OBČINA ILIRSKA BISTRICA
Občinski svet

ZAPISNIK
z drugega nadaljevanja 19. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, ki je
bila 10. 10. 2013 ob 18.35 uri v sejni sobi Občine Ilirska Bistrica
Prisotni člani OS: Barbara Kogovšek, Borut Rojc, Vlado Hrvatin, Zora Anuša Balazs, Ivo Tijan, Igor
Batista, Vojko Tomšič, Sebastijan Ferlež, Rudolf Celin, Alojz Bubnič, Primož Rojc, Zdravko Kirn, Igor
Štemberger, Sonja Koren Čeligoj, Ivan Simčič, Danica Novak Jurač, Vojko Mihelj, Anton Šenkinc
Odsotnosti članov OS med sejo: Vojko Tomšič (- 1 uro 28 minut), Rudolf Celin (- 31 minut), Igor
Štemberger (- 57 minut), Ivan Simčič (- 1 uro 49 minut)
Odsotni člani OS: Dušan Grbec, Robert Ujčič (opr.), Rok Jenko, Anton Frank (opr.), Tjaša Logar Vrh
Prisotni sodelavci občinske uprave: Emil Rojc, župan, Andreja Derenčin, direktorica občinske uprave,
Zdenka Tomažič, vodja oddelka za družbene dejavnosti, Tina Kocjan, vodja oddelka za gospodarstvo in
finance; Dragica Kastelic Boštjančič, vodja oddelka za gospodarsko infrastrukturo; Sabrina Pirih, višja
referentka

Ostali prisotni: mag. Karmen Šepec, ravnateljica OŠ Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica, pri 6. točki DR
Prisotni novinarji: Anja Hofman in predstavniki TV Galeje
Nadaljevanje seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica je sklical in vodil Emil Rojc, župan (v
nadaljevanju besedila župan). Za nadaljevanje seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica je bil
predlagan naslednji DNEVNI RED:
6. Obravnava predlogov prerazporeditev proračunskih sredstev, vključitve novih proračunskih postavk
9. Obravnava osnutka Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju
občine Ilirska Bistrica in osnutka Odloka o tarifnem sistemu za obračun stroškov odvajanja in čiščenja
komunalne in padavinske odpadne vode na območju Ilirska Bistrica
10. Razprava o zadevi »Odgovor na odprto pismo sveta staršev in zavoda OŠ Rudolfa Ukoviča Podgrad, društev
in krajevnih skupnosti Podgrad in Hrušica« (vezano na vprašanja, ki jih je Anton Šenkinc postavil pri točki
dnevnega reda vprašanja in pobude, na desetem nadaljevanju 16. seje občinskega sveta z dne 20.6.2013 (kdo
je pripravil to brošuro za tisk, koliko je stalo tiskanje brošure, koliko je stala distribucija te brošure, iz katere
proračunske postavke je bila ali bo plačana in na podlagi katerega sklepa bo plačana«)
11. Vprašanja in pobude
Župan je ugotovil, da je na seji Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica (v nadaljevanju besedila OS) od
23-ih članic in članov OS prisotnih 18, zato je OS sklepčen in lahko veljavno odloča. Predlagal je
nadaljevanje 19. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica s 6. točko dnevnega reda: Obravnava
predlogov prerazporeditev proračunskih sredstev, vključitve novih proračunskih postavk.
6. točka: Obravnava predlogov prerazporeditev proračunskih sredstev, vključitve novih proračunskih postavk
Župan je dal v razpravo predlog sklepa, da se v finančnem načrtu proračunskega uporabnika 400 –
OBČINSKA UPRAVA, v tekočem delu poveča proračunska postavka 4001918 Osnovna šola Antona
Žnideršiča, in sicer:
konto 4133021 – Ogrevanje, se poveča za 7.000 evrov in sicer iz 55.000 evrov na 62.000 evrov zaradi
pričakovane višje realizacije,
konto 4133022 – Elektrika, se ravno tako poveča za 8.700 evrov in sicer iz 14.930 evrov na 23.630 evrov
zaradi pričakovane višje realizacije. V II. točki predloga sklepa se besedilo popravi tako, da pravilno glasi:
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»Sredstva se zagotovijo iz finančnega načrta istega proračunskega uporabnika – 400 – OBČINSKA
UPRAVA, iz proračunske postavke 4001929-Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ; projekt OB03810-0071-Izgradnja OŠ Podgrad, ki se zmanjša v enaki višini, in sicer za 15.700 evrov.«. Predlog sklepa z
obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku. Mnenje odbora za gospodarstvo in finance je priloženo
arhiviranem zapisniku. V razpravi je sodeloval Zdravko Kirn. Župan je dal na glasovanje
SKLEP (št. 1)
I. V finančnem načrtu proračunskega uporabnika 400 – OBČINSKA UPRAVA, se v tekočem delu poveča
proračunska postavka 4001918-Osnovna šola Antona Žnideršiča, in sicer:
konto 4133021 – Ogrevanje, se poveča za 7.000 evrov in sicer iz 55.000 evrov na 62.000 evrov zaradi
pričakovane višje realizacije,
konto 4133022 – Elektrika, se ravno tako poveča za 8.700 evrov in sicer iz 14.930 evrov na 23.630
evrov zaradi pričakovane višje realizacije.
II. Sredstva se zagotovijo iz finančnega načrta istega proračunskega uporabnika – 400 – OBČINSKA
UPRAVA, iz proračunske postavke 4001929-Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ; projekt
OB038-10-0071-Izgradnja OŠ Podgrad, ki se zmanjša v enaki višini in sicer za 15.700 evrov.
III. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 17 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 16 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.
