišča, stanovanjske zadeve in poslovne prostore, je posredoval stališče odbora, ki je priloženo
arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 48)
I. Pri parc. št. 1864/20 k.o. Šembije (ID znak 2512-1864/20-0) v izmeri 16 m2, se izbriše zaznamba
javnega dobra-grajeno javno dobro lokalnega pomena.
II. Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra stopi v veljavo naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 23 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 23 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.
Marko Tomažič je predstavil predlog sklepa, št.: 478-113/2008, da se na podlagi metode neposredne
pogodbe Borutu Delostu, Šembije 71f, 6253 Knežak, za ceno 232,00 € proda zemljišče parc. št. 1864/20
k.o. Šembije (ID znak 2512-1864/20-0) v izmeri 16 m2 do celote. Vsi stroški povezani z realizacijo prodaje
zemljišča vključno s plačilom DDV bremenijo kupca, za podpis kupoprodajne pogodbe pa se pooblasti
župana Občine Ilirska Bistrica. Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku. Zorko
Šabec, predsednik odbora za stavbna zemljišča, stanovanjske zadeve in poslovne prostore, je posredoval stališče
odbora, ki je priloženo arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 49)
I. Na podlagi metode neposredne pogodbe se Borutu Delostu, Šembije 71f, 6253 Knežak, za ceno 232,00
€ proda zemljišče parc. št. 1864/20 k.o. Šembije (ID znak 2512-1864/20-0) v izmeri 16 m2 do celote.
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. Sklep stopi v veljavo po objavi v Uradnem listu RS.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 22 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 22 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.
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Marko Tomažič je predstavil predlog sklepa, št.: 478-80/2006, da se pri parc. št. 1092/4 k.o. Jasen (ID
znak 2527-1092/4-0) v izmeri 26 m2 izbriše zaznamba javnega dobra. Sklep o izbrisu zaznambe javnega
dobra stopi v veljavo naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS. Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen
arhiviranemu zapisniku. Zorko Šabec, predsednik odbora za stavbna zemljišča, stanovanjske zadeve in
poslovne prostore, je posredoval stališče odbora, ki je priloženo arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo razprave, je
župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 50)
I. Pri parc. št. 1092/4 k.o. Jasen (ID znak 2527-1092/4-0) v izmeri 26 m2 se izbriše zaznamba javnega
dobra.
II. Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra stopi v veljavo naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 22 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 21 članov
občinskega sveta, »PROTI« je glasoval 1 član občinskega sveta. Sklep je bil sprejet.
Marko Tomažič je predstavil predlog sklepa, št.: 478-80/2006, da se na podlagi metode neposredne
pogodbe Dragu Baši, Jasen 9, 6250 Ilirska Bistrica za ceno 522,60 € proda zemljišče parc. št. 1092/4 k.o.
Jasen (ID znak 2527-1092/4-0) v izmeri 26 m2 do celote. Vsi stroški povezani z realizacijo prodaje
zemljišča vključno s plačilom DDV bremenijo kupca, za podpis kupoprodajne pogodbe se pooblasti župana
Občine Ilirska Bistrica. Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku. Zorko Šabec,
predsednik odbora za stavbna zemljišča, stanovanjske zadeve in poslovne prostore, je posredoval stališče odbora,
ki je priloženo arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 51)
I. Na podlagi metode neposredne pogodbe se Dragu Baši, Jasen 9, 6250 Ilirska Bistrica za ceno 522,60 €
proda zemljišče parc. št. 1092/4 k.o. Jasen (ID znak 2527-1092/4-0) v izmeri 26 m2 do celote.
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. Sklep stopi v veljavo po objavi v Uradnem listu RS.
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.
Marko Tomažič je predstavil predlog sklepa, št.: 478-49/2012, da Občina Ilirska Bistrica proda zemljišče
parc. št. 1633/22 v izmeri 715 m2 k.o. 2528 Koseze, v stanovanjski soseski Koseze, za izklicno ceno
30.745,00 EUR oz. 43,00 EUR/m2, kot jo je določil sodni cenilec gradbene stroke Igor Požar, Matenja vas
80, Prestranek, s cenilnim elaboratom št. IP – C 3060 - JP z dne 27.3.2013 ter revalorizacijami z dne
24.4.2014 in z dne 22.9.2015. Prodaja se opravi z metodo javne dražbe. Poleg kupnine se kupcu obračuna
tudi DDV. Vsi stroški, nastali v postopku izvedbe pravnega posla, bremenijo kupca. Predlog sklepa z
obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku. Zorko Šabec, predsednik odbora za stavbna zemljišča,
stanovanjske zadeve in poslovne prostore, je posredoval stališče odbora, ki je priloženo arhiviranemu zapisniku.
V razpravi so sodelovali Anton Šenkinc, župan, Nevenka Tomšič in Primož Rojc. Po zaključeni razpravi je
župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 52)
I. Občina Ilirska Bistrica proda zemljišče parc. št. 1633/22 v izmeri 715 m2 k.o. 2528 Koseze, v
stanovanjski soseski Koseze, za izklicno ceno 30.745,00 EUR oz. 43,00 EUR/m2, kot jo je določil sodni
cenilec gradbene stroke Igor Požar, Matenja vas 80, Prestranek, s cenilnim elaboratom št. IP – C 3060 JP z dne 27.3.2013 ter revalorizacijami z dne 24.4.2014 in z dne 22.9.2015.
Prodaja se opravi z metodo javne dražbe. Poleg kupnine se kupcu obračuna tudi DDV. Vsi stroški,
nastali v postopku izvedbe pravnega posla, bremenijo kupca.
II. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 23 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 22 članov
občinskega sveta, »PROTI« je glasoval 1 član občinskega sveta. Sklep je bil sprejet.
Marko Tomažič je predstavil predlog sklepa, št.: 478-96/2015, da Občina Ilirska Bistrica proda v predlogu
sklepa našteta zemljišča v Industrijski coni Ilirska Bistrica, za navedene izklicne cene, kot jih je določil
sodni cenilec gradbene stroke Igor Požar, Matenja vas 80, Prestranek, s cenilnim elaboratom št. IP – C
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3466-JP z dne 12.11.2015, pod pogoji določenimi v predlogu sklepa. Predlog sklepa z obrazložitvijo je
priložen arhiviranemu zapisniku. Zorko Šabec, predsednik odbora za stavbna zemljišča, stanovanjske zadeve in
poslovne prostore, je posredoval stališče odbora, ki je priloženo arhiviranemu zapisniku. V razpravi so
sodelovali Primož Rojc, Dragica Kastelic Boštjančič, vodja oddelka za gospodarsko infrastrukturo (v
nadaljevanju besedila Dragica Kastelic Boštjančič), Nevenka Tomšič, Anton Šenkinc, ki je obrazložil svoj glas
proti predlaganemu sklepu, župan in Alenka Tomšič Klarič. Po zaključeni razpravi je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 53)
I. Občina Ilirska Bistrica proda spodaj našteta zemljišča v Industrijski coni Ilirska Bistrica, za navedene
izklicne cene, kot jih je določil sodni cenilec gradbene stroke Igor Požar, Matenja vas 80, Prestranek, s
cenilnim elaboratom št. IP – C 3466-JP z dne 12.11.2015. Prodaje se bodo opravile z metodo javne
dražbe.
Poleg kupnine se kupcem obračuna tudi DDV. Vsi stroški, nastali v postopku izvedbe pravnega posla,
bremenijo kupce.
Zap. št.

K.o.

Parc. št.

Površina

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Trnovo
Trnovo
Trnovo
Trnovo
Trnovo
Trnovo
Trnovo
Trnovo
Trnovo
Trnovo
Trnovo
Trnovo

414/6
414/5
414/4
414/8
414/9
414/11
414/12
414/13
414/14
414/15
414/16
414/17

4900
5884
2067
2094
2100
1530
1769
3741
3843
3348
5496
6475

Cena na
(EUR)
24,60
25,10
50,40
50,10
50,10
52,90
52,70
51,50
34,00
34,00
33,20
32,60

m2

Ocenjena vrednost (EUR)
120.540,00
147.688,40
104.176,80
104.909,40
105.210,00
80.937,00
93.226,30
192.661,50
130.662,00
113.832,00
182.467,20
211.085,00

II. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 23 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 18 članov
občinskega sveta, »PROTI« so glasovali 3 člani občinskega sveta. Sklep je bil sprejet.
Marko Tomažič je predstavil predlog sklepa, št.: 478-9/2015, da se na podlagi metode neposredne
pogodbe Alešu Svetini, Škoflje 031, 6217 Vremski Britof in Tei Tomšič, Prešernova ulica 38, 6250 Ilirska
Bistrica vsakemu do deleža ½ za skupno ceno 5.101,90 € proda zemljišče parc. št. 386/4 k.o. Knežak (ID
znak 2511-386/4-0) v izmeri 313 m2 do celote. Vsi stroški povezani z realizacijo prodaje zemljišča
vključno s plačilom DDV bremenijo kupca, za podpis kupoprodajne pogodbe pa se pooblasti župana
Občine Ilirska Bistrica. Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku. Zorko Šabec,
predsednik odbora za stavbna zemljišča, stanovanjske zadeve in poslovne prostore, je posredoval stališče odbora,
ki je priloženo arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 54)
I. Na podlagi metode neposredne pogodbe se Alešu Svetini, Škoflje 031, 6217 Vremski Britof in Tei
Tomšič, Prešernova ulica 38, 6250 Ilirska Bistrica vsakemu do deleža ½ za skupno ceno 5.101,90 €
proda zemljišče parc. št. 386/4 k.o. Knežak (ID znak 2511-386/4-0) v izmeri 313 m2 do celote.
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 21 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.
Marko Tomažič je predstavil predlog sklepa, št.: 478-72/2011, da se na podlagi metode neposredne
pogodbe Jadranu Zevniku, Koseze 1c, 6250 Ilirska Bistrica, se za skupno ceno 6.348,80 € proda zemljišči
parc. št. 750/2 k.o. Koseze (ID znak 2528-750/2-0) v izmeri 158 m2 in 751/2 k.o. Koseze (ID znak 2528751/2-0) v izmeri 90 m2 do celote. Vsi stroški povezani z realizacijo prodaje zemljišč vključno s plačilom
DDV bremenijo kupca, za podpis kupoprodajne pogodbe pa se pooblasti župana Občine Ilirska Bistrica.
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Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku. Zorko Šabec, predsednik odbora za stavbna
zemljišča, stanovanjske zadeve in poslovne prostore, je posredoval stališče odbora, ki je priloženo arhiviranemu
zapisniku. V razpravi je sodelovala Kristina Valenčič. Župan je dodatno pojasnil predlog sklepa. Po zaključeni
razpravi je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 55)
I. Na podlagi metode neposredne pogodbe se Jadranu Zevniku, Koseze 1c, 6250 Ilirska Bistrica, se za
skupno ceno 6.348,80 € proda zemljišči parc. št. 750/2 k.o. Koseze (ID znak 2528-750/2-0) v izmeri
158 m2 in 751/2 k.o. Koseze (ID znak 2528-751/2-0) v izmeri 90 m2 do celote.
II. Vsi stroški povezani z realizacijo prodaje zemljišč 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 23 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 22 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.
Marko Tomažič je predstavil predlog sklepa, št.: 478-59/2010, da se na podlagi metode neposredne
pogodbe Fikreti Silić, Podgrad 121a, 6244 Podgrad za ceno 1.245,00 € proda zemljišče parc. št. 1223/8 k.o.
Podgrad (ID znak 2579-1223/8-0) v izmeri 83 m2 do celote. Vsi stroški povezani z realizacijo prodaje
zemljišča vključno s plačilom DDV bremenijo kupca, za podpis kupoprodajne pogodbe pa se pooblasti
župana Občine Ilirska Bistrica. Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku. Zorko
Šabec, predsednik odbora za stavbna zemljišča, stanovanjske zadeve in poslovne prostore, je posredoval stališče
odbora, ki je priloženo arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 56)
I. Na podlagi metode neposredne pogodbe se Fikreti Silić, Podgrad 121a, 6244 Podgrad za ceno 1.245,00
€ proda zemljišče parc. št. 1223/8 k.o. Podgrad (ID znak 2579-1223/8-0) v izmeri 83 m2 do celote.
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 23 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 22 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.
Marko Tomažič je predstavil predlog sklepa, št.: 46502-40/00-230, da se na podlagi metode neposredne
pogodbe Pavlu Valenčiču, Gubčeva 40a, 6250 Ilirska Bistrica, za ceno 3.100,00 € proda zemljišče parc. št.
3222/4 k.o. Trnovo (ID znak 2524-3222/4-0) v izmeri 155 m2 do celote. Vsi stroški povezani z realizacijo
prodaje zemljišča vključno s plačilom DDV bremenijo kupca, za podpis kupoprodajne pogodbe se
pooblasti župana Občine Ilirska Bistrica. Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku.
Zorko Šabec, predsednik odbora za stavbna zemljišča, stanovanjske zadeve in poslovne prostore, je posredoval
stališče odbora, ki je priloženo arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 57)
I. Na podlagi metode neposredne pogodbe se Pavlu Valenčiču, Gubčeva 40a, 6250 Ilirska Bistrica, za
ceno 3.100,00 € proda zemljišče parc. št. 3222/4 k.o. Trnovo (ID znak 2524-3222/4-0) v izmeri 155 m2
do celote.
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 23 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 23 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.
Marko Tomažič je predstavil predlog sklepa, št.: 46502-39/00-230, da se na podlagi metode neposredne
pogodbe Bogdanu Bubniču, Gubčeva 46, 6250 Ilirska Bistrica, za ceno 2.260,00 € proda zemljišče parc. št.
3222/5 k.o. Trnovo (ID znak 2524-3222/5-0) v izmeri 113 m2 do celote. Vsi stroški povezani z realizacijo
prodaje zemljišča vključno s plačilom DDV bremenijo kupca, za podpis kupoprodajne pogodbe pooblasti
župana Občine Ilirska Bistrica. Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku. Zorko
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Šabec, predsednik odbora za stavbna zemljišča, stanovanjske zadeve in poslovne prostore, je posredoval stališče
odbora, ki je priloženo arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 58)
I. Na podlagi metode neposredne pogodbe se Bogdanu Bubniču, Gubčeva 46, 6250 Ilirska Bistrica, za
ceno 2.260,00 € proda zemljišče parc. št. 3222/5 k.o. Trnovo (ID znak 2524-3222/5-0) v izmeri 113 m2
do celote.
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 23 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 23 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.
Marko Tomažič je predstavil predlog sklepa, št.: 478-29/2015, da se na podlagi metode neposredne
pogodbe Antonu Šorcu, Knežak 82, 6253 Knežak za ceno 119,00 € proda zemljišče parc. št. 386/5 k.o.
Knežak (ID znak 2511-386/5-0) v izmeri 7 m2 do celote. Vsi stroški povezani z realizacijo prodaje
zemljišča vključno s plačilom DDV bremenijo kupca, za podpis kupoprodajne pogodbe pa se pooblasti
župana Občine Ilirska Bistrica. Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku. Zorko
Šabec, predsednik odbora za stavbna zemljišča, stanovanjske zadeve in poslovne prostore, je posredoval stališče
odbora, ki je priloženo arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 59)
I. Na podlagi metode neposredne pogodbe se Antonu Šorcu, Knežak 82, 6253 Knežak za ceno 119,00 €
proda zemljišče parc. št. 386/5 k.o. Knežak (ID znak 2511-386/5-0) v izmeri 7 m2 do celote.
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 23 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 23 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.
Marko Tomažič je predstavil predlog sklepa, št.: 378-40/2013, da se v skladu z Zakonom o kmetijskih
zemljiščih (Ur. list RS, št. 71/11-UPB2, 58/12), pod pogoji določenimi v predlogu sklepa, proda zemljišče
parc. št. 336/22 v izmeri 2077 m2, k.o. 2546 Zabiče, ki je v lasti Občine Ilirska Bistrica, za ceno 14.539,00
EUR oz. 7,00 EUR/m2 ( zemljišče je opredeljeno delno kot stavbno zemljišče, delno kot kmetijsko
zemljišče), ki jo je določil sodni cenilec stvarnega premoženja Igor Požar, Matenja vas 80, 6258 Prestranek,
s cenilnim elaboratom IP C 3417-JP, z dne 21.9.2015. Ponudbo za prodajo kmetijskega zemljišča se objavi
na oglasni deski Upravne enote Ilirska Bistrica. Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu
zapisniku. Zorko Šabec, predsednik odbora za stavbna zemljišča, stanovanjske zadeve in poslovne prostore, je
posredoval stališče odbora, ki je priloženo arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo razprave, je župan dal na
glasovanje
SKLEP (št. 60)
I. V skladu z Zakonom o kmetijskih zemljiščih (Ur. list RS, št. 71/11-UPB2, 58/12) se proda zemljišče
parc. št. 336/22 v izmeri 2077 m2, k.o. 2546 Zabiče, ki je v lasti Občine Ilirska Bistrica, za ceno
14.539,00 EUR oz. 7,00 EUR/m2 ( zemljišče je opredeljeno delno kot stavbno zemljišče, delno kot
kmetijsko zemljišče). Ceno je določil sodni cenilec stvarnega premoženja Igor Požar, Matenja vas 80,
6258 Prestranek, s cenilnim elaboratom IP C 3417-JP, z dne 21.9.2015. Ponudbo za prodajo
kmetijskega zemljišča se objavi na oglasni deski Upravne enote Ilirska Bistrica.
II. V primeru, da ponudbo za nakup parcele sprejme več interesentov-prednostnih upravičencev izenačenih
po kriterijih navedenih v cit. zakonu, se zemljišče proda interesentu, ki je pri Občini Ilirska Bistrica prvi
podal predlog oz. vložil vlogo za nakup predmetnega zemljišča in ki je sprejel ponudbo pravočasno in
na način, predpisan z Zakonom o kmetijskih zemljiščih UPB-2 (Ur. list RS št 71/11 in 58/12).
