OBČINA ILIRSKA BISTRICA
Občinski svet

ZAPISNIK
20. izredne seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, ki je bila
7. 11. 2013 ob 16.00 uri v sejni sobi Občine Ilirska Bistrica
Prisotni člani OS: Dušan Grbec, Barbara Kogovšek, Borut Rojc, Vlado Hrvatin, Zora Anuša Balazs, Ivo
Tijan, Igor Batista, Anton Frank, 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: Zora Anuša Balazs (- 3 minute), Anton Frank (- 49 minut), Vojko
Tomšič (- 50 minuti)
Odsotni člani OS: Robert Ujčič (opr.), Rok Jenko (opr.), Tjaša Logar Vrh (opr.)
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; Katjuša Vadnjal, višja
svetovalka; Sabrina Pirih, višja referentka

Ostali prisotni: Maja Burkeljca in Darja Blatnik iz podjetja V PROSTORU d.o.o., Aleksander Jenko iz
podjetja Ipsum d.o.o., Tomaž Tušar, u.d.i.g., Projekt Nova Gorica
Prisotni novinarji: Dragica Jaksetič, Anja Hofman in predstavniki TV Galeje
Sejo Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica je sklical Emil Rojc, župan (v nadaljevanju besedila župan).
Za sejo Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica je bil predlagan naslednji DNEVNI RED:
1. Obravnava razdrtja sporazuma, sklenjenega med Občino Ilirska Bistrica in Elektro Primorska d.d.,
2. Premoženjsko pravni zadevi
3. Predstavitev projekta Sortirnica odpadkov