Župan je dal v razpravo predlog sklepa, da se v finančnem načrtu proračunskega uporabnika 100 –
OBČINSKI SVET, v tekočem delu poveča proračunska postavka 1000102-Dej. za nepokl. del. volilne
kom. in drugih kom., konto 4029 – drugi operativni odhodki, in sicer iz 1.000 evrov na 2.132 evrov,
kolikor znaša realizacija. Sredstva se zagotovijo iz finančnega načrta istega proračunskega uporabnika –
100 – OBČINSKI SVET, iz proračunske postavke 1000101-Dejavnost občinskega sveta in komisij, konto
4029 – drugi operativni odhodki, ki se zmanjša v enaki višini in sicer za 1.132 evrov. Predlog sklepa z
obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku. Mnenje odbora za gospodarstvo in finance je priloženo
arhiviranem zapisniku. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 2)
I. V finančnem načrtu proračunskega uporabnika 100 – OBČINSKI SVET, se v tekočem delu poveča
proračunska postavka 1000102-Dej. za nepokl. del. volilne kom. in drugih kom., konto 4029 – drugi
operativni odhodki, in sicer iz 1.000 evrov na 2.132 evrov, kolikor znaša realizacija.
II. Sredstva se zagotovijo iz finančnega načrta istega proračunskega uporabnika – 100 – OBČINSKI
SVET, iz proračunske postavke 1000101-Dejavnost občinskega sveta in komisij, konto 4029 – drugi
operativni odhodki, ki se zmanjša v enaki višini in sicer za 1.132 evrov.
III. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 17 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 17 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.
Župan je dal v razpravo predlog sklepa, da se v finančnem načrtu proračunskega uporabnika 400 –
OBČINSKA UPRAVA, v tekočem delu poveča proračunska postavka 4000405-Tekoče vzdrževanje
poslovnih prostorov; konto 4022 – energija, voda komunalne storitve in komunikacije, in sicer iz 5.403
evrov na 6.403 evrov in konto 4025 – tekoče vzdrževanje, iz 18.500 na 20.500 evrov, kolikor ocenjujemo,
da bo znašala realizacija do konca leta 2013 za poplačilo pogodbenih obveznosti iz naslova tekočega
poslovanja. Sredstva se zagotovijo iz finančnega načrta istega proračunskega uporabnika – 400 –
OBČINSKA UPRAVA, iz proračunske postavke 4000406-Vzdrževanje poslovnih prostorov – večja
popravila, ki se zmanjša v enaki višini in sicer za 3.000 evrov. Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen
arhiviranemu zapisniku. Mnenje odbora za gospodarstvo in finance je priloženo arhiviranem zapisniku. Ker
ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 3)
I. V finančnem načrtu proračunskega uporabnika 400 – OBČINSKA UPRAVA, se v tekočem delu poveča
proračunska postavka 4000405-Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov; konto 4022 – energija, voda
komunalne storitve in komunikacije, in sicer iz 5.403 evrov na 6.403 evrov in konto 4025 – tekoče
vzdrževanje iz 18.500 na 20.500 evrov, kolikor ocenjujemo, da bo znašala realizacija do konca leta
2013 za poplačilo pogodbenih obveznosti iz naslova tekočega poslovanja.
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II. Sredstva se zagotovijo iz finančnega načrta istega proračunskega uporabnika – 400 – OBČINSKA
UPRAVA, iz proračunske postavke 4000406 Vzdrževanje poslovnih prostorov – večja popravila, ki se
zmanjša v enaki višini in sicer za 3.000 evrov.
III. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 16 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 13 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.
Župan je dal v razpravo predlog sklepa, da se v finančnem načrtu proračunskega uporabnika 400 –
OBČINSKA UPRAVA, v tekočem delu poveča proračunska postavka 4001915-Prevozi v zavode – otroci s
posebnimi potrebami; konto 4119-drugi transferi posameznikom, za 4.500 evrov, in sicer iz 23.500 evrov
na 28.000 evrov, zaradi dodatnih stroškov prevoza otrok s posebnimi potrebami, ki so v zavode usmerjeni
s šolskim letom 2013/2014. Sredstva se zagotovijo iz finančnega načrta istega proračunskega uporabnika –
400 – OBČINSKA UPRAVA, iz proračunske postavke 4001913-Redni prevozi v šolo, ki se zmanjša v
enaki višini, in sicer za 4.500 evrov. Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku.
Mnenje odbora za gospodarstvo in finance je priloženo arhiviranem zapisniku. V razpravi je sodelovala
Danica Novak Jurač. Župan je dal na glasovanje
SKLEP (št. 4)
I. V finančnem načrtu proračunskega uporabnika 400 – OBČINSKA UPRAVA, se v tekočem delu poveča
proračunska postavka 4001915-Prevozi v zavode – otroci s posebnimi potrebami; konto 4119-drugi
transferi posameznikom za 4.500 evrov, in sicer iz 23.500 evrov na 28.000 evrov, zaradi dodatnih
stroškov prevoza otrok s posebnimi potrebami, ki so v zavode usmerjeni s šolskim letom 2013/2014.
II. Sredstva se zagotovijo iz finančnega načrta istega proračunskega uporabnika – 400 – OBČINSKA
UPRAVA, iz proračunske postavke 4001913-Redni prevozi v šolo, ki se zmanjša v enaki višini in sicer
za 4.500 evrov.
III. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 17 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 16 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.
Župan je dal v razpravo predlog sklepa, da se v finančnem načrtu proračunskega uporabnika 400 –
OBČINSKA UPRAVA, v Načrtu razvojnih programov odpre nov projekt na proračunski postavki
4001929-Investicije in inv. vzdrževanje OŠ; projekt OB038-11-0069-Investicijsko vzdrževanje v OŠ
Knežak, in sicer v višini 2.200 evrov. Sredstva se zagotovijo iz finančnega načrta istega proračunskega
uporabnika – 400 – OBČINSKA UPRAVA, iz proračunske postavke 4001920-OŠ Toneta Tomšiča
Knežak, iz naslova varstva vozačev, ki se zmanjša za isto vrednost v višini 2.200 evrov. Predlog sklepa z
obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku. Mnenje odbora za gospodarstvo in finance je priloženo
arhiviranem zapisniku. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 5)
I. V finančnem načrtu proračunskega uporabnika 400 – OBČINSKA UPRAVA, se v Načrtu razvojnih
programov odpre nov projekt na proračunski postavki 4001929-Investicije in inv. vzdrževanje OŠ;
projekt OB038-11-0069-Investicijsko vzdrževanje v OŠ Knežak, in sicer v višini 2.200 evrov.
