OBČINA ILIRSKA BISTRICA
Občinski svet

ZAPISNIK
12. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, ki je bila
14. 4. 2016 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, Anton Frank, Igor Batista, Andrej Muha, Anton Šenkinc, Dušan Grbec, Adrijana Kocjančič,
Kristina Valenčič, Ana Marija Saftič, Zorko Šabec, Iris Dovgan Primc, Marjan Mikuletič, Vojko Tomšič, Mirjam
Vrh, Borut Jenko
Odsotnosti članov OS med sejo: Igor Batista (- 2 uri 21 minut), Vojko Tomšič (- 3 minute)
Odsotni člani OS: Adriana Gombač, Alenka Tomšič Klarič (opr.)
Prisotni sodelavci občinske uprave: Emil Rojc, župan; Andreja Derenčin, direktorica občinske uprave; Tina Kocjan,
vodja oddelka za gospodarstvo in finance; Dragica Kastelic Boštjančič, vodja oddelka za gospodarsko
infrastrukturo; Zdenka Tomažič, vodja oddelka za družbene dejavnosti; Marko Tomažič (do 20.16 ure);
Sabrina Pirih, višja referentka
Ostali prisotni: Nataša Đukić Vasić iz Krasinvesta d.o.o. Sežana - pri 3. točki dnevnega reda, Matej
Valenčič, predsednik Nadzornega odbora Občine Ilirska Bistrica (do 20.15 ure)
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 11. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, ki je bila 28. 1. 2016
2. Pregled realizacije sklepov
3. Predstavitev revizije projekta za izgradnjo mrliške vežice Šembije
4. Imenovanja in odstopi:
- imenovanje nadomestnega člana v svet javnega zavoda Osnovna šola Antona Žnidaršiča
- imenovanje predstavnikov ustanovitelja v svete javnih zavodov
ugotovitveni sklepi o odstopih članov delovnih teles:
- odstop člana Odbora za urejanje prostora in infrastrukturo
- odstop članice Statutarno pravne komisije
- odstopa članice Odbora za družbene dejavnosti
5. Seznanitev z odprtjem nove postavke Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2016
6. Dodelitev enkratne denarne socialne pomoči
7. Plačilo storitve bivanja in oskrbe izven mreže javne službe
8. Premoženjskopravne zadeve
9. Obravnava Zaključnega računa proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2015
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 21, zato je občinski svet sklepčen in lahko
veljavno odloča. Župan je dal v razpravo dnevni red. Kristina Valenčič je opozorila, da 3. točka dnevnega
reda ni pripravljena v skladu z 20. členom Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, ker
gradivu ni priložen predlog sklepa. Po zaključeni razpravi je župan dal na glasovanje
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SKLEP (št. 1)
Sprejme se dnevni red predlagan s sklicem 12. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 20 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 14 članov
občinskega sveta, »PROTI« so glasovali 4 člani občinskega sveta. Sklep je bil sprejet.
1. točka: Pregled in potrditev zapisnika 11. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, ki je bila 28. 1. 2016
Župan je dal v razpravo zapisnik 11. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, ki je bila 28. 1. 2016.
Marjan Mikuletič je predlagal popravek njegovega imena na 8. strani zapisnika. Po zaključeni razpravi je
župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 2)
Sprejme se zapisnik 11. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, ki je bila 28. 1. 2016.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 21 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 20 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.
2. točka: Pregled realizacije sklepov
Župan je dal v razpravo pregled realizacije sklepov 11. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, ki je bila
28. 1. 2016. V razpravi so sodelovali Nevenka Tomšič, župan, Kristina Valenčič, Anton Šenkinc in Zorko
Šabec. Po zaključeni razpravi je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 3)
Sprejme se poročilo o realizaciji sklepov z 11. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, ki je bila 28. 1. 2016.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 21 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 12 članov
občinskega sveta, »PROTI« je glasovalo 7 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet.