V primeru, da nihče od interesentov-prednostnih upravičencev ni podal predloga oz. vloge za nakup pri
Občini Ilirska Bistrica in obstaja izenačenost interesentov, se zemljišče proda tistemu interesentu, ki je
sprejel ponudbo pravočasno in na način, predpisan z Zakonom o kmetijskih zemljiščih UPB-2 (Ur. list
RS št 71/11 in 58/12) in ki je na Občino Ilirska Bistrica prvi dostavil izjavo o sprejemu ponudbe.
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V primeru, da je ponudbo za nakup parcele sprejelo več interesentov, ki niso prednostni upravičenci, se
posamezna parcela proda interesentu, ki je pri Občini Ilirska Bistrica prvi podal predlog oz. vložil vlogo
za nakup predmetnega zemljišča in ki je sprejel ponudbo pravočasno in na način, predpisan z Zakonom
o kmetijskih zemljiščih UPB-2 (Ur. list RS št 71/11 in 58/12).
V primeru izenačenosti interesentov, ki niso vložili svoje vloge za nakup pri Občini Ilirska Bistrica in
ne uveljavljajo prednostne pravice do nakupa se zemljišče proda tistemu interesentu, ki je na Občino
Ilirska Bistrica prvi dostavil izjavo o sprejemu ponudbe in ki je sprejel ponudbo pravočasno in na način,
predpisan z Zakonom o kmetijskih zemljiščih UPB-2 (Ur. list RS št 71/11 in 58/12).
III. Vsi stroški povezani z realizacijo prodaje zemljišča, tudi plačilo DDV-ja za del zemljišča, ki je
opredeljeno kot nepozidano stavbno zemljišče, 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 23 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 22 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.
Marko Tomažič je predstavil predlog sklepa, št.: 478-61/2012, da se v skladu z Zakonom o kmetijskih
zemljiščih UPB-2 (Ur. list RS št 71/11 in 58/12), pod pogoji določenimi v predlogu sklepa, proda naslednja
kmetijska zemljišča:
1325 k.o. Sušak (ID znak 2547-1325/0-0) v izmeri 7391 m2 za ceno 1064,30 €,
763 k.o. Sušak (ID znak 2547-763/0-0) v izmeri 144 m2 za ceno 48,38 €,
660 k.o. Sušak (ID znak 2547-660/0-0) v izmeri 155 m2 za ceno 148,80 €,
659 k.o. Sušak (ID znak 2547-659/0-0) v izmeri 165 m2 za ceno 158,40 €,
657 k.o. Sušak (ID znak 2547-657/0-0) v izmeri 360 m2 za ceno 311,04 €,
1126/1 k.o. Sušak (ID znak 2547-1126/1-0) v izmeri 856 m2 za ceno 164,35 €. Ponudbo za prodajo
kmetijskih zemljišč se objavi na oglasni deski Upravne enote Ilirska Bistrica. Predlog sklepa z obrazložitvijo
je priložen arhiviranemu zapisniku. Zorko Šabec, predsednik odbora za stavbna zemljišča, stanovanjske zadeve
in poslovne prostore, je posredoval stališče odbora, ki je priloženo arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo razprave,
je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 61)
I. V skladu z Zakonom o kmetijskih zemljiščih UPB-2 (Ur. list RS št 71/11 in 58/12) se proda naslednja
kmetijska zemljišča:
1325 k.o. Sušak (ID znak 2547-1325/0-0) v izmeri 7391 m2 za ceno 1064,30 €,
763 k.o. Sušak (ID znak 2547-763/0-0) v izmeri 144 m2 za ceno 48,38 €,
660 k.o. Sušak (ID znak 2547-660/0-0) v izmeri 155 m2 za ceno 148,80 €,
659 k.o. Sušak (ID znak 2547-659/0-0) v izmeri 165 m2 za ceno 158,40 €,
657 k.o. Sušak (ID znak 2547-657/0-0) v izmeri 360 m2 za ceno 311,04 €,
1126/1 k.o. Sušak (ID znak 2547-1126/1-0) v izmeri 856 m2 za ceno 164,35 €.
Ponudbo za prodajo kmetijskih zemljišč se objavi na oglasni deski Upravne enote Ilirska Bistrica.
II. V primeru, da ponudbo za nakup posamezne parcele sprejme več interesentov-prednostnih upravičencev
izenačenih po kriterijih navedenih v cit. zakonu, se zemljišče proda interesentu, ki je pri Občini Ilirska
Bistrica prvi podal predlog oz. vložil vlogo za nakup predmetnega zemljišča in ki je sprejel ponudbo
pravočasno in na način, predpisan z Zakonom o kmetijskih zemljiščih UPB-2 (Ur. list RS št 71/11 in
58/12).
V primeru, da nihče od interesentov-prednostnih upravičencev ni podal predloga oz. vloge za nakup pri
Občini Ilirska Bistrica in obstaja izenačenost interesentov, se zemljišče proda tistemu interesentu, ki je
sprejel ponudbo pravočasno in na način, predpisan z Zakonom o kmetijskih zemljiščih UPB-2 (Ur. list
RS št 71/11 in 58/12) in ki je na Občino Ilirska Bistrica prvi dostavil izjavo o sprejemu ponudbe.
V primeru, da je ponudbo za nakup parcele sprejelo več interesentov, ki niso prednostni upravičenci, se
posamezna parcela proda interesentu, ki je pri Občini Ilirska Bistrica prvi podal predlog oz. vložil vlogo
za nakup predmetnega zemljišča in ki je sprejel ponudbo pravočasno in na način, predpisan z Zakonom
o kmetijskih zemljiščih UPB-2 (Ur. list RS št 71/11 in 58/12).
V primeru izenačenosti interesentov, ki niso vložili svoje vloge za nakup pri Občini Ilirska Bistrica in
ne uveljavljajo prednostne pravice do nakupa se zemljišča prodajo tistemu interesentu, ki je na Občino
Ilirska Bistrica prvi dostavil izjavo o sprejemu ponudbe in ki je sprejel ponudbo pravočasno in na način,
predpisan z Zakonom o kmetijskih zemljiščih UPB-2 (Ur. list RS št 71/11 in 58/12).
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III. Vsi stroški povezani z realizacijo prodaje zemljišč 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 23 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 22 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.
Marko Tomažič je predstavil predlog sklepa, št.: 478-51/2011, da se v skladu z Zakonom o kmetijskih
zemljiščih UPB-2 (Ur. list RS št 71/11 in 58/12), pod pogoji določenimi v predlogu sklepa, proda delež do
1/6 na naslednjih kmetijskih zemljiščih:
parc. št. 3237 k.o. Hrušica (ID znak 2577-3237/0-0) v izmeri 1795 m2 za ceno 143,60 €,
parc. št. 3238 k.o. Hrušica (ID znak 2577-3238/0-0) v izmeri 97 m2 za ceno 4 € in
parc. št. 3240 k.o. Hrušica (ID znak 2577-3240/0-0) v izmeri 50 m2 za ceno 7,76 €. Ponudbo za prodajo
kmetijskih zemljišč se objavi na oglasni deski Upravne enote Ilirska Bistrica. Predlog sklepa z obrazložitvijo
je priložen arhiviranemu zapisniku. Zorko Šabec, predsednik odbora za stavbna zemljišča, stanovanjske zadeve
in poslovne prostore, je posredoval stališče odbora, ki je priloženo arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo razprave,
je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 62)
I. V skladu z Zakonom o kmetijskih zemljiščih UPB-2 (Ur. list RS št 71/11 in 58/12) se proda delež do
1/6 na naslednjih kmetijskih zemljiščih:
parc. št. 3237 k.o. Hrušica (ID znak 2577-3237/0-0) v izmeri 1795 m2 za ceno 143,60 €,
parc. št. 3238 k.o. Hrušica (ID znak 2577-3238/0-0) v izmeri 97 m2 za ceno 4 € in
parc. št. 3240 k.o. Hrušica (ID znak 2577-3240/0-0) v izmeri 50 m2 za ceno 7,76 €.
Ponudbo za prodajo kmetijskih zemljišč se objavi na oglasni deski Upravne enote Ilirska Bistrica.
II. V primeru, da ponudbo za nakup parcele sprejme več interesentov-prednostnih upravičencev izenačenih
po kriterijih navedenih v cit. zakonu, se zemljišče proda interesentu, ki je pri Občini Ilirska Bistrica prvi
podal predlog oz. vložil vlogo za nakup predmetnega zemljišča in ki je sprejel ponudbo pravočasno in
na način, predpisan z Zakonom o kmetijskih zemljiščih UPB-2 (Ur. list RS št 71/11 in 58/12).
V primeru, da nihče od interesentov-prednostnih upravičencev ni podal predloga oz. vloge za nakup pri
Občini Ilirska Bistrica in obstaja izenačenost interesentov, se zemljišče proda tistemu interesentu, ki je
sprejel ponudbo pravočasno in na način, predpisan z Zakonom o kmetijskih zemljiščih UPB-2 (Ur. list
RS št 71/11 in 58/12) in ki je na Občino Ilirska Bistrica prvi dostavil izjavo o sprejemu ponudbe.
V primeru, da je ponudbo za nakup parcele sprejelo več interesentov, ki niso prednostni upravičenci, se
posamezna parcela proda interesentu, ki je pri Občini Ilirska Bistrica prvi podal predlog oz. vložil vlogo
za nakup predmetnega zemljišča in ki je sprejel ponudbo pravočasno in na način, predpisan z Zakonom
o kmetijskih zemljiščih UPB-2 (Ur. list RS št 71/11 in 58/12).
V primeru izenačenosti interesentov, ki niso vložili svoje vloge za nakup pri Občini Ilirska Bistrica in
ne uveljavljajo prednostne pravice do nakupa se zemljišča prodajo tistemu interesentu, ki je na Občino
Ilirska Bistrica prvi dostavil izjavo o sprejemu ponudbe in ki je sprejel ponudbo pravočasno in na način,
predpisan z Zakonom o kmetijskih zemljiščih UPB-2 (Ur. list RS št 71/11 in 58/12).
III. Vsi stroški povezani z realizacijo prodaje zemljišč 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 23 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 23 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.
Marko Tomažič je predstavil predlog sklepa, št.: 478-13/2013, da se v skladu z Zakonom o kmetijskih
zemljiščih UPB-2 (Ur. list RS št 71/11 in 58/12), pod pogoji določenimi v predlogu sklepa, za ceno
1.060,80 € proda kmetijsko zemljišče parc. št. 597 k.o. Koseze (ID znak 2528-597/0-0) v izmeri 442 m2.
Ponudbo za prodajo kmetijskega zemljišča se objavi na oglasni deski Upravne enote Ilirska Bistrica.
Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku. Zorko Šabec, predsednik odbora za stavbna
zemljišča, stanovanjske zadeve in poslovne prostore, je posredoval stališče odbora, ki je priloženo arhiviranemu
zapisniku. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje
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SKLEP (št. 63)
I. V skladu z Zakonom o kmetijskih zemljiščih UPB-2 (Ur. list RS št 71/11 in 58/12) se za ceno 1.060,80
€ proda kmetijsko zemljišče parc. št. 597 k.o. Koseze (ID znak 2528-597/0-0) v izmeri 442 m2.
Ponudbo za prodajo kmetijskega zemljišča se objavi na oglasni deski Upravne enote Ilirska Bistrica.
II. V primeru, da ponudbo za nakup parcele sprejme več interesentov-prednostnih upravičencev izenačenih
po kriterijih navedenih v cit. zakonu, se zemljišče proda interesentu, ki je pri Občini Ilirska Bistrica prvi
podal predlog oz. vložil vlogo za nakup predmetnega zemljišča in ki je sprejel ponudbo pravočasno in
na način, predpisan z Zakonom o kmetijskih zemljiščih UPB-2 (Ur. list RS št 71/11 in 58/12).
V primeru, da nihče od interesentov-prednostnih upravičencev ni podal predloga oz. vloge za nakup pri
Občini Ilirska Bistrica in obstaja izenačenost interesentov, se zemljišče proda tistemu interesentu, ki je
sprejel ponudbo pravočasno in na način, predpisan z Zakonom o kmetijskih zemljiščih UPB-2 (Ur. list
RS št 71/11 in 58/12) in ki je na Občino Ilirska Bistrica prvi dostavil izjavo o sprejemu ponudbe.
V primeru, da je ponudbo za nakup parcele sprejelo več interesentov, ki niso prednostni upravičenci, se
posamezna parcela proda interesentu, ki je pri Občini Ilirska Bistrica prvi podal predlog oz. vložil vlogo
za nakup predmetnega zemljišča in ki je sprejel ponudbo pravočasno in na način, predpisan z Zakonom
o kmetijskih zemljiščih UPB-2 (Ur. list RS št 71/11 in 58/12).
V primeru izenačenosti interesentov, ki niso vložili svoje vloge za nakup pri Občini Ilirska Bistrica in
ne uveljavljajo prednostne pravice do nakupa se zemljišča prodajo tistemu interesentu, ki je na Občino
Ilirska Bistrica prvi dostavil izjavo o sprejemu ponudbe in ki je sprejel ponudbo pravočasno in na način,
predpisan z Zakonom o kmetijskih zemljiščih UPB-2 (Ur. list RS št 71/11 in 58/12).
III. Nepremičnina se proda pod pogojem, da po izvedeni prodaji, kupec na predmetni parceli dovoli
vknjižbo služnostne pravice za izgradnjo kanalizacije v naselju Koseze v korist Občine Ilirska Bistrica,
v skladu s projektno dokumentacijo št. 08-034-052 izdelano s strani družbe Krasinvest d.o.o. Sežana,
Partizanska cesta 30, Sežana, datirane na mesec avgust 2010.
IV. Vsi stroški povezani z realizacijo prodaje zemljišč bremenijo kupca.
V. Za podpis kupoprodajne pogodbe se pooblasti župana Občine Ilirska Bistrica.
VI.Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 23 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 23 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.
Marko Tomažič je predstavil predlog sklepa, št.: 478-13/2013, da se v skladu z Zakonom o kmetijskih
zemljiščih UPB-2 (Ur. list RS št 71/11 in 58/12), pod pogoji določenimi v predlogu sklepa, za ceno
1.348,80 € proda kmetijsko zemljišče parc. št. 387/1 k.o. Smrje (ID znak 2522-387/1-0) v izmeri 1124 m2.
Ponudbo za prodajo kmetijskega zemljišča se objavi na oglasni deski Upravne enote Ilirska Bistrica.
Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku. Zorko Šabec, predsednik odbora za stavbna
zemljišča, stanovanjske zadeve in poslovne prostore, je posredoval stališče odbora, ki je priloženo arhiviranemu
zapisniku. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 64)
I. V skladu z Zakonom o kmetijskih zemljiščih UPB-2 (Ur. list RS št 71/11 in 58/12) se za ceno 1.348,80 € proda
kmetijsko zemljišče parc. št. 387/1 k.o. Smrje (ID znak 2522-387/1-0) v izmeri 1124 m2. Ponudbo za prodajo
kmetijskega zemljišča se objavi na oglasni deski Upravne enote Ilirska Bistrica.
II. V primeru, da ponudbo za nakup parcele sprejme več interesentov-prednostnih upravičencev izenačenih po kriterijih
navedenih v cit. zakonu, se zemljišče proda interesentu, ki je pri Občini Ilirska Bistrica prvi podal predlog oz. vložil
vlogo za nakup predmetnega zemljišča in ki je sprejel ponudbo pravočasno in na način, predpisan z Zakonom o
kmetijskih zemljiščih UPB-2 (Ur. list RS št 71/11 in 58/12).
V primeru, da nihče od interesentov-prednostnih upravičencev ni podal predloga oz. vloge za nakup pri Občini Ilirska
Bistrica in obstaja izenačenost interesentov, se zemljišče proda tistemu interesentu, ki je sprejel ponudbo pravočasno
in na način, predpisan z Zakonom o kmetijskih zemljiščih UPB-2 (Ur. list RS št 71/11 in 58/12) in ki je na Občino
Ilirska Bistrica prvi dostavil izjavo o sprejemu ponudbe.
V primeru, da je ponudbo za nakup parcele sprejelo več interesentov, ki niso prednostni upravičenci, se posamezna
parcela proda interesentu, ki je pri Občini Ilirska Bistrica prvi podal predlog oz. vložil vlogo za nakup predmetnega
zemljišča in ki je sprejel ponudbo pravočasno in na način, predpisan z Zakonom o kmetijskih zemljiščih UPB-2 (Ur.
list RS št 71/11 in 58/12).
V primeru izenačenosti interesentov, ki niso vložili svoje vloge za nakup pri Občini Ilirska Bistrica in ne uveljavljajo
prednostne pravice do nakupa se zemljišča prodajo tistemu interesentu, ki je na Občino Ilirska Bistrica prvi dostavil
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izjavo o sprejemu ponudbe in ki je sprejel ponudbo pravočasno in na način, predpisan z Zakonom o kmetijskih
zemljiščih UPB-2 (Ur. list RS št 71/11 in 58/12).
III. Vsi stroški povezani z realizacijo prodaje zemljišč 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 23 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 23 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.
Marko Tomažič je predstavil predlog sklepa, da se pod pogoji določenimi s predlaganim sklepom
vzpostavi status grajenega javnega dobra lokalnega pomena na nepremičninah, ki so navedene v predlogu
sklepa in v naravi predstavljajo ceste in poti. Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu
zapisniku. Zorko Šabec, predsednik odbora za stavbna zemljišča, stanovanjske zadeve in poslovne prostore, je
posredoval stališče odbora, ki je priloženo arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo razprave, je župan dal na
glasovanje
SKLEP (št. 65)
I. S tem sklepom se vzpostavi status grajenega javnega dobra lokalnega pomena na nepremičninah, ki so spodaj
navedene in v naravi predstavljajo ceste in poti.
Zap. št. Katastrska občina Parc.št.
Površina m2
1
2509 Bač
1/20
5
2
2509 Bač
2779/12
91
3
2509 Bač
2779/16
2
4
2509 Bač
2779/17
30
5
2509 Bač
2797/2
20
6
2509 Bač
2772/8
40
7
2509 Bač
2777/9
156
8
2509 Bač
2777/15
23
9
2509 Bač
2777/19
25
10
2549 Jelšane
1/705
160
11
2565 Pregarje
575/9
48
12
2580 Račice
1615/2
64
13
2580 Račice
1615/3
97
14
2523 Topolc
1232
100
15
2524 Trnovo
1353/375
150
16
2524 Trnovo
1353/377
7
II. Pri nepremičninah iz. I. točke tega sklepa se v zemljiški knjigi zaznamuje status grajenega javnega dobra lokalnega
pomena v lasti Občine Ilirska Bistrica.
III. Sklep stopi v veljavo naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 23 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 23 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.
Marko Tomažič je predstavil predlog sklepa, št.: 7113-17/2014, da se zemljišče parc. št. 2080/260 k.o.
2509 Bač, izloči iz javnega dobra in se pri njem vpiše lastninska pravica na Občino Ilirska Bistrica. Na
zemljišču se prizna lastninsko pravico v korist Republike Slovenije. Sklep stopi v veljavo naslednji dan po
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu
zapisniku. Zorko Šabec, predsednik odbora za stavbna zemljišča, stanovanjske zadeve in poslovne prostore, je
posredoval stališče odbora, ki je priloženo arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo razprave, je župan dal na
glasovanje
SKLEP (št. 66)
I. Zemljišče parc. št. 2080/260 k.o. 2509 Bač, se izloči iz javnega dobra in se pri njem vpiše lastninska pravica na
Občino Ilirska Bistrica. Na zemljišču se prizna lastninsko pravico v korist Republike Slovenije.
II. Sklep stopi v veljavo naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 23 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 22 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.
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Marko Tomažič je predstavil predlog sklepa, št.: 478-98/2015, da se za potrebe izgradnje mostu na Baču
na lokalni cesti LC 135080 Knežak – Bač – Koritnice - Mašun, v korist Občine Ilirska Bistrica ustanovijo
neodplačne stavbne pravice za dobo 10 let, ki se izvršujejo na delih nepremičnin navedenih v tabeli
predloga sklepa. Vsi stroški postopka in sklenitve pogodbe bremenijo Občino Ilirska Bistrica. Predlog
sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku. Zorko Šabec, predsednik odbora za stavbna
zemljišča, stanovanjske zadeve in poslovne prostore, je posredoval stališče odbora, ki je priloženo arhiviranemu
zapisniku. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 67)
I. Za potrebe izgradnje mostu na Baču na lokalni cesti LC 135080 Knežak – Bač – Koritnice - Mašun, se v korist
Občine Ilirska Bistrica ustanovijo neodplačne stavbne pravice za dobo 10 let, ki se izvršujejo na delih nepremičnin
navedenih v tabeli. Vsi stroški postopka in sklenitve pogodbe bremenijo Občino Ilirska Bistrica.
K.O. 2509 BAČ
STAVBNA
PRAVICA SOLASTNIŠKI
(M2)
DELEŽ