II. Sredstva se zagotovijo iz finančnega načrta istega proračunskega uporabnika – 400 – OBČINSKA
UPRAVA, iz proračunske postavke 4001920-OŠ Toneta Tomšiča Knežak, iz naslova varstva vozačev,
ki se zmanjša za isto vrednost v višini 2.200 evrov.
III. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 18 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 17 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.
Župan je dal v razpravo predlog sklepa, da se v finančnem načrtu proračunskega uporabnika 400 –
OBČINSKA UPRAVA, v Načrtu razvojnih programov odpre nov projekt na proračunski postavki
4001929-Investicije in inv. vzdrževanje OŠ; projekt OB038-17-0186-Računalniška oprema na OŠ Podgrad,
in sicer v višini 1.200 evrov. Sredstva se zagotovijo iz finančnega načrta istega proračunskega uporabnika –
400 – OBČINSKA UPRAVA, iz proračunske postavke 4001920-OŠ Rudolfa Ukoviča Podgrad, iz naslova
varstva vozačev, ki se zmanjša za isto vrednost v višini 1.200 evrov. Predlog sklepa z obrazložitvijo je
priložen arhiviranemu zapisniku. Mnenje odbora za gospodarstvo in finance je priloženo arhiviranem
zapisniku. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje
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SKLEP (št. 6)
I. V finančnem načrtu proračunskega uporabnika 400 – OBČINSKA UPRAVA, se v Načrtu razvojnih
programov odpre nov projekt na proračunski postavki 4001929-Investicije in inv. vzdrževanje OŠ;
projekt OB038-17-0186-Računalniška oprema na OŠ Podgrad, in sicer v višini 1.200 evrov.
II. Sredstva se zagotovijo iz finančnega načrta istega proračunskega uporabnika – 400 – OBČINSKA
UPRAVA, iz proračunske postavke 4001920-OŠ Rudolfa Ukoviča Podgrad, iz naslova varstva vozačev,
ki se zmanjša za isto vrednost v višini 1.200 evrov.
III. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 18 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 16 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.
Župan je dal v razpravo predlog sklepa, da se v finančnem načrtu proračunskega uporabnika 400 –
OBČINSKA UPRAVA, v Načrtu razvojnih programov odpre nov projekt na proračunski postavki
4001606-Pokopališča - projekt OB038-07-0166-Pokopališče Ilirska Bistrica (izgradnja mrl. vežice), in
sicer v višini 560 evrov. Sredstva se zagotovijo iz finančnega načrta istega proračunskega uporabnika – 400
– OBČINSKA UPRAVA, iz proračunske postavke 4001606-Pokopališča – projekt OB038-08-0093,
Popravilo zidov na pokopališču Il. Bistrica, ki se zmanjša za isto vrednost v višini 560 evrov. Predlog
sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku. Mnenje odbora za gospodarstvo in finance je
priloženo arhiviranem zapisniku. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 7)
I. V finančnem načrtu proračunskega uporabnika 400 – OBČINSKA UPRAVA, se v Načrtu razvojnih
programov odpre nov projekt na proračunski postavki 4001606-Pokopališča - projekt OB038-07-0166Pokopališče Ilirska Bistrica (izgradnja mrl. vežice), in sicer v višini 560 evrov.
II. Sredstva se zagotovijo iz finančnega načrta istega proračunskega uporabnika – 400 – OBČINSKA
UPRAVA, iz proračunske postavke 4001606-Pokopališča – projekt OB038-08-0093, Popravilo zidov
na pokopališču Il. Bistrica, ki se zmanjša za isto vrednost v višini 560 evrov.
III. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 17 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 14 članov
občinskega sveta, »PROTI« je glasoval 1 član občinskega sveta. Sklep je bil sprejet.
Župan je dal v razpravo predlog sklepa, da se v finančnem načrtu proračunskega uporabnika Krajevna
skupnost Bitnja - 500, v načrtu razvojnih programov poveča vrednost projekta OB038-12-0043-Igrišče
Janeževo Brdo (KS) za 398,54 evrov, in sicer iz 1.000 evrov na 1.398,54 evrov. Sredstva se zagotovijo iz
finančnega načrta istega proračunskega uporabnika – Krajevna skupnost Bitnja, iz proračunske postavke
5000601 – Materialni stroški delovanja, konto 4029 – drugi operativni odhodki, v višini 398,54 evrov.
Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku. Mnenje odbora za gospodarstvo in
finance je priloženo arhiviranem zapisniku. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 8)
I. V finančnem načrtu proračunskega uporabnika Krajevna skupnost Bitnja - 500, se v načrtu razvojnih
programov poveča vrednost projekta OB038-12-0043-Igrišče Janeževo Brdo (KS) za 398,54 evrov, in
sicer iz 1.000 evrov na 1.398,54 evrov.
II. Sredstva se zagotovijo iz finančnega načrta istega proračunskega uporabnika – Krajevna skupnost
Bitnja, iz proračunske postavke 5000601 – Materialni stroški delovanja, konto 4029 – drugi operativni
odhodki, v višini 398,54 evrov.
III. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 18 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 14 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.
Župan je dal v razpravo predlog sklepa, da se v finančnem načrtu proračunskega uporabnika Krajevna
skupnost Ilirska Bistrica - 504, v načrtu razvojnih programov poveča vrednost projekta OB038-12-0019Investicije v cestno infrastrukturo Il. Bistr. (KS), za 17.500 evrov, in sicer iz 17.000 evrov na 34.500 evrov.