3. točka: Predstavitev revizije projekta za izgradnjo mrliške vežice Šembije
Nataša Đukić Vasić iz Krasinvesta d.o.o. Sežana je predstavila Recenzijsko poročilo za objekt
»Novogradnja mrliške vežice, rekonstrukcije in razširitev obstoječega pokopališča ter zunanja ureditev
pokopališča v Šembijah«. Navedeno recenzijsko poročilo je priloženo arhiviranemu zapisniku. Preglednico
porabe sredstev za gradnjo mrliških vežic v letih 2009 – 2015 so člani prejeli pred pričetkom seje in je
priložena arhiviranemu zapisniku. Marjan Mikuletič, predsednik odbora za urejanje prostora in
infrastrukturo, je pojasnil, da odbor v zvezi z navedeno zadevo ni izoblikoval sklepa. Župan je dodatno
obrazložil revizijo projekta za izgradnjo mrliške vežice Šembije in članom občinskega sveta posredoval
predlog sklepa, ki je priložen arhiviranemu zapisniku. Anton Šenkinc je predstavil obravnavani projekt. V
razpravi so sodelovali Lilijana Valenčič, Anton Šenkinc, župan, Igor Batista, Kristina Valenčič, Vojko
Tomšič, Primož Rojc, Nevenka Tomšič, Zorko Šabec in Nataša Đukić Vasić. Kristina Valenčič je
predlagala dopolnitev II. točke sklepa, in sicer »… poročilo nadzornika in poročilo odgovornega projektanta.«
Župan je prebral dopis, ki je bil poslan KS Šembije in izjavil, da če krajevna skupnost za pridobitev navedenih
dokumentov potrebuje dodatna sredstva, bo kot župan ta sredstva zagotovil. Kristina Valenčič je predlagala še
dodatno dopolnitev II. točke sklepa, in sicer: »Sredstva za pripravo zahtevane dokumentacije se zagotovijo iz
proračuna občine.« V nadaljevanju je župan k tej dopolnitvi dodal: »in sredstva za dokončanje objekta.«
Razpravljali so še Andrej Muha, župan in Anton Šenkinc. Po zaključeni razpravi je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 4)
I. Občinski svet se je seznanil z revizijo projekta OB038-07-0310 Mrliška vežica Šembije.
II. Dokončno odločitev o nadaljevanju gradnje mrliške vežice v Šembijah bo Občinski svet sprejel, ko bo
KS Šembije dostavila vso potrebno dokumentacijo za katero je bila pozvana z dopisom z dne 29.3.2016.
Občina Ilirska Bistrica bo zagotovila sredstva za pridobitev dokumentov (DIIP-a, poročilo nadzornega
projektanta, dokazilo o zanesljivosti objekta, poročilo odgovornega projektanta, knjigo obračunskih
izmer in gradbeni dnevnik).
III. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 20 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 19 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.
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4. točka: Imenovanja in odstopi:
- imenovanje nadomestnega člana v svet javnega zavoda Osnovna šola Antona Žnidaršiča
- imenovanje predstavnikov ustanovitelja v svete javnih zavodov
ugotovitveni sklepi o odstopih članov delovnih teles:
- odstop člana Odbora za urejanje prostora in infrastrukturo
- odstop članice Statutarno pravne komisije
- odstopa članice Odbora za družbene dejavnosti
Vojka Tomšiča je zanimalo, zakaj pri tej točki dnevnega reda ni soglasja k imenovanju direktorice Doma
starejših občanov Ilirska Bistrica, ker je svet zavoda ponovno predlagal isto kandidatko za direktorico kot
zadnjič. Župan je pozval Tomšiča, če lahko to vprašanje postavi pod razno, ker ne sodi k tej točki.
- imenovanje nadomestnega člana v svet javnega zavoda Osnovna šola Antona Žnidaršiča
Igor Batista, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je predstavil predlog sklepa.
Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo razprave, je župan dal na
glasovanje
SKLEP (št. 5)
I. Za predstavnika ustanovitelja - Občine Ilirska Bistrica v Svet zavoda Osnovna šola Antona Žnideršiča
Ilirska Bistrica se imenuje:
Varja Kamenšek, Prešernova ulica 38, 6250 Ilirska Bistrica
II. Mandat imenovanega predstavnika nastopi z dnem uveljavitve sklepa in traja do poteka mandata
sedanjim članom sveta zavoda.
III. Sklep stopi v veljavo naslednji dan po sprejemu na Občinskem svetu Občine Ilirska Bistrica.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 20 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 16 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.
- imenovanje predstavnikov ustanovitelja v svete javnih zavodov
Igor Batista, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je predstavil predlog sklepa za
imenovanje predstavnikov Občine Ilirska Bistrica v Svetu zavoda Glasbene šole Ilirska Bistrica. Predlog
sklepa je priložen arhiviranemu zapisniku. Pri imenovanjih predstavnikov ustanoviteljev v svete javnih
zavodov je zapisniku priložena tudi obrazložitev. V razpravi je sodeloval Dušan Grbec. Po zaključeni
razpravi je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 6)
I. Za predstavnike Občine Ilirska Bistrica v Svetu zavoda Glasbene šole Ilirska Bistrica se imenujejo:
Sonja Čošić, Prešernova 14, 6250 Ilirska Bistrica
Borut Jenko, Gregorčičeva ulica 23, 6250 Ilirska Bistrica
II. Mandat imenovanih predstavnikov nastopi z dnem konstitutivne seje sveta zavoda in traja štiri (4) leta.
III. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 20 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 14 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.
Igor Batista, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je predstavil predlog sklepa za
imenovanje predstavnikov Občine Ilirska Bistrica v Svetu zavoda OŠ Dragotina Ketteja Ilirska Bistrica.
Predlog sklepa je priložen arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 7)
I. Za predstavnike Občine Ilirska Bistrica v Svetu zavoda OŠ Dragotina Ketteja Ilirska Bistrica se
imenujejo:
Sonja Koren – Čeligoj, Hrib svobode 8, 6250 Ilirska Bistrica
Dolores Zadel, Maistrova ulica 3, 6250 Ilirska Bistrica
Vera Ujčič, Maistrova ulica 1, 6250 Ilirska Bistrica
II. Mandat imenovanih predstavnikov nastopi z dnem konstitutivne seje sveta zavoda in traja štiri (4) leta.
III. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 17 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 7 članov
občinskega sveta, »PROTI« je glasovalo 8 članov občinskega sveta. Sklep ni bil sprejet.
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Igor Batista, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je predstavil predlog sklepa za
imenovanje predstavnikov Občine Ilirska Bistrica v Svetu zavoda OŠ Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica.
Predlog sklepa je priložen arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 8)
I. Za predstavnike Občine Ilirska Bistrica v Svetu zavoda OŠ Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica se
imenujejo:
Primož Rojc, Dolnji Zemon 16, 6250 Ilirska Bistrica
Ana Jevšnik, Prešernova 40, 6250 Ilirska Bistrica
Varja Kamenšek, Prešernova ul. 38, 6250 Ilirska Bistrica
II. Mandat imenovanih predstavnikov nastopi z dnem konstitutivne seje sveta zavoda in traja štiri (4) leta.
III. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 21 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 18 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.
Igor Batista, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je predstavil predlog sklepa za
imenovanje predstavnikov Občine Ilirska Bistrica v Svetu zavoda OŠ Jelšane. Predlog sklepa je priložen
arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 9)
I. Za predstavnike Občine Ilirska Bistrica v Svetu zavoda OŠ Jelšane se imenujejo:
Milan Uljan, Sušak 1, 6254 Jelšane
Mateja Ujčič, Veliko Brdo 58, 6254 Jelšane
II. Mandat imenovanih predstavnikov nastopi z dnem konstitutivne seje sveta zavoda in traja štiri (4) leta.
III. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 20 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 17 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.