Župan je ugotovil, da je na seji Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica (v nadaljevanju besedila OS)
od 23-ih članic in članov OS prisotnih 17, zato je OS sklepčen in lahko veljavno odloča. Župan je
obrazložil razloge za sklic izredne seje OS. Župan je dal v razpravo predlagan dnevni red. Ker ni bilo
razprave, je župan je dal na glasovanje
SKLEP (št. 1)
Sprejme se dnevni red predlagan s sklicem 20. izredne seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica.
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.
1. točka: Obravnava razdrtja sporazuma, sklenjenega med Občino Ilirska Bistrica in Elektro Primorska d.d.,
Župan je predstavil predlog sklepa za razdrtje sporazuma, sklenjenega med Občino Ilirska Bistrica in
Elektro Primorska d.d.. Naveden predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku.
Zdravko Kirn je predlagal, da občinski svet sprejme sklep, da se pooblasti župana, da z Elektro Primorska
sklene ustrezen pravni akt iz katerega bi bilo razvidno, da gre za sporazumno prekinitev oziroma razdrtje
obstoječega dogovora in da ta pravni akt pošlje na odločanje občinskemu svetu, lahko tudi na
korespondenčni seji občinskega sveta. Župan je pojasnil, da je bil tak dogovor že podpisan. Anton
Šenkinc je predlagal, da se ta dogovor dostavi občinskemu svetu, sicer bo glasoval proti predlaganemu
sklepu. V razpravi so sodelovali Danica Novak Jurač, župan, Primož Rojc, Aleksander Jenko iz
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podjetja Ipsum d.o.o. in Sebastijan Ferlež, ki je obrazložil svoj glas proti predlaganemu sklepu. V
nadaljevanju seje občinskega sveta je bil podpisan dogovor, ki sta ga sklenila Občina Ilirska Bistrica in
Elektro Primorska d.d., razdeljen članom občinskega sveta.
Župan je ob 16.26 uri prekinil sejo OS zaradi odmora. Župan je ob 16.31 uri ugotovil, da je od 23-ih
članic in članov OS prisotnih 19, zato je OS sklepčen in lahko nadaljuje s sejo.
V nadaljevanju razprave so sodelovali Igor Batista in Rudolf Celin, ki sta podprla predlagan sklep,
župan, Sebastijan Ferlež, Vojko Mihelj, Ivan Simčič in Anton Frank, ki sta podprla predlagan sklep,
Maja Burkeljca iz podjetja V PROSTORU d.o.o. in Zdravko Kirn, ki je predlagal dopolnitev sklepa, in
sicer da se ta sklep nanaša na 3. točko podpisanega dogovora. Župan je dal na glasovanje
SKLEP (št. 2)
I. Ugotovi se, da so podani razlogi za razdrtje sporazuma, sklenjenega med Občino Ilirska Bistrica in
Elektro Primorska d.d., overjenega pri notarki Sonji Železnik iz Ilirske Bistrice, opr. št. SV – 49/07
dne 1.3.2007.
II. Razdre se sporazum, overjen pri notarki Sonji Železnik iz Ilirske Bistrice, opr. št. SV – 49/07 dne
1.3.2007, in sicer najkasneje do uveljavitve OPN.
Z razdrtjem sporazuma stranki ne bosta uveljavljali kakršnihkoli zahtevkov iz naslova medsebojnih
zavez, danih po cit. sporazumu.
III. Investitor je do razdrtja sporazuma dolžan poravnati vso do tedaj nastalo škodo na cestah in drugo
morebitno škodo ter vzpostaviti zemljišča na območju lokacijskega načrta za vetrno elektrarno v
prejšnje stanje, v kolikor je dejansko taka škoda nastala oziroma se ugotovi, da je potrebno vzpostaviti
prejšnje stanje.
Investitorja se tudi zavezuje, da bo sodeloval pri zaključitvi postopkov razlastitev nepremičnin za
potrebe izgradnje vetrne elektrarne Volovja Reber in 110 kV povezovalni daljnovod RTP Ilirska
Bistrica – RTP Volovja reber, v kolikor se ugotovi, da kateri od postopkov še niso zaključeni oziroma
izpolnil morebitne še neizpolnjene obveznosti v navedenih postopkih.
IV. V postopku priprave novega občinskega prostorskega načrta Ilirska Bistrica (OPN) se že načrtovano
oziroma v prostor že umeščeno območje vetrnih elektrarn izvzame iz dopolnjenega osnutka oziroma
predloga OPN.
V. Občina, ki v postopku priprave državnega prostorskega načrta nastopa kot lokalni nosilec urejanja
prostora, na načrtovane ureditve poda smernice in mnenja, kot to določa Zakon o umeščanju
prostorskih ureditev državnega pomena v prostor. V primeru priprave državnega prostorskega načrta
za izgradnjo Vetrne elektrarne Volovja Reber po sprejetju Občinskega prostorskega načrta, se Občina
kot lokalni nosilec urejanja prostora zavezuje, da se bo zavzemala za ponovno umestitev izgradnje
Vetrne elektrarne Volovja reber v prostorske dokumente in da bo podala soglasje v fazi priprave
državnega prostorskega načrta oziroma načrtovane prostorske ureditve za izgradnjo vetrne elektrarne
Volovja reber.
VI. Občinski svet Občine Ilirska Bistrica potrdi ta sklep v skladu s 3. točko Dogovora sklenjenega med
Občino Ilirska Bistrica (št. 45700-0002/2004-10 z dne 15.10.2013) in Elektro Primorska d.d. (št. 39/6
z dne 21.10.2013).
VII. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 19 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 16 članov
občinskega sveta, »PROTI« je glasoval 1 član občinskega sveta. Sklep je bil sprejet.
2. točka: Premoženjsko pravni zadevi
Dragica Kastelic Boštjančič, vodja oddelka za gospodarsko infrastrukturo (v nadaljevanju besedila
Dragica Kastelic Boštjančič), je predstavila predlog sklepa, da Občina Ilirska Bistrica proda Republiki
Sloveniji zemljišče parc. št. 1633/21 v izmeri 780 m2 k.o. 2528 Koseze, za kupnino v višini 32.000,00
EUR oz. 41,00 EUR/m2, ki jo je določil sodni cenilec gradbene stroke Igor Požar, Matenja vas 80,
Prestranek, s cenilnim elaboratom št. IP–C 3063-JP z dne 27.3.2013. Zemljišče je namenjeno kot
nadomestno zemljišče za odvzeta zemljišča, ki bodo uporabljena za izgradnjo obvoznice Ilirska Bistrica
G1-6/342-363 in deviacijo regionalne ceste R2-404/1379 Podgrad – Ilirska Bistrica (rekonstrukcija mestne
ceste ob železniški progi Ljubljana – Reka), katere investitor je Republika Slovenija. Vsi stroški postopka