Sredstva se zagotovijo iz finančnega načrta istega proračunskega uporabnika – Krajevna skupnost Ilirska
Bistrica, iz proračunske postavke 5040602 – Materialni stroški delovanja, konto 4029 – drugi operativni
odhodki, v višini 17.500 evrov – lastna sredstva telekomunikacij. Predlog sklepa z obrazložitvijo je
priložen arhiviranemu zapisniku. Mnenje odbora za gospodarstvo in finance je priloženo arhiviranem
zapisniku. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje

4

SKLEP (št. 9)
I. V finančnem načrtu proračunskega uporabnika Krajevna skupnost Ilirska Bistrica - 504, se v načrtu
razvojnih programov poveča vrednost projekta OB038-12-0019-Investicije v cestno infrastrukturo Il.
Bistr. (KS), za 17.500 evrov, in sicer iz 17.000 evrov na 34.500 evrov.
II. Sredstva se zagotovijo iz finančnega načrta istega proračunskega uporabnika – Krajevna skupnost
Ilirska Bistrica, iz proračunske postavke 5040602 – Materialni stroški delovanja, konto 4029 – drugi
operativni odhodki, v višini 17.500 evrov – lastna sredstva telekomunikacij.
III. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 16 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 predlog sklepa, da se v finančnem načrtu proračunskega uporabnika Krajevna
skupnost Jelšane - 506, v načrtu razvojnih programov poveča vrednost projekta OB038-12-0066-Igrišče
Veliko Brdo (KS), za 800 evrov, in sicer iz 1.200 evrov na 2.000 evrov. Sredstva se zagotovijo iz
finančnega načrta istega proračunskega uporabnika – Krajevna skupnost Jelšane, iz proračunske postavke
5060601 – Materialni stroški delovanja, konto 4029 – drugi operativni odhodki, v višini 800 evrov – lastna
sredstva rente za odpadke. Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku. Mnenje
odbora za gospodarstvo in finance je priloženo arhiviranem zapisniku. Ker ni bilo razprave, je župan dal na
glasovanje
SKLEP (št. 10)
I. V finančnem načrtu proračunskega uporabnika Krajevna skupnost Jelšane - 506, se v načrtu razvojnih
programov poveča vrednost projekta OB038-12-0066-Igrišče Veliko Brdo (KS), za 800 evrov, in sicer
iz 1.200 evrov na 2.000 evrov.
II. Sredstva se zagotovijo iz finančnega načrta istega proračunskega uporabnika – Krajevna skupnost
Jelšane, iz proračunske postavke 5060601 – Materialni stroški delovanja, konto 4029 – drugi operativni
odhodki, v višini 800 evrov – lastna sredstva rente za odpadke.
III. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 17 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 17 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.
Župan je dal v razpravo predlog sklepa, da se v finančnem načrtu proračunskega uporabnika Krajevna
skupnost Jelšane - 506, v načrtu razvojnih programov poveča vrednost projekta OB038-11-0065-Investicije
v cestno infr. - Jelšane (KS), za 6.100 evrov, in sicer iz 26.034 evrov na 32.134 evrov. Sredstva se
zagotovijo iz finančnega načrta istega proračunskega uporabnika – Krajevna skupnost Jelšane, iz
proračunske postavke 5060601 – Materialni stroški delovanja, konto 4029 – drugi operativni odhodki, v
višini 6.100 evrov – lastna sredstva rente za odpadke. Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen
arhiviranemu zapisniku. Mnenje odbora za gospodarstvo in finance je priloženo arhiviranem zapisniku. Ker
ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 11)
I. V finančnem načrtu proračunskega uporabnika Krajevna skupnost Jelšane - 506, se v načrtu razvojnih
programov poveča vrednost projekta OB038-11-0065-Investicije v cestno infr. - Jelšane (KS), za 6.100
evrov, in sicer iz 26.034 evrov na 32.134 evrov.
II. Sredstva se zagotovijo iz finančnega načrta istega proračunskega uporabnika – Krajevna skupnost
Jelšane, iz proračunske postavke 5060601 – Materialni stroški delovanja, konto 4029 – drugi operativni
odhodki, v višini 6.100 evrov – lastna sredstva rente za odpadke.
III. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 18 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 15 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.
Župan je dal v razpravo predlog sklepa, da se v finančnem načrtu proračunskega uporabnika Krajevna
skupnost Jelšane - 506, v načrtu razvojnih programov odpre nov projekt Sanacija drevja ob pokopališču in
Kapelici v Jelšanah (KS), v vrednosti 1.500 evrov. Sredstva se zagotovijo iz finančnega načrta istega
proračunskega uporabnika – Krajevna skupnost Jelšane, iz proračunske postavke 5061601 – Pokopališka
dejavnost, konto 4020 – drugi pisarniški in splošni material in storitve, v višini 1.500 evrov – lastna
sredstva. Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku. Mnenje odbora za
gospodarstvo in finance je priloženo arhiviranem zapisniku. Ker ni bilo razprave, je župan dal na
glasovanje
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SKLEP (št. 12)
I. V finančnem načrtu proračunskega uporabnika Krajevna skupnost Jelšane - 506, se v načrtu razvojnih
programov odpre nov projekt Sanacija drevja ob pokopališču in Kapelici v Jelšanah (KS), v vrednosti
1.500 evrov.
II. Sredstva se zagotovijo iz finančnega načrta istega proračunskega uporabnika – Krajevna skupnost
Jelšane, iz proračunske postavke 5061601 – Pokopališka dejavnost, konto 4020 – drugi pisarniški in
splošni material in storitve, v višini 1.500 evrov – lastna sredstva.
III. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 17 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 16 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.