Igor Batista, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je predstavil predlog sklepa za
imenovanje predstavnikov Občine Ilirska Bistrica v Svetu zavoda OŠ Toneta Tomšiča Knežak. Predlog
sklepa je priložen arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 10)
I. Za predstavnike Občine Ilirska Bistrica v Svetu zavoda OŠ Toneta Tomšiča Knežak se imenujejo:
Neda Godec, Bač 89, 6253 Knežak
Lilijana Valenčič, Šembije 27, 6253 Knežak
Matija Tomšič, Koritnice 61, 6253 Knežak
II. Mandat imenovanih predstavnikov nastopi z dnem konstitutivne seje sveta zavoda in traja štiri (4) leta.
III. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
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.
Igor Batista, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je predstavil predlog sklepa za
imenovanje predstavnikov Občine Ilirska Bistrica v Svetu zavoda OŠ Podgora Kuteževo. Predlog sklepa je
priložen arhiviranemu zapisniku. V razpravi je sodeloval Anton Šenkinc. Po zaključeni razpravi je župan
dal na glasovanje
SKLEP (št. 11)
I. Za predstavnike Občine Ilirska Bistrica v Svetu zavoda OŠ Podgora Kuteževo se imenujejo:
Maja Uljan, Kuteževo 4 b, 6250 Ilirska Bistrica
Rado Fabec, Podgraje 68 b, 6250 Ilirska Bistrica
Rudolf Celin, Kuteževo 4 b, 6250 Ilirska Bistrica
II. Mandat imenovanih predstavnikov nastopi z dnem konstitutivne seje sveta zavoda in traja štiri (4) leta.
III. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 20 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 11 članov
občinskega sveta, »PROTI« je glasovalo 6 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet.
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Igor Batista, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je predstavil predlog sklepa za
imenovanje predstavnikov Občine Ilirska Bistrica v Svetu zavoda OŠ Rudolfa Ukoviča Podgrad. Predlog
sklepa je priložen arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 12)
I. Za predstavnike Občine Ilirska Bistrica v Svetu zavoda OŠ Rudolfa Ukoviča Podgrad se imenujejo:
Ivan Barba, Podbeže 36, 6244 Podgrad
Ingrid Jelenič, Račice 14, 6244 Podgrad
II. Mandat imenovanih predstavnikov nastopi z dnem konstitutivne seje sveta zavoda in traja štiri (4) leta.
III. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 21 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 11 članov
občinskega sveta, »PROTI« je glasoval 1 član občinskega sveta. Sklep je bil sprejet.
Igor Batista, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je predstavil predlog sklepa za
imenovanje predstavnikov Občine Ilirska Bistrica v Svetu zavoda OŠ Rudija Mahniča Brkinca Pregarje.
Predlog sklepa je priložen arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 13)
I. Za predstavnike Občine Ilirska Bistrica v Svetu zavoda OŠ Rudija Mahniča Brkinca Pregarje se
imenujejo:
Silvo Kuret, Pregarje 89, 6243 Obrov
Rok Jurić, Pregarje 101/c, 6243 Obrov
Denis Kastelic, Pregarje 70, 6243 Obrov
II. Mandat imenovanih predstavnikov nastopi z dnem konstitutivne seje sveta zavoda in traja štiri (4) leta.
III. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 20 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 13 članov
občinskega sveta, »PROTI« sta glasovala 2 člana občinskega sveta. Sklep je bil sprejet.
Igor Batista, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je občinskemu svetu predlagal,
da zadolži občinsko upravo, da za manjkajoče predstavnike občine v svetih javnih zavodov izvede postopek
evidentiranja (enega člana v svet zavoda Glasbene šole Ilirska Bistrica, OŠ Jelšane in OŠ Rudolfa Ukoviča
Podgrad in tri člane v Svet zavoda OŠ Dragotina Ketteja Ilirska Bistrica).