ZA
P.
ŠT.

LASTNIK

PARC. ŠT.

POVRŠINA NOVA
(M2)
PARC. ŠT.

1

Ivan Lavrenčič, Dolnji Zemon 10,
Ilirska Bistrica

1051

2018

2

Damijan Tomšič, Bač 131, Knežak

1053

1119

1053/1

170

1/1

3

Nina Novak, Knežak 194A, Knežak

1055

1820

1055/1

171

1/1

4

Franc Tomšič, Bač 80, Knežak

1056
1057
1360

1212
1226
1813

1056/1

133
131
36

1/1

1058/1

468

5

Frančišek Kirn, Bač 42b, Knežak

6
Marko Skok, Bač 50a, Knežak

1051/3

1057/1
1360/2
1058/4

722

1/1

1/1

102
1/1

7
8
9
10

11

12
13
14
15
16
17

Stanislav Umek, Bač 65, Knežak
Alojz Tomšič, Bač 118, Knežak
Mateja Pečar, Reber pri Škofljici 14,
Škofljica
Anton Fatur, Bač 38b, Knežak
Angelica Julia Nuncija, Avalos 484,
Buenos Aires, Argentina
Frančišča Zanini, Avalos 484 Capital,
Buenos Aires, Argentina
Ema Melano, Avalos 484 Capital,
Buenos Aires, Argentina
Ljudmila Nuncija, Bač 129, Knežak
Kristina Urbančič, Bač 134, Knežak
Anita Urbančič, Bač 134, Knežak
Martina Urbančič, Bač 134, Knežak
Majda Taškar, Bač 152, Knežak
Anton Taškar, Bač 152, Knežak
Milan Šabec, Bač 42, Knežak
Bruna Lazzarich, Rio Corgnoleto 7,Trst,
Italija
Neda Valenta, Sistiana 91,Italija
Stanislav Tomšič, Bač 133, Knežak

1058/2
1311
1060/2

356
1126
442

1061

953

1062

1331

1353

1396

1058/6
1311/2
1311/3
1060/3
1061/1

1062/1

48
67
127
35
37

35

1/1
1/1
1/1
1/1
1/3

1/3
1/3

1353/2

46

1322/2
1322

1119

1359

1935

1361

1523

203
1359/2
1361/2

99
68

1362/2
1362

1498

1317

2223

1/1
7/18
2/9
7/18
1/2
1/2
1/1
1/2

46
1/2

II. Sklep stopi v veljavo takoj.

26

1317/2

178

1/1

Pri glasovanju je bilo prisotnih 23 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 23 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.
Marko Tomažič je predstavil predlog sklepa, št.: 3528-53/2013, da se, pod pogoji določenimi v predlogu
sklepa, odda v najem naslednji poslovni prostor:
Zap.
št.

Št. parcele

k.o.

Naslov

1

3136/1

2524 Trnovo

Gregorčičeva
cesta 2, Ilirska
Bistrica

Izklicna
cena (EUR):
EUR/mesec
130,00 EUR

Površina
(m2)
18,30

Cenilni
elaborat
(oznaka)
15 - 1114

Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku. V razpravi je sodeloval Primož Rojc. Zorko
Šabec, predsednik odbora za stavbna zemljišča, stanovanjske zadeve in poslovne prostore, je posredoval stališče
odbora, ki je priloženo arhiviranemu zapisniku. Po zaključeni razpravi je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 68)
I. V najem se odda naslednji poslovni prostor:
Zap.
št.

Št. parcele

k.o.

1

3136/1

2524 Trnovo

Izklicna cena Površina
(EUR):
(m2)
EUR/mesec
Gregorčičeva cesta 130,00 EUR
18,30
2, Ilirska Bistrica
Naslov

Cenilni elaborat
(oznaka)
15 - 1114

Oddaja poslovnih prostorov v uporabo se odda po izklicni oz. izlicitirani ceni. Vsi stroški pravnega posla bremenijo
ponudnika. 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. Prostor
se odda v najem za obdobje 6 mesecev z možnostjo podaljšanja.
II. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 23 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 19 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.
Marko Tomažič je predstavil predlog sklepa, št.: 3528-50/2015, da se, pod pogoji določenimi v predlogu sklepa, odda v
najem naslednji poslovni prostor:
Zap.
št.

Št. parcele

1

1124/10

Izklicna
cena Površina
(EUR):
(m2)
EUR/m2/mesec
2525
Ilirska Ulica IV. armije 1,87 EUR
23,00
Bistrica
b.š., Ilirska Bistrica
k.o.

Naslov

Cenilni elaborat
(oznaka)
IP – C 2837 - JP

Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku. Zorko Šabec, predsednik odbora za stavbna
zemljišča, stanovanjske zadeve in poslovne prostore, je posredoval stališče odbora, ki je priloženo arhiviranemu
zapisniku. V razpravi sta sodelovali Nevenka Tomšič in Dragica Kastelic Boštjančič. Po zaključeni razpravi je
župan dal na glasovanje
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SKLEP (št. 69)
I. V najem se odda naslednji poslovni prostor:
Zap. Št. parcele
k.o.
Naslov
št.
1

1124/10

2525
Ilirska Ulica IV. armije
Bistrica
b.š., Ilirska Bistrica

Izklicna cena Površina
(EUR):
(m2)
EUR/m2/mesec
1,87 EUR
23,00

Cenilni elaborat
(oznaka)
IP – C 2837 - JP

Oddaja poslovnih prostorov v uporabo se odda po izklicni oz. izlicitirani ceni. Vsi stroški pravnega posla bremenijo
ponudnika. 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. Prostor
se odda v najem za obdobje 5 let.
II. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 23 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 18 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.
Marko Tomažič je predstavil predlog sklepa, št.: 478-67/2015, da se na parc. št. 9/2 k.o. Topolc, za dobo 10 let,
v korist Občine Ilirska Bistrica, ustanovi neodplačna stavb na pravica za izgradnjo dveh podpornih zidov in
dovoza za potrebe vaškega doma Topolc, vse v skladu s projektom št. 159/2015 z dne 10.11.2015,
izdelanim s strani Načrti Sergej Hofman s.p., Rozmanova 24 h, Ilirska Bistrica. Vsi stroški postopka in
sklenitve pogodbe bremenijo Občino Ilirska Bistrica. Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu
zapisniku. Zorko Šabec, predsednik odbora za stavbna zemljišča, stanovanjske zadeve in poslovne prostore, je
posredoval stališče odbora, ki je priloženo arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo razprave, je župan dal na
glasovanje
SKLEP (št. 70)
I. Na parc. št. 9/2 k.o. Topolc, se za dobo 10 let, v korist Občine Ilirska Bistrica, ustanovi neodplačna stavbna pravica za
izgradnjo dveh podpornih zidov in dovoza za potrebe vaškega doma Topolc, vse v skladu s projektom št. 159/2015 z
dne 10.11.2015, izdelanim s strani Načrti Sergej Hofman s.p., Rozmanova 24 h, Ilirska Bistrica. Vsi stroški postopka
in sklenitve pogodbe bremenijo Občino Ilirska Bistrica.
II. Sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 23 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 23 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.
Župan je ob 19.19 uri prekinil sejo občinskega sveta zaradi odmora. Župan je ob 19.31 uri ugotovil, da je
od 23-ih članic in članov občinskega sveta prisotnih 23, zato je občinski svet sklepčen in lahko nadaljuje s
sejo.
6. točka: Obravnava Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2016
Nevenka Tomšič je na podlagi drugega, tretjega, četrtega odstavka 112. člena in tretjega odstavka 36.
člena poslovnika predlagala naslednji sklep: »Na podlagi 112. člena in 36. člena Poslovnika o delu
občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica se razprava in glasovanje o osnutku proračuna Občine Ilirska
Bistrica za leto 2016 opravi po posameznih delih proračuna, in sicer:
a. Splošni del – bilanca prihodkov
b. Posebni del – bilanca odhodkov, ločeno po proračunskih uporabnikih (100 do 400)
c. Pri proračunskem uporabniku 400 – Občinska uprava, ločeno po področjih 1 do 23
d. Račun financiranja – zadolžitev
e. Načrt razvojnih programov 2016-2019
f. Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Ilirska Bistrica za 2016
g. Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Ilirska Bistrica za 2016
h. Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Ilirska Bistrica za 2016
i. Osnutek odloka o proračunu
Razprava posameznega svetnika pri vsaki zgoraj navedeni točki lahko traja 5 minut. Predstavnik svetniške
skupine ima uvodoma na razpolago po 10 minut razprave o celotnem proračunu, o bilanci prihodkov in
bilanci odhodkov – posebni del.