Župan je dal v razpravo predlog sklepa, da se v finančnem načrtu proračunskega uporabnika Krajevna
skupnost Koseze - 508, v posebnem delu, v okviru proračunske postavke 5080401 – Urejanje vaških
domov, odpre nov konto 4020 – pisarniški in splošni material in storitve, v višini 1.500 evrov. Sredstva se
zagotovijo iz finančnega načrta istega proračunskega uporabnika – Krajevna skupnost Koseze, iz
proračunske postavke 5080601 – Materialni stroški delovanja, konto 4029 – drugi operativni odhodki, v
višini 146 evrov ter iz proračunske postavke 5081302 – Zimska služba, konto 4025 – tekoče vzdrževanje, v
višini 1.354 evrov. Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku. Mnenje odbora za
gospodarstvo in finance je priloženo arhiviranem zapisniku. Ker ni bilo razprave, je župan dal na
glasovanje
SKLEP (št. 13)
I. V finančnem načrtu proračunskega uporabnika Krajevna skupnost Koseze - 508, se v posebnem delu, v
okviru proračunske postavke 5080401 – Urejanje vaških domov, odpre nov konto 4020 – pisarniški in
splošni material in storitve, v višini 1.500 evrov.
II. Sredstva se zagotovijo iz finančnega načrta istega proračunskega uporabnika – Krajevna skupnost
Koseze, iz proračunske postavke 5080601 – Materialni stroški delovanja, konto 4029 – drugi operativni
odhodki, v višini 146 evrov ter iz proračunske postavke 5081302 – Zimska služba, konto 4025 – tekoče
vzdrževanje, v višini 1.354 evrov.
III. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 18 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 18 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.
Župan je dal v razpravo predlog sklepa, da se v finančnem načrtu proračunskega uporabnika Krajevna
skupnost Vrbovo - 519, v načrtu razvojnih programov poveča vrednost projekta OB038-11-0124Kanalizacija Jablanica (KS), za 2.500 evrov, in sicer iz 6.666 evrov na 9.166 evrov. V II. točki predloga
sklepa se besedilo popravi tako, da pravilno glasi: »Sredstva v višini 2.500 evrov se zagotovijo iz
finančnega načrta istega proračunskega uporabnika – Krajevna skupnost Vrbovo, iz proračunske postavke
5190601 – Materialni stroški delovanja, konto 4029 – drugi operativni odhodki.«. Predlog sklepa z
obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku. Mnenje odbora za gospodarstvo in finance je priloženo
arhiviranem zapisniku. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 14)
I. V finančnem načrtu proračunskega uporabnika Krajevna skupnost Vrbovo - 519, se v načrtu razvojnih
programov poveča vrednost projekta OB038-11-0124-Kanalizacija Jablanica (KS), za 2.500 evrov, in
sicer iz 6.666 evrov na 9.166 evrov.
II. Sredstva v višini 2.500 evrov se zagotovijo iz finančnega načrta istega proračunskega uporabnika –
Krajevna skupnost Vrbovo, iz proračunske postavke 5190601 – Materialni stroški delovanja, konto
4029 – drugi operativni odhodki.
III. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 16 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 13 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.
Župan je dal v razpravo predlog sklepa, da se v finančnem načrtu proračunskega uporabnika Krajevna
skupnost Podgrad - 512, v načrtu razvojnih programov, v okviru proračunske postavke 5120601 –
Materialni stroški delovanja KS, odpre nov projekt, konto 4202 – nakup računalnikov in programske
opreme, v višini 1.037,55 evrov. Sredstva se zagotovijo iz finančnega načrta istega proračunskega
uporabnika – Krajevna skupnost Podgrad, iz proračunske postavke 5120601 – Materialni stroški delovanja,
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konto 4029 – drugi operativni odhodki, v višini 1.037,55 evrov. Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen
arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 15)
I. V finančnem načrtu proračunskega uporabnika Krajevna skupnost Podgrad - 512, se v načrtu razvojnih
programov, v okviru proračunske postavke 5120601 – Materialni stroški delovanja KS, odpre nov
projekt, konto 4202 – nakup računalnikov in programske opreme, v višini 1.037,55 evrov.
II. Sredstva se zagotovijo iz finančnega načrta istega proračunskega uporabnika – Krajevna skupnost
Podgrad, iz proračunske postavke 5120601 – Materialni stroški delovanja, konto 4029 – drugi
operativni odhodki, v višini 1.037,55 evrov.
III. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 18 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 17 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.
Župan je dal v razpravo predlog sklepa, da se v finančnem načrtu proračunskega uporabnika 400 –
OBČINSKA UPRAVA, v tekočem delu poveča proračunska postavka 4001617-Upravljanje in zavarovanje
stanovanj, iz 18.000 evrov na 20.200 evrov, kolikor ocenjujemo, da bo znašala realizacija do konca leta
2013. Sredstva se zagotovijo iz finančnega načrta istega proračunskega uporabnika – 400 – OBČINSKA
UPRAVA, iz proračunske postavke 4001618-Tekoče vzdrževanje stanovanj in stroški praznih stanovanj, ki
se zmanjša v enaki višini, in sicer za 2.200 evrov. Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu
zapisniku. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 16)
I. V finančnem načrtu proračunskega uporabnika 400 – OBČINSKA UPRAVA se v tekočem delu poveča
proračunska postavka 4001617-Upravljanje in zavarovanje stanovanj, iz 18.000 evrov na 20.200 evrov,
kolikor ocenjujemo, da bo znašala realizacija do konca leta 2013.
II. Sredstva se zagotovijo iz finančnega načrta istega proračunskega uporabnika – 400 – OBČINSKA
UPRAVA, iz proračunske postavke 4001618-Tekoče vzdrževanje stanovanj in stroški praznih
stanovanj, ki se zmanjša v enaki višini, in sicer za 2.200 evrov.
III. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 18 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 15 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.