- odstop člana Odbora za urejanje prostora in infrastrukturo
Igor Batista, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je predstavil predlog sklepa o
odstopu člana in podpredsednika Odbora za urejanje prostora in infrastrukturo. Predlog sklepa z
obrazložitvijo je priložena arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 14)
I. Ugotovi se, da je Andraž Vrh dne 20.8.2015 podal odstopno izjavo in odstopil kot član in
podpredsednik Odbora za urejanje prostora in infrastrukturo.
Mandat mu preneha z dnem sprejema tega sklepa na Občinskem svetu Občine Ilirska Bistrica.
II. Občinski svet Občine Ilirska Bistrica zadolžuje Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,
da v čim krajšem času izpelje postopek imenovanja nadomestnega člana Odbora za urejanje prostora in
infrastrukturo za preostanek mandatnega obdobja 2014-2018.
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.
- odstop članice Statutarno pravne komisije
Igor Batista, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je predstavil predlog sklepa o
odstopu članice Statutarno pravne komisije. Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložena arhiviranemu
zapisniku. V razpravi je sodeloval Vojko Tomšič. Po zaključeni razpravi je župan dal na glasovanje
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SKLEP (št. 15)
I. Ugotovi se, da je Marijana Janežič dne 20.1.2016 podala odstopno izjavo in odstopila kot članica
Statutarno pravne komisije.
Mandat ji preneha z dnem sprejema tega sklepa na Občinskem svetu Občine Ilirska Bistrica.
II. Občinski svet Občine Ilirska Bistrica zadolžuje Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,
da v čim krajšem času izpelje postopek imenovanja nadomestnega člana Statutarno pravne komisije za
preostanek mandatnega obdobja 2014-2018.
III. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 21 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 19 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.
- odstopa članice Odbora za družbene dejavnosti
Igor Batista, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je predstavil predlog sklepa o
odstopu članice Odbora za družbene dejavnosti. Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložena arhiviranemu
zapisniku. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 16)
I. Ugotovi se, da je Ines Kvaternik dne 20.1.2016 podala odstopno izjavo in odstopila kot članica Odbora
za družbene dejavnosti.
Mandat ji preneha z dnem sprejema tega sklepa na Občinskem svetu Občine Ilirska Bistrica.
II. Občinski svet Občine Ilirska Bistrica zadolžuje Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,
da v čim krajšem času izpelje postopek imenovanja nadomestnega člana Odbora za družbene dejavnosti
za preostanek mandatnega obdobja 2014-2018.
III. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 19 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 17 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.
Dušan Grbec je predlagal, da se pri sklepu o odstopu Marjane Janežič popravi datum, ko je podala odstopno
izjavo, in sicer na 21. 1. 2016. Andreja Derenčin, direktorica občinske uprave, je oblikovala popravek sklep in
ga predstavila občinskemu svetu. Župan je dal na glasovanje popravljen
SKLEP (št. 17)
I. Ugotovi se, da je Marijana Janežič dne 21.1.2016 podala odstopno izjavo in odstopila kot članica
Statutarno pravne komisije.
Mandat ji preneha z dnem sprejema tega sklepa na Občinskem svetu Občine Ilirska Bistrica.
II. Občinski svet Občine Ilirska Bistrica zadolžuje Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,
da v čim krajšem času izpelje postopek imenovanja nadomestnega člana Statutarno pravne komisije za
preostanek mandatnega obdobja 2014-2018.
III. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 21 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 20 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.
Župan je ob 18.49 uri prekinil sejo občinskega sveta zaradi petminutnega odmora. Župan je ob 18.55 uri
ugotovil, da je od 23-ih članic in članov občinskega sveta prisotnih 20, zato je občinski svet sklepčen in
lahko nadaljuje s sejo.