in izvedbe pravnega posla bremenijo Republiko Slovenijo. Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen
arhiviranemu zapisniku. V razpravi so sodelovali Primož Rojc, župan, Anton Šenkinc, Dragica Kastelic
Boštjančič in Dušan Grbec. Župan je dal na glasovanje
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SKLEP (št. 3)
I. Občina Ilirska Bistrica proda Republiki Sloveniji zemljišče parc. št. 1633/21 v izmeri 780 m2 k.o. 2528
Koseze, za kupnino v višini 32.000,00 EUR oz. 41,00 EUR/m2, ki jo je določil sodni cenilec gradbene
stroke Igor Požar, Matenja vas 80, Prestranek, s cenilnim elaboratom št. IP–C 3063-JP z dne 27.3.2013.
Zemljišče je namenjeno kot nadomestno zemljišče za odvzeta zemljišča, ki bodo uporabljena za
izgradnjo obvoznice Ilirska Bistrica G1-6/342-363 in deviacijo regionalne ceste R2-404/1379 Podgrad –
Ilirska Bistrica (rekonstrukcija mestne ceste ob železniški progi Ljubljana – Reka), katere investitor je
Republika Slovenija.
II. Vsi stroški postopka in izvedbe pravnega posla bremenijo Republiko Slovenijo.
III. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 19 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 19 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.
Dragica Kastelic Boštjančič je predstavila predloga sklepa, da se zaradi gradnje obvoznice Ilirska Bistrica
G1-6/342-363 in deviacije regionalne ceste R2-404/1379 Podgrad – Ilirska Bistrica, Republiki Sloveniji
proda nepremičnini parc. št. 372/3 – pašnik v izmeri 357 m2 in 371/3 – pašnik v izmeri 246 m2, obe k.o.
2525 Ilirska Bistrica, do celote, za skupno vrednost 23.070,78 EUR, kot jo je ocenil sodni izvedenec
gradbene stroke Silvo Plesnik, Mlače 34a, Loče. Vsi stroški postopka in izvedbe pravnega posla bremenijo
Republiko Slovenijo. Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku. Župan je dodatno
pojasnil, zakaj se je vrednost v višini 39.100 EUR, ki so jo člani občinskega sveta prejeli z gradivom,
spremenila na 23.070,78 EUR. Župan je dal na glasovanje
SKLEP (št. 4)
I. Zaradi gradnje obvoznice Ilirska Bistrica G1-6/342-363 in deviacije regionalne ceste R2-404/1379
Podgrad – Ilirska Bistrica, se Republiki Sloveniji proda nepremičnini parc. št. 372/3 – pašnik v izmeri
357 m2 in 371/3 – pašnik v izmeri 246 m2, obe k.o. 2525 Ilirska Bistrica, do celote, za skupno vrednost
23.070,78 EUR, kot jo je ocenil sodni izvedenec gradbene stroke Silvo Plesnik, Mlače 34a, Loče.
II. Vsi stroški postopka in izvedbe pravnega posla bremenijo Republiko Slovenijo.
III. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 19 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 18 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.
Župan je ob 17.04 uri prekinil sejo OS zaradi odmora. Župan je ob 17.11 uri ugotovil, da je od 23-ih
članic in članov OS prisotnih 20, zato je OS sklepčen in lahko nadaljuje s sejo.
3. točka: Predstavitev projekta Sortirnica odpadkov
Župan je predstavil projekt Sortirnice odpadkov. Predlog sklepa je priložen arhiviranemu zapisniku. V
razpravi sta sodelovala Anton Frank in Zdravko Kirn, ki je predlagal, da se investicijo v sortirnico
zaustavi, da se občinskemu svetu predloži investicijski program ali DIIP in da se ločeno obdela vsaj
desetletni strošek obratovalnih stroškov in način kritja teh obratovalnih stroškov. Župan je dodatno
obrazložil naveden projekt. Dušan Grbec je obrazložil svoj glas proti predlaganemu sklepu in predlagal, da
se za vsako gospodinjstvo posebej nabavi kante in tehtnico za vozilo - vsak naj torej plača tisto kar ustvari.
Anton Šenkinc je podprl Kirnov predlog in obrazložil svoj glas proti predlaganemu sklepu. Z razpravo so
nadaljevali Zdravko Kirn, župan, Danica Novak Jurač, Igor Batista, Primož Rojc, ki je podprl predlog,
da se izdela DIIP in da se obdela različne variante (kante za posamezna gospodinjstva, tehtanje odpadkov,
itn…) in Sebastijan Ferlež. Župan je dal na glasovanje
SKLEP (št. 5)
I. V proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2013, v finančnem načrtu proračunskega uporabnika 400 –
OBČINSKA UPRAVA se v Načrtu razvojnih programov v letu 2014 na projektu OB038-12-0053
Sortirnica odpadkov zagotovijo dodatna sredstva za izvedbo II. faze izgradnje sortirnice, ki zajema
nakup tehnologije v višini 900.000 evrov. Skupna vrednost z dodatno zagotovljenimi sredstvi v letu
2014 tako znaša 1.067.000 evrov.
Sredstva se zagotovijo zaradi višjih prispelih ponudb za izgradnjo sortirnice.
II. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 19 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep so glasovali 4 člani
občinskega sveta, »PROTI« je glasovalo 13 članov občinskega sveta. Sklep ni bil sprejet.
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Župan je predlagal za glasovanje nasprotni predlog sklepa, in sicer da se do naslednje seje pripravi DIIP iz
katerega bodo finančno razdelane variante sortirnice, ločeno zbiranje odpadkov s kantami za gospodinjstva,
odvoz mešanih odpadkov. V razpravo so se vključili Primož Rojc, župan, Zdravko Kirn, Anton
Šenkinc, Vlado Hrvatin in Danica Novak Jurač. Župan je povzel razpravo, in sicer da se do naslednje
seje pripravi DIIP, v katerem bo predstavljena sortirnica in ločeno zbiranje odpadkov pri gospodinjstvih.
Razpravljali so še Zdravko Kirn, župan, Vojko Tomšič, ki je, kot tretjo varianto, predlagal, da se
povpraša za ponudbe potencialne koncesionarje, Dušan Grbec in Anton Šenkinc.

Župan je sejo zaključil ob 18.40 uri.

Potek seje je z video kamero posnel Zavod TV Galeja Ilirska Bistrica (TV Galeja).

Emil Rojc, župan

Zapisnik sestavila:
Sabrina Pirih
Številka: 011-47/2013
Ilirska Bistrica, 13.11.2013
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