9. točka: Obravnava osnutka Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na
območju občine Ilirska Bistrica in osnutka Odloka o tarifnem sistemu za obračun stroškov
odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na območju Ilirska Bistrica
Zdravko Kirn je proceduralno predlagal, da predlagatelj, glede na številne pripombe na osnutek odloka,
gradivo preoblikuje v delovno besedilo in da se na to besedilo vloži pripombe. Župan je zavrnil predlog in
ga obrazložil. Igor Batista je predstavil osnove za sprejem Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in
padavinske odpadne vode na območju občine Ilirska Bistrica in Odloka o tarifnem sistemu za obračun stroškov
odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na območju Ilirska Bistrica. Osnutek Odloka o
odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Ilirska Bistrica in osnutek
Odloka o tarifnem sistemu za obračun stroškov odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na
območju Ilirska Bistrica sta priložena arhiviranemu zapisniku. V nadaljevanju pa je predlagal, da se pripombe
na osnutek odlokov posreduje v pismeni ali ustni obliki, sprejme osnutek odlokov s posredovanimi
pripombami in da se nato pripravi čistopis obeh odlokov in kot predlog odloka posreduje na naslednjo sejo
občinskega sveta. Župan je dodatno obrazložil namen priprave navedenih odlokov in predlagal, da se v
roku štirinajstih dni na občinsko upravo v pismeni obliki vložijo pripombe na odloka, ki jih nato občinska
uprava skupaj s komunalnim podjetjem pregleda. Anton Šenkinc je predlagal, da dobijo v pismeni obliki
obrazložitev odlokov (med drugim predpise, ki so osnova za sprejem navedenih odlokov) do ponedeljka in
da nato svetniške skupine občinskega sveta pripombe na odloka posredujejo v tednu dni. Predlagal je tudi,
da se odloka da v razpravo krajevnim skupnostim. V razpravi so sodelovali Zdravko Kirn, župan, Igor
Batista, Anton Šenkinc, Vlado Hrvatin in Zora Anuša Balazs. Župan je povzel razpravo, in sicer da v
roku štirinajstih dni občinska uprava dobi pripombe na odloka, na občinski spletni strani pa se v naslednjem
tednu objavi dodatno gradivo, ki je bilo zahtevano. Na nadaljevanju seje bo občinski svet obravnaval
navedena dva odloka.
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10. točka: Razprava o zadevi »Odgovor na odprto pismo sveta staršev in zavoda OŠ Rudolfa Ukoviča
Podgrad, društev in krajevnih skupnosti Podgrad in Hrušica« (vezano na vprašanja, ki jih je
Anton Šenkinc postavil pri točki dnevnega reda vprašanja in pobude, na desetem
nadaljevanju 16. seje občinskega sveta z dne 20.6.2013 (kdo je pripravil to brošuro za tisk,
koliko je stalo tiskanje brošure, koliko je stala distribucija te brošure, iz katere proračunske
postavke je bila ali bo plačana in na podlagi katerega sklepa bo plačana«)
V razpravi so sodelovali Zdravko Kirn, Anton Šenkinc in Primož Rojc.
11. točka: Vprašanja in pobude
Borut Rojc
Pobuda je namenjena občankam in občanom te občine. Večina občinskega sveta je na svoji 17. seji
preprečila izgradnjo osnovne šole Podgrad, izgradnjo montažnega dela vrtca pri OŠ Podgora in ureditev
varne poti v šolo na območju Osnovne šole Dragotina Ketteja. V območni organizaciji Socialnih
demokratov se s tem ne strinjajo, zato pozivajo občanke in občane naj oddajo svoj podpis in s tem
dokažejo, da nimajo prav tisti, ki so glasovali, da se to ne naredi. Podpise bodo začeli zbirati naslednji
teden, v sredo ob 8. uri zjutraj na Placu.
Vlado Hrvatin
V letošnjem letu je bil sprejet proračun za izgradnjo vhoda v vas Trpčane. Projektna dokumentacija je bila
narejena, razpisa za ta dela pa še ni. Zanimalo ga je, če se bodo ta dela začela izvajati, saj je vhod nevaren
in prevozen za srečanje vozil. Tudi v zimskih razmerah je tu zelo nevarno, saj se vozila ne morejo srečati.
Po tej cesti se vozijo tudi otroci, vaščane pa zanima, kdaj bo to. Ima občutek, da tega ne bo, ker to ni želja
župana, še posebej pa predsednika krajevne skupnosti za Kuteževo in vas Trpčane. Zanimalo ga je, kdaj se
bo s temi deli začelo.
Župan je pojasnil, da je bila s proračunom sprejeta rekonstrukcija ceste v vasi Trpčane. V kratkem bo
naročena projektna dokumentacija za ureditev poti, kot je predlagano v proračunu.
Zora Anuša Balazs
1. Zanimalo jo je, kdaj se bodo pričeli žarni grobovi.
2. Zanimalo jo je, zakaj morajo iti trnovski otroci, dijaki, če hočejo v gimnazijo, na avtobus pri OŠ
Dragotina Ketteja, ko pa je označeno avtobusno postajališče pri bivšem hotelu Turist in bi ti otroci
lahko stopili na avtobus v Trnovem.
3. Ponovila je pobudo, da bi se dijake, ki se vozijo v gimnazijo, peljalo do gimnazije in da se jih ne bi
spuščalo pred Osnovno šolo Antona Žnideršiča.
4. Zanimalo jo je, kdo je zadolžen za vzdrževanje stopnic, ki vodijo od župnišča do pokopališča oziroma
cerkve.
V zvezi s četrtim vprašanjem je bilo pojasnjeno, da gre za cerkveno stopnišče. Župan je pojasnil, da je bil
razpis za žarne grobove izpeljan. Glede avtobusnih postajališč je župan pojasnil, da bo v Trnovem v smeri
Ilirske Bistrica avtobusno postajališče na cestišču pri bivšem marketu (nasproti Mercatorja tehnične
trgovine), pri gimnaziji bo tudi začrtano avtobusno postajališče in v Trnovem v smeri proti Knežaku bo
avtobusno postajališče na cestišču nasproti SKB banke.
Igor Batista
1. Hiša v Njivicah je v zelo slabem stanju, zato ga je zanimalo, kdo, kdaj, komu in za kakšno ceno je bila
prodana hiša v Njivicah, kdaj je bila kupnina plačana in v kakšnem znesku.