28

Glasovanje o osnutku proračuna se opravi ločeno po točkah od a do i.«. Župan je predlagal, da se na tej
seji obravnava osnutek proračuna in da ima vsak, ki želi razpravljati na razpolago 5 minut, da pove svoje
pripombe. Te pripombe se bo zabeležilo, proučilo, do naslednje seje pa se bo občinska uprava do teh
pripomb opredelila tako, da bo povedala katere pripombe se bo upoštevalo in katere ne. Predlagal je, da
poteka razprava po ustaljenem redu in, da se predlog Tomšičeve zavrne. Župan je predlagal glasovanje z
dvigom rok in dal na glasovanje
SKLEP (št. 71)
Na podlagi 112. člena in 36. člena Poslovnika o delu občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica se razprava
in glasovanje o osnutku proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2016 opravi po posameznih delih
proračuna, in sicer:
a. Splošni del – bilanca prihodkov
b. Posebni del – bilanca odhodkov, ločeno po proračunskih uporabnikih (100 do 400)
c. Pri proračunskem uporabniku 400 – Občinska uprava, ločeno po področjih 1 do 23
d. Račun financiranja – zadolžitev
e. Načrt razvojnih programov 2016-2019
f. Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Ilirska Bistrica za 2016
g. Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Ilirska Bistrica za 2016
h. Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Ilirska Bistrica za 2016
i. Osnutek odloka o proračunu
Razprava posameznega svetnika pri vsaki zgoraj navedeni točki lahko traja 5 minut. Predstavnik svetniške
skupine ima uvodoma na razpolago po 10 minut razprave o celotnem proračunu, o bilanci prihodkov in
bilanci odhodkov – posebni del.
Glasovanje o osnutku proračuna se opravi ločeno po točkah od a do i.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 23 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 10 članov
občinskega sveta, »PROTI« je glasovalo 11 članov občinskega sveta. Sklep ni bil sprejet.
Tina Kocjan je predstavila osnutek Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2016 in predlog
popravkov osnutka proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2016, ki so ga člani občinskega sveta prejeli pred
pričetkom 9. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica 3. 12. 2015. Osnutek navedenega odloka s predlogom
popravkov je priložen arhiviranemu zapisniku. Župan je dodatno obrazložil projekt kanalizacije Ilirska Bistrica
in predlagal popravek za leto 2017, in sicer da se Knjižnici Makse Samsa dodajo sredstva za investicijsko
vzdrževanje. Matej Valenčič, predsednik Nadzornega odbora Občine Ilirska Bistrica, je posredoval stališče
nadzornega odbora na osnutka občinskega proračuna za leti 2016 in 2017, ki je priloženo arhiviranemu
zapisniku in so ga člani občinskega sveta prejeli pred pričetkom 9. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica
3. 12. 2015. Župan in Tina Kocjan sta odgovarjala na vprašanja in pripombe nadzornega odbora. Marjan
Mikuletič, predsednik odbora za urejanje prostora in infrastrukturo, Andrej Muha, predsednik odbora za
družbene dejavnosti, Zorko Šabec, predsednik odbora za stavbna zemljišča, stanovanjske zadeve in poslovne
prostore, Vojko Tomšič, predsednik odbora za gospodarstvo in finance, in Kristina Valenčič, predsednica
statutarno pravne komisije, so posredovali stališča delovnih teles občinskega sveta, ki so priložena arhiviranemu
zapisniku. Vojko Tomšič je v zvezi s prihodki opozoril, da so najemnine za Sviščake smešne. Glede daljinskega
ogrevanja je menil, da je v Ilirski Bistrici to nerentabilno. Ni se strinjal z izborom prevoznika šolskih prevozov,
pri oskrbi z vodo pa je pripomnil, da občina ni naredila nič, da bi pridobila sredstva za vodovod. Nevenka
Tomšič je menila, da iz namenskih prihodkov ni razvidno kateri so – ni zneskov, koliko je prenosov in zakaj se
načrtuje njihova poraba, prav tako se ne ve za 100.000 evrov sredstev pri Kraških lekarnah. V zvezi z zemljišči
je bilo veliko govora in upa, da se bo kaj realiziralo, vendar je pa nemogoče, da se bodo na račun teh sredstev
izvajale investicije. Dejala je, da so nejasna sredstva za gozdne ceste. V zvezi s tem jo je zanimalo, kaj so
sredstva v višini 170.000 evrov (ali so koncesijska sredstva za ta namen), porablja pa se bistveno več in sicer
242.000 evrov. Vprašljiva ji je bila tudi postavka Pregarje – evropska sredstva, ki se prenašajo že dve leti, za kar
pa je prepričana, da teh prihodkov v letu 2016 ne bo. Prosila je za obrazložitve glede spominske sobe,
Brkinskega muzeja, kuhinje – kje so in kaj je, kaj se predvideva s projektom severne in južne Mole – ali gre za
projekt ali kanalizacijo. Kar se tiče zadolževanja, je menila, da bi bilo prav povedati, kakšna je višina celotnega
zadolževanja, kakšna je višina anuitet in ali vključuje tudi garancije. Zanimalo jo je, za koliko let se najema
kredit in za katere investicije je namenjen in kako bo z odplačevanjem kreditov. Menila je, da investicijski
odhodki ne bodo morali biti realizirani, ker je tekoča poraba tako velika. Predlagala je sredstva višini 7.000
evrov za delovanje samostojnih svetnikov in svetniških skupin in, da se za druge namene uporabi sredstva
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predvidena za volitve oziroma referendume v višini 10.000 evrov. Kar se tiče podžupanov, je predlagala, da bi
bilo lepo, da za 25.000 evrov napišejo, kaj so delali v 2015 in kaj bodo v 2016. Prosila je za obrazložitev pri
operativnih odhodkih, predvsem za višino 46.000 evrov. Pri prevozu mleka jo je zanimalo, kaj so pri nas in
kateri so odročni kraji. Predlagala je povišanje sredstev za kmetijska društva. Zanimalo jo je, zakaj se financira
tako visoko kmetijsko tržnico v mestu in predlagala, da se zniža financiranje iz 5.550 evrov na 1.200 evrov. Pri
TIC-u je prosila za obrazložitev materialnih stroškov 20.000 evrov, 20.000 evrov promocije, ker je še ena
postavka promocije (promocija je bila v letu 2015 9.000 evrov). Ni se strinjala z zmanjšanjevanjem sredstev na
30% za turistična društva. Predlagala je, da se doda financiranje Sviščakov v višini 100.000 evrov iz sredstev za
degradirana območja. Zanimalo jo je, ali v naši občini obstaja samo en vodotok (Vrbovo), ki se že dve leti
financira - prvo leto 50.000 evrov, drugo leto pa 70.000 evrov. Predlagala je, da se doda novo postavko
izobraževanje starejših v višini 5.000 evrov. Zanimalo jo je, koliko imamo brezdomcev. Predlagala je, da se
povezovalna cesta med Vilharjevo in Šercerjevo cesto prenese v 2016 in 2017, ker je bolj pomembna kot cesta
Soze – Harije za 166.000 evrov. Predlagala je, da se v NRP-jih črta cesta za Sviščake in parkirno hišo v letu
2019. Zanimalo jo je, zakaj ni predvidena ureditev ceste in druge infrastrukture v Kettejevi in Vodnikovi prej,
kot je predvideno v proračunu. Prosila je za obrazložitev projekta o razpršenih hotelih, ki se načrtujejo v letu
2019. Zanimalo jo je, zakaj so tako pozno načrtovana sredstva za odlagališče v Jelšanah, menila je, da je
potrebno to prej narediti. Zanimalo jo je, kateri objekt se kupuje v Vilharhevi v višini 27.000 evrov in zakaj se
kupuje tudi hišo Mercator za 300.000 evrov, da bo 370.000 evrov za stanovanjsko sosesko v Kosezah. Zanimalo
jo je, kaj je s projektov oziroma oskrbo s pitno vodo Obale in Krasa. Prosila je za več obrazložitve pri Memonovi
hiši. Zanimalo jo je, za katero cesto v Podbeže gre in zakaj se ji daje prioriteto v teh dveh letih. Menila je, da pri
investiciji Varna pot v šolo ni potrebe po fazah, gre za isto investicijo, ki se jo gradi več let, razpiše pa enkrat. Pri
premoženju, tako pri nakupu, kot pri prodaji, niso razvidna sredstva in kakšen je skupen seštevek za leto 2016.
Glede kadrovskega načrta jo je zanimalo, zakaj se povečuje število zaposlenih za enega. Strinjala se je s
pripombami nadzornega odbora glede samega odloka. Župan je odgovarjal na vprašanja, pripombe in predloge
Nevenke Tomšič. Primož Rojc je predlagal, da se lokalno cesto Dolnji Zemon – Jasenska pila uredi v letošnjem
letu in da se marsikateri cesti, ki je v zelo slabem stanju (tudi predhodno omenjeno), da prednost pred lokalno
cesto Soze – Harije (npr. lokalne ceste do Podgraj ali Mereč so v slabšem stanju). Predlagal je, da se v Knjižnici
Makse Samsa poveča proračunska postavka za nabavo knjižničnega gradiva za 15.000 evrov. Alenko Tomšič
Klarič je zanimalo, zakaj se projekt pločnika in postajališča v Dolenjah prenaša v leto 2017. Dejala je, da se
namenja velika sredstva za Doma na Vidmu, istočasno pa vemo, da je gospodarstvo v občini izredno šibko,
ravno tako pa se iz leta v leto zmanjšujejo delovna mesta. Mladim, ki ne najdejo zaposlitve, bi lahko v teh
prostorih ponudili inkubator. Župan je odgovoril na vprašanja in predlog Alenke Tomšič Klarič. Iris Dovgan
Primc je predlagala, da se prireditve v decembru in postavke od okraševanja malo zmanjšajo in naredi prireditev
»Bistriški dnevni«, ki bo prispevala k večji turistični in obrtni promociji občine. Anton Šenkinc je menil, da so
kapitalski prihodki v vrednosti 3 milijonov nerealni, da se pri transfernih prihodkih predvideva sredstva v višini
3 milijonov, predvideva se evropska sredstva, ki pa jih ne bo. V zvezi z mrliško vežico Šembije ga je zanimalo,
zakaj ni več sredstev v višini 21.500 evrov, zakaj se niso prenesla v naslednje leto in zakaj v sedmih mesecih
revizija za ta objekt ni narejena. Župan je pojasnil, da je revizija za mrliško vežico Šembije narejena. Marjan
Mikuletič je menil, da ne bo takih prilivov in realizacij in, da so cene nepremičnin previsoke (industrijska cona,
stanovanjska cona Koseze). Posebno pa ga je skrbelo previsoko zadolževanje, da Dom na Vidmu še vedno nima
vsebine, da je vrtec še v gradnji, industrijske cone pa jame brez dna - brez povratka sredstev in, da je sanacija
degradiranih območjih samo TOK. Motili so ga projekti lokalnih makadamskih cest, ki so kar naenkrat
vključeni, pred vsemi ostalimi (Soze-Harije, Zarečica – Koseze, Podbeže), vodotok Vrbovo, zaposlovanje. Glede
na to, da so bili pri pripravi proračun 2015 povabljeni k sooblikovanju, je Kristino Valenčič zanimalo, kaj je
botrovalo temu, da letos tega povabila niso prejeli. V letu dni niso obravnavali niti ene same strategije, zato jo je
zanimalo, kje je kakšen razvojni projekt, kot ga ima npr. Pivka, ki prinaša evropska sredstva, nova delovna
mesta in nove zgodbe, ki prinašajo dodaten vir financiranja. Želi si takih obravnav na občinskem svetu. Dejala
je, da imamo grad Prem, pa mu ne znamo dati vsebine in v zvezi s tem predlagala, da se mu da vsebino (projekte
za evropska sredstva), Kettejevo hišo. Glede Sviščakov in Mašuna je izpostavila, da ni planiranih sredstev niti za
osnovno infrastrukturo, da bi lahko zaživela smučišča, sofinanciramo pa prevoze na smučišče Platak. V zvezi s
slabo situacijo v gospodarstvu in, ker nimamo delovnih mest, kar se kaže tudi v povečanju postavke za
zavarovanje občanov in občank, odpiranju ambulante za osebe brez zavarovanj, je predlagala, da naše
gospodarstvo rabi spodbude, npr. znižanje točke NUSZ za pravne subjekte, ponudbo ugodnejših pogojev za
industrijske cone, podjetniški inkubator. Glede prioritet je predlagala, da se npr. da vsa sredstva v šolstvo, da se
zadeve zaključijo in da se ne odpira drugih projektov, ker je to nerealno. Tako kot pri OŠ Dragotina Ketteja, bo
nastal problem prometne ureditve pri OŠ Antona Žnideršiča. Za Knjižnico Makse Samsa ne bi smeli zmanjševati