2. Zanimalo ga je, kdaj bo sprejet prostorski plan Občine Ilirska Bistrica. Prosil je za popis aktivnosti s
planiranimi datumi realizacije posameznih faz sprejema tega dokumenta.
Prosil je za pismeni odgovor.
Župan je pojasnil postopek sprejema prostorskega načrta. V mesecu januarju ali februarju 2014 naj bi bil
prostorski načrt dan v obravnavo občinskemu svetu, če bo predhodno podpisan sporazum z Elektro
Primorska glede vetrnih elektrarn na Volovji rebri.
Rudolf Celin
Seznanil se je, da je projekt vodooskrbe padel v vodo. Zanimala ga je (predvsem) vloga ministrstva za
kmetijstvo (tudi drugih ministrstev), ker se je pri tem projektu premalo angažiralo, čeprav je bilo rečeno
drugače (omenil je tudi škodo po divjadi, kjer tudi ne naredijo nič).
Župan je predstavil dogajanja v zvezi s projektom vodooskrbe Obale in Krasa.
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Sebastijan Ferlež
Zanimalo ga je, če bo občina sanirala zid - malo naprej od bivšega Avtomateriala na Prešernovi ulici – ki je
podprt z lesom. Če pa občina ni lastnica, naj se apelira na lastnika, da ga popravi.
Primož Rojc
1. Zanimalo ga je, kako je s prodajo zemljišča v stanovanjski coni v Kosezah.
Dragica Kastelic Boštjančič je pojasnila, da je v pripravi javna dražba.
2. Ker je občina lastnica stanovanja na Zemonskem gradu, je apeliral, da se zamenja poškodovane kupe na
strehi in del ladijskega poda, ker zamaka ostrešje.
3. Glede športnih in kulturnih društev ga je zanimalo, kdaj bodo društva dobila razdelilnik. Društva so
dobila poziv, da se prijavijo za prireditve v Doma na Vidmu do konec meseca januarja. V zvezi s tem je
predlagal, da se glede izvedbe prireditev v Domu na Vidmu omogoči tudi kasnejše prijave.
Župan je pojasnil, da so odločbe društvom pripravljene in odposlane.
4. Dal je pobudo (pobudo dale krajevne skupnosti blizu Ilirske Bistrice – Dolnji Zemon), da se postavi
individualne kante za smeti po gospodinjstvih.
5. Zanimalo ga je, kako je z izvedbo projekta vodovoda na Dolnjem Zemonu.
Župan je pojasnil, da je izvajalec izbran, dela pa se bodo v kratkem pričela.
Zdravko Kirn
Dal je pobudo, da se na eno od naslednjih sej, pred obravnavo proračuna za leto 2014, pošlje občinskemu
svetu v sprejem novelacijo strateških usmeritev na področju osnovnošolskega izobraževanja, glasbenega
izobraževanja in otroškega varstva.
Župan je pojasnil, da je smiselno strategijo sprejet na začetku mandata, ni pa smiselno sprejemat strategije
za drugi mandat.
Sonja Koren Čeligoj
Ker je krajevna skupnost ena izmed oblik, kjer lahko krajani izražajo in oblikujejo svojo politiko v svojem
kraju, se čutijo zelo nelagodni ali celo z mislijo, da jih je nekdo zapustil, ker ne vejo kam bi se obračali
takrat, ko odmanjka njihov predstavnik v krajevni skupnosti. Nanjo in člane komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja se je obrnila vaščanka iz vasi Trpčane, ki je zapisala: »Na zadnjih volitvah
2010 je bil med drugim v Svet Krajevne skupnosti Kuteževo izvoljen, iz našega področja, gospod Igor
Štefančič. 15.7.2013 je predsednik krajevne skupnosti Rudi Celin v Kočanskem vestniku zapisal, da je Igor
odstopil. Ker sem seznanjena, da je gospod Igor Štefančič pisno podal odstop že 25.11.2012 predstavniku
krajevne skupnosti Rudiju Celinu in tudi na občino, se sprašujem, kje je vse skupaj to zastalo. 18.7.2013
sem poslala e-dopis tudi gospe Sabini Pirih in po navadni pošti tudi na občinsko komisijo.« Iz vsega tega ni
dobila nobene povratne informacije in, ker v bistvu ne ve, kako se v tem trenutku obračat, se je obrnila tudi
na njih. Zanimalo jo je, kdo je na občini tisti, ki naj bi v tem primeru odgovarjal, če se občani znajdejo v
takšnih okoliščinah in kako tečejo stvari takrat, ko v krajevni skupnosti eden izmed članov odstopi.
Župan je pojasnil, da je takih primerov, ko odstopi član krajevne skupnosti, kar nekaj. Zaradi odstopa
enega člana krajevne skupnosti, če je zagotovljena sklepčnost sveta krajevne skupnosti, se ne izvedejo
nadomestne volitve. Če imajo občani težave, se lahko obrnejo na župana. V nadaljevanju je župan pojasnil,
da lahko občani pridejo k njemu ob sredah popoldan, lahko pokličejo tajnico in se dogovorijo za razgovor.
Vojko Mihelj (prva štiri vprašanja oziroma pobude so dane v pismeni obliki in dobesedno prepisane)
»1. Pri pregledu realizacije sklepov z nadaljevanja 17. seje Občinskega sveta (27.6.) na 19. seji 26.9.2013 je
kot odgovor na moje vprašanje glede dokončanja del pri izgradnji kanalizacije in širokopasovnega
omrežja zapisano: »Do konca meseca bodo izvedena še zadnja dela gradnje in sanacije zemljišč.« Žal
do danes ni videti, da bi se realiziralo katero od mojih opozoril in danih pisnih zahtev: sanacija
uporabljenih poljskih poti, vzpostavitev prvotnega stanja (izkop proti OŠ Knežak, ureditev okolice
spomenika pri OŠ – skalnjak, steber el. napeljave pri Knežak 126B…). Čeprav imam informacijo, da je
bil opravljen prevzem del, dajem pobudo in prosim g. župana, da od izvajalcev zahteva dokončanje del
oz. izvedbo opuščenih sanacij. Če so bile dane zahteve pomanjkljive, sem na razpolago za dodatne
informacije.
2. Kot sem seznanjen je bil prejšnji teden (četrtek?) v Postojni sestanek županov glede problematike
vezane na Kraške lekarne in odločitve Občine Postojna glede dodatnega ponudnika lekarniških storitev.
Ker gre za usodo tega našega pomembnega zdravstvenega zavoda, kot občinski svetnik in predstavnik
občine v svetu Kraških lekarn, g. župana sprašujem, kakšna so bila njegova stališča na tem sestanku in
kakšni so bili zaključki tega sestanka?
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3. V letu 2013 so za ureditev avtobusnega postajališča v Knežaku načrtovana sredstva v višini 50.000
evrov. Ker se bliža konec leta me zanima in sprašujem g. župana v kakšni fazi je izvedba tega projekta?
4. G. županu in občinski upravi ponovno dajem pobudo, da čim prej natančno opredelijo funkcionalna
zemljišča, ki spadajo pod upravljanje javnih zavodov, KS… Prav je da se te površine opredeli v grafični
obliki (načrti ali zračni posnetki) in pisno (parcelne številke), mogoče celo s posebnim odlokom. Tako
bodo omenjeni zavodi, KS in ostali natančno vedeli za katere površine so dolžni zagotoviti vzdrževanje
v poletnem (košnja, žive meje, obrez drevja..) in zimskem času (čiščenje, pluženje in posipavanja).
Sedaj je to precej nejasno, saj morajo nekateri zavodi skrbeti za urejanje zelo velikih površin, ponekod
ostaja okolica zapuščena in neurejena. Bati se je, da se zaradi neopredeljenih in nerazmejenih
obveznosti celo dvakrat plačuje za urejanje istih površin (Občina ali KS in zavodi). Ker se bliža zima,
prosim, da ponovitev pobude sprejmete z razumevanjem, da to področje čim prej uredite in upravljalce
seznanite z njihovimi pravicami in obveznostmi uporabe in vzdrževanja funkcionalnih površin.«
5. Glede na izvajanje Boruta Rojca, glede zbiranja podpisov, je dal pobudo, da se jasno ponovi, pove o
čem so glasovali. Zanimalo ga je, kdo je bil proti navedenim investicijam, kdo je glasoval proti
investicijam. Jasno so povedali, da želijo, da se te investicije izvedejo v krajšem časovnem obdobju, da
se to premesti na druga obdobja in da se ne strinjajo s takimi rešitvami kot je ureditev okolice Osnovne
šole Dragotina Ketteja.
Župan je v zvezi s prvim vprašanjem, kar se tiče optike, pojasnil, da je zadnji rok za dokončanje del v
mesecu oktobru. V razpravi v zvezi z optiko je sodeloval Primož Rojc, ki je prosil, da se pojasnila v zvezi
s to problematiko da na občinsko spletno stran. Župan je občinski svet informiral o dogajanju v zvezi s
Kraškimi lekarnami in ustanavljanjem nove lekarne v Postojni. V zvezi s tretjim vprašanjem je pojasnil, da
je potrebno lastniško urediti parcele, kjer bo postajališče, izvajalec del pa je že izbran. Borut Rojc je
dopolnil svojo pobudo, in sicer, da bodo podpise začeli zbirati 16.10.2013, zbirali pa jih bodo tudi v
Kuteževem in Podgradu. V nadaljevanju sta Vojko Mihelj in župan razpravljala o Kraških lekarnah.
Antona Šenkinc
1. Zanimalo ga je, kdaj bo župan realiziral 22. člen Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2013,
da predloži občinskemu svetu v obravnavo in sprejem ustrezen akt o financiranju delovanja političnih
strank, svetniških skupin in posameznih samostojnih svetnikov. Rok je bil 30.9.2013.
2. Zanimalo ga je, ali se res izplačujejo dotacije strankam na osnovi dobljenega glasu na volitvah, kljub
prepovedi po 21. členu Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2013, da se do ustreznega
akta ustavi izplačevanje.
3. V zvezi z zbiranjem podpisov mladega foruma je dal pobudo, da bi bilo prav, da se pove, od kje bi
mladi forum financiral izgradnjo teh šol in da ljudem pove, da je želja zadolžiti občino prek vseh
normalnih mej.
4. Zanimalo ga je, iz katere proračunske postavke se je naročila ureditev srednjega dela krožišča pri
Matetu, na podlagi katerega javnega naročila so bila opravljena navedena dela, kdo je izvajal dela na
celotni ureditvi navedenega krožišča, kakšna je bila vrednost vseh teh del na ureditvi krožišča, iz katere
proračunske postavke so bila plačana zgoraj navedena dela.
5. Zanimalo ga je, iz katere proračunske postavke so bila naročena dela ureditve osrednjega dela krožišča
pri Spetiču, ki se trenutno izvaja. Na podlagi katerega javnega naročila so bila opravljena navedena
dela, kakšna bo vrednost vseh del na urejanju vsebine krožišča, kdo izvaja navedena dela, iz katere
proračunske postavke bodo plačana navedena dela in na podlagi katerega sklepa.
V zvezi s prvim vprašanjem je župan pojasnil, da bo pravilnik, ki bo urejal sejnine, dan v obravnavo na
naslednjo sejo občinskega sveta. V zvezi z drugim vprašanjem je župan pojasnil, da se donacije strankam
plačuje po odloku.
Župan je ob 20.54 uri sejo OS prekinil. Člani OS bodo o nadaljevanju seje OS pisno obveščeni.
Potek seje je z video kamero posnelo Društvo Izzivi (TV Galeja).
Župan:
Emil Rojc

Zapisnik sestavila:
Sabrina Pirih
Številka: 011-38/2013
Ilirska Bistrica, 22.10.2013
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