30

standarda po knjižničnem gradivu in ni se strinjala, da se pri teh postavkah znižuje sredstva. V zvezi z
delovanjem svetniških skupin še vedno ni pripravljen interni akt, ki bi bil podlaga za izplačilo, zato je prosila, da
se tudi svetnike iz samostojnih svetniških list obravnava enako. Zorko Šabec se ni strinjal, da samostojne liste
nimajo sredstev za svoje delovanje, stranke zastopane v občinskem svetu pa prejmejo plačilo iz občinskih
sredstev. Glede na to, da se je znižalo sejnine, je menil, da bi moral biti indeks pri podžupanskih plačah tudi pod
sto, glede na prejšnja leta. Ni se strinjal, da se kmetijskim društvom v Bistrici ne nameni dovolj sredstev. Vojka
Tomšiča je zanimalo, če lahko obrazloži svoj glas. Kristina Valenčič je pojasnila, da ima član občinskega sveta
po poslovniku možnost, da pred glasovanjem obrazloži svoj glas. Po zaključeni razpravi je župan dal na
glasovanje
SKLEP (št. 72)
I. točka
Občinski svet Občine Ilirska Bistrica sprejme osnutek Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto
2016 (prva obravnava).
II. točka
V skladu z 92. členom Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave glasila
Snežnik, št. 5/99 – prečiščeno besedilo, Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4/2001, v nadaljevanju
Poslovnik) predlagatelj prouči pripombe, mnenja in predloge, podane v prvi obravnavi osnutka Odloka o
proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2016, do predložitve odloka za drugo obravnavo.
III. točka
Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 23 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 13 članov
občinskega sveta, »PROTI« je glasovalo 9 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet.
Kristina Valenčič je proceduralno opozorila, da so o osnutku odloka proračuna glasovali tudi tisti svetniki, ki so
hkrati na pozicijah direktorja javnega zavoda – tisti, ki so v nasprotju interesov in bi se mogli pri glasovanju
izločiti.
Zorko Šabec je predlagal, da se pri obravnavi proračuna za leto 2017 upošteva predlog Nevenke Tomšič, ki ga
je dala v zvezi z razpravo pri osnutku proračuna za leto 2016. Župan je pojasnil, da je potrebno dati predlog, da
se ve o čem se glasuje. Zorko Šabec je v nadaljevanju svoj predlog umaknil.
7. točka: Obravnava Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2017
Tina Kocjan je predstavila osnutek Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2017 in predlog
popravkov osnutka proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2017, ki so ga člani občinskega sveta prejeli pred
pričetkom 9. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica 3. 12. 2015. Osnutek navedenega odloka s predlogom
popravkov je priložen arhiviranemu zapisniku. Marjan Mikuletič, predsednik odbora za urejanje prostora in
infrastrukturo, Andrej Muha, predsednik odbora za družbene dejavnosti, Zorko Šabec, predsednik odbora za
stavbna zemljišča, stanovanjske zadeve in poslovne prostore, Kristina Valenčič, predsednica statutarno pravne
komisije, in Vojko Tomšič, predsednik odbora za gospodarstvo in finance, so posredovali stališča delovnih teles
občinskega sveta, ki so priložena arhiviranemu zapisniku. Kristina Valenčič je opozorila na drugi odstavek 6.
člena in v zvezi s tem na pooblastila župana, pri čemer se še zvišuje višina sredstev za prerazporejanje in 18. člen
odloka. Menila je, da pa je najbolj problematično to, da ni razvojnih projektov. Župan je v zvezi z vprašanjem,
kaj če ne bo proračuna za 2018, pojasnil, da ko so sprejeti NRP, ti veljajo tudi naprej in da je to zakonsko
določeno. Anton Šenkinc je opozoril, da se pri kapitalskih prihodkih prodaja iste stavbe, ista zemljišča tako v
letu 2016 kot 2017. Primož Rojc je predlagal, da se v proračun vključi mostiček na Žabovci, da se na področju
gospodarstva občine razmisli o možnosti oprostitve komunalnega prispevka podjetjem, ki bi delala novogradnje
v industrijskih cona, kjer je to mogoče, in da se to omeji strogo na gospodarstvo in ne za trgovine. Predlagal je,
da se ponovno na področju turizma obudi idejo o šolskem muzeju Primorske v Ljudski šoli na Premu. Glede
turizma pa je dejal, da bi bilo potrebno razmišljati o stvareh, ki jih že imamo, kjer je infrastruktura, kjer so
objekti in jih je potrebno prijaviti na določena evropska sredstva, npr. da bi na pol prazen grad na Dolnjem
Zemonu lahko uporabili za turistične namene, npr. hostel ali za medgeneracijska druženja. Menil je, da bi lahko
pospešili muzejsko zbirko »Vrbiških šjm« in, da bi lahko razmišljali tudi o tem, da bi na gradu Prem predstavili

31

celotno našo dediščino mask. Nevenka Tomšič je predlagala, da se v proračunu 2017 opredeli namenske
prihodke – koliko po posameznih postavkah, prenos in njihovo porabo ter menila, da za Njivice ne more biti
prodaje v letu 2016 in 2017. Opozorila je, da je občinski svet dolžan sprejeti sklep o prodaji, nakupu in prodaji
premoženja posebej, mimo proračuna, druga stvar pa je, da so podatki pri nakupu in prodaji premoženja isti in
predlagala, da se to zadevo popolnoma na novo uredi. Za delovanje svetniških skupin je predlagala 7.000 evrov,
za kmetijska društva povišanje sredstev na 5.000 evrov. Ni pa videla potrebe po povečevanju sredstev za tržnico
v mestu in predlagala, da ostanejo taka kot v letu 2015. V nadaljevanju je predlagala povečanje sredstev za
delovanje turističnih društev, da se najmanj 100.000 evrov predvidi za ureditev Sviščakov, pri vodotoku v
Vrbovem črta sredstva v višini 70.000 evrov in, da se ta sredstva nameni za druge vodotoke v občini. Zanimalo
jo je, zakaj je subvencioniranje vode 45.000 evrov, prihodkov iz tega naslova pa je 100.000 evrov. Za
izobraževanje starejših je predlagala, da se nameni 5.000 evrov in, da naj se popravi sredstva humanitarnim
društvom. V nadaljevanju je predlagala oglaševanje na Radiu 94 in Radiu Capris v višini sredstev, kot so bila v
letu 2015, da se premakne v leto 2016 in 2017 povezovalno cesto med Vilharjevo in Šercerjevo cesto, vezano na
obvoznico. Predlagala je, da država financira cesto na Sviščake in da se jo črta, prav tako parkirno hišo in cesto v
Podbeže. Sredstva za cesto v Podbeže naj se namenijo za Vodnikovo in Kettejo ulico. Zanimalo jo je, kdaj je že
bilo potrebno ali je potrebno sanirati deponijo v Jelšanah in predlagala, da se v leto 2016 in 2017 vključi sanacija
Jelšan in sicer iz sredstev za degradirana območja (verjetno gre za degradirano območje TOK). Zanimalo jo je,
kaj je s projektom pitne vode Obale in Krasa. Predlagala je, da bi bilo prav, da se Premskemu gradu da vsebino
in program oziroma vsem kulturnim objektom na Premu in da o tem razpravlja občinski svet. V razpravi so
sodelovali Sonja Čošić, Anton Šenkinc, Vojko Tomšič, Marja Mikuletič, ki je predlagal, da se za razvijanje
OPPN-jev zagotovi dodatna sredstva in Zorko Šabec, ki je predlagal, da se sredstva, ki so v 2017 namenjena za
ureditev parkirišča prenese v 2016 in naj se v 2016 ta projekt konča ter, da je postavka čudna, glede na to, da bo
za tiste plače pol sofinancirala tudi pošta. Po zaključeni razpravi je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 73)
I. točka
Občinski svet Občine Ilirska Bistrica sprejme osnutek Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto
2017 (prva obravnava).
II. točka
V skladu z 92. členom Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave glasila
Snežnik, št. 5/99 – prečiščeno besedilo, Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4/2001, v nadaljevanju
Poslovnik) predlagatelj prouči pripombe, mnenja in predloge, podane v prvi obravnavi osnutka Odloka o
proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2017, do predložitve odloka za drugo obravnavo.
III. točka
Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 23 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 13 članov
občinskega sveta, »PROTI« je glasovalo 9 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet.
8. točka: Vprašanja in pobude
Adriana Gombač
Zanimalo jo je, kdaj bo razpis za sofinanciranje prevoza mleka za 2015.
Tina Kocjan je pojasnila, da je potrebno ponovno sprejeti pravilnik s popravki in da za nazaj razpisa ne bo.
Igor Batista je članom občinskega sveta in delavcem občinske uprave zaželel sreče in zdravja v novem letu.
Nevenka Tomšič
1. Glede na to, da so imeli v obravnavi ravnatelje šol, za enega izmed ravnateljev je bila sklicana celo izredna
seja, sicer nima nič proti kolegici Mirjam Vrh, jo je zanimalo, zakaj je za nekatere potrebno imenovanje na
občinskem svetu, za tiste s »spužvasto hrbtenico« pa ne. Vedno je želela, da bi bili odprti in da bi se o vseh
pogovarjali enako, ne pa za ene ja, za druge pa ne.
2. Zanimalo jo je, ali bo država uredila ceste, ki bodo verjetno prešle v last občine zaradi obvoznice.
3. Zanimalo jo je, kdo plačuje luči, ki so v obrtni coni ob urejenem zemljišču za begunce.
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4. Zanimalo jo je, zakaj še ni zaključen razpis za avtobusni prevoz – prvi razpis in zanimalo jo je, kdaj bo župan
zaključil omenjeni razpis.
5. Govori se, da imamo veliko političnih beguncev in ene od takih naj bi bile tudi Adriana Gombač in Ana
Kalister, ki se usposabljata pri podjetniku, kateri v veliki meri ali celo sam izvaja storitve za občino.
Zanimalo jo je, ali se bodo v TIC lahko zaposlile osebe z dolgoletno turistično prakso, ki so brezposelne, pa
same zelo veliko poskrbijo, da sploh preživijo in, ali bo zaradi tega tudi zahtevano znanje za poštno
dejavnost, kar pa po njenem mnenju ne bi smel biti glavni dejavnik za sprejem na to delo.
6. Na spletni strani občine je videla razpis za administratorja v Uradu župana in jo je zanimalo, ali je to stanje
31. 12. 2015 35 zaposlenih že tako stanje ali stanje vključuje tudi to zaposlitev.
7. V Delu smo prebrali, da je Društvo sokolska mladina Ilirska Bistrica dobilo prostore v Jurčičevi 1 in jo je
zanimalo, ali je za nekatere potreben sklep občinskega sveta za druge pa to ni potrebno.
Župan je v zvezi z avtobusnimi prevozi pojasnil, da je občina dobila nekaj inšpekcij (zdaj, ko imamo začasno
izvajanje prevozov), ve tudi, da je inšpekcija več kot dve uri zadrževala avtobuse z otroki, da niso mogli domov.
Kar se tiče samega razpisa, kdaj bo objavljen, je dobil tudi s strani Arrive pismo, v katerem ga pozivajo, kdaj bo
izveden razpis. Istočasno pa pozabljajo, da so se na vse dosedanje razpise pritožili, da je občina mogla počakati
odgovore revizijske komisije in, da so jim vse pritožbe padle. Razpis bo izveden takoj, ko bodo za to na
razpolago pogoji. Župan je v zvezi s 7. vprašanjem odgovoril, da so namigovanja, da želi Sokolski dom, zdaj ko
se obnavlja, bedasta. Glede same vselitve tega društva na Jurčičevo 1 pa je pojasnil, da se je vselilo na isti način,
kot večina ostalih društev do sedaj. Ta sistem do sedaj ni nobenega motil, dokler ni bil ustanovitelj enega društva
njegov sin. Občinski svet je sprejel sklep, da se ti prostori oddajo v najem in po kakšni ceni, komu se odda, pa ni
v pristojnosti občinskega sveta. Če ta postopek, ki je bil do sedaj v praksi, ni všeč članom občinskega sveta
oziroma, če člani občinskega sveta ocenjujejo, da je napačen, bo na naslednji seji predlagal drugega. V
nadaljevanju je predstavil nekaj društev, ki nimajo urejenega sedeža svojega delovanja oziroma nimajo pogodbe
z občino za prostore.
Anton Šenkinc
1. Zanimalo ga je, kdaj bo dobil izsledke revizije za mrliško vežico.
Župan je pojasnil, da na eni od prihodnjih sej občinskega sveta.
2. Zanimalo ga je, ali bosta župan in podžupan Grbec pokrila sodne stroške, ker sta mimo nadzornega odbora in
občinskega sveta sprejela sklep, da se vloži tožbo proti njemu, da je izdal nezakonite odločbe. Po treh letih je
sodišče potrdilo, da so bile odločbe zakonite, tožba je zgubljena, ustvarila pa sta 7.000 evrov stroškov občini.
Zanimalo ga je, ali bosta pokrila stroške iz svojih prihodkov. Na vprašanje želi pismeni odgovor.
3. Zanimalo ga je, ali je bil razpis za TIC – ali tudi za pošto na Premu.
4. Zanimalo ga je, ali ima občina kaj zraven glede na izobraževanje bodočih delavk.
Župan je pojasnil, da bo poravnal vse tiste stroške, ki mu jih bo neki organ naložil, da jih mora poravnati.
Sonja Čošić
Zanimalo jo je, do kje je prišla njihova situacija glede bolanih dreves ob potoku Bistrica v Prešernovi.
Boru Rojc
Pojasnil je, da je ustanovil društvo in to društvo nima namena prejeti v last Sokolskega doma, niti ne bo tega
nikoli dovolil. Društvo je član Sokolske zveze Slovenije in mednarodne sokolske zveze in nima nobene zveze s
predhodno omenjenimi sokoli. Primarna naloga tega društva je izobraževanje mladih in eden od takih
programov je program avstrijskih sokolov in nemških sokolov. Če koga to zanima, lahko pride do njega in se je
pripravljen o tem pogovarjati.
Vojko Tomšič
1. Zanimalo ga je, kako to, da je Frelih za tri proge, za katere je bil izbran in jih opravlja, dal točno tri evre
manjšo ceno, kot je bila želena cena občine.
2. Zanimalo ga je, čemu taka ihta in na podlagi katerega sklepa je bilo potrebno prerisavati parkirišče, kjer so
bili prej parkirani avtobusi, da bi vsaj počakali, da najprej opravi svoje delo gradbeno podjetje Krk, ne pa da
se je najprej risalo bokse za osebne avtomobile, potem pa se je vse to prekopalo in ali je to zato, ker je Arriva
vložila revizijski zahtevek. Ta prostor za avtobuse je sprejela Skupščina Občine Ilirska Bistrica v
osemdesetih letih, torej namembnost tega prostora lahko sprejme le Občinski svet Občine Ilirska Bistrica.
Župan je dal pojasnilo v zvezi s prevozi.
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Zorko Šabec
Pivka je imela velik evropski projekt Park vojaške zgodovine. Sosednja občina Hrpelje-Kozina bo izvajala velik
projekt, ki bo financiran iz evropskih sredstev, gre za zaščito brkinskih sadjarjev. Zanimalo ga je, ali je Občina
Ilirska Bistrica udeležena med dvajsetimi partnerji, ki sodelujejo v tem projektu in če ne, zakaj ne.
Župan je pojasnil, da smo zraven.

Župan je sejo občinskega sveta zaključil ob 22.25 uri.
Potek seje je z video kamero posnel Zavod TV Galeja Ilirska Bistrica (TV Galeja). Video posnetek seje
občinskega sveta je priložen arhiviranemu zapisniku.

Župan Občine Ilirska Bistrica:
Emil Rojc

Zapisnik sestavila:
Sabrina Pirih
Številka: 011-58/2015
Ilirska Bistrica, 22. 12. 2015
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