5. točka: Seznanitev z odprtjem nove postavke Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2016
Župan je občinski svet seznanil z odprtjem nove postavke Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto
2016. Gradivo (sklep o prerazporeditvi proračunskih sredstev, št.: 410-30/2016 z dne 19. 2. 2016, odločba
Inšpektorata RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, št.: 0611-1940/2015-10 z dne 17. 2. 2016, opis
poteka sanacije) je priloženo arhiviranemu zapisniku. Vojko Tomšič, predsednik odbora za gospodarstvo in
finance, je posredoval stališče odbora, ki je priloženo arhiviranemu zapisniku. Peter Štavar je soglašal s
predlogom, da se prekop ohrani in uredi. Vojko Tomšič je predlagal, da se inšpektorju za kmetijstvo da
strokovno mnenje, da se je s postopkom zatravitve teh območij začelo in, da je to naravni proces, ki bo v nekaj
letih zatravil ta del. Župan je dodatno pojasnil odločbo kmetijskega inšpektorja. V razpravi sta sodelovala
Vojko Tomšič in župan. Dušan Grbec je podprl predlog zatravitve brežin in prerazporeditve sredstev. Anton
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Frank je podprl predlog zatravitve prekopa. Andrej Muha je podprl predlog, da se prekop ohrani. Borut Rojc
je podprl predlog, da se prekop ohrani in zatravi. Borut Jenko se je strinjal, da se prekop ohrani in da se poišče
ustrezno tehnično rešitev zatravitve. Primož Rojc se je v večini strinjal s predhodniki in menil, da bi morali
upoštevati mnenje krajanov Bača in njihovih predstavnikov v krajevni skupnosti. Peter Štavar je pojasnil, da je
vaška skupnost za to, da se prekop ohrani in uredi. Kristina Valenčič je predlagala, da se zaradi posega v naravo
začne s predpisanim postopkom pridobivanja soglasij. Župan je dal na glasovanje
SKLEP (št. 18)
V okviru finančnega načrta Občine Ilirska Bistrica za leto 2016 – občinska uprava se v okviru proračunske
postavke 4001525 – PROTIPOPLAVNI UKREPI odpre nov podnivo:
- podnivo proračunske postavke 4001525.05 – PROTIPOPLAVNI UKREPI, podkonto 402503 – tekoče
vzdrževanje drugih objektov v višini 20.000 evrov,
- proračunska postavka 4001913 – REDNI PREVOZ V ŠOLO, podkonto 4119000 – regresiranje
prevozov v šolo se zmanjša v isti višini.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 20 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 19 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.
6. točka: Dodelitev enkratne denarne socialne pomoči
Zdenka Tomažič, vodja oddelka za družbene dejavnosti (v nadaljevanju besedila Zdenka Tomažič), je
predstavila predlog za dodelitev enkratne denarne socialne pomoči. Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen
arhiviranemu zapisniku. Andrej Muha, predsednik odbora za družbene dejavnosti, je posredoval stališče
odbora, ki je priloženo arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 19)
1. Sprejme se predlog dodelitve enkratne denarne socialne pomoči vlagatelju, ki je podal vlogo za
enkratno denarno socialno pomoč št. 122-7/2016, za nakup vozila za prevoz otroka s posebnimi
potrebami v višini 8.000 evrov neto.
2. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 20 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 20 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.
7. točka: Plačilo storitve bivanja in oskrbe izven mreže javne službe
Zdenka Tomažič je predstavila predlog za delno kritje stroškov namestitve občanke v nadomestni obliki
bivanja in oskrbi izven mreže javne službe – stanovanjski skupini za osebe s težavami v duševnem zdravju.
Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku. Andrej Muha, predsednik odbora za
družbene dejavnosti, je posredoval stališče odbora, ki je priloženo arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo razprave,
je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 20)
I. Občina Ilirska Bistrica bo delno krila stroške namestitve občanke Občine Ilirska Bistrica, navedene v
vlogi Centra za socialno delo Ilirska Bistrica št. 122-2/2016, z dne 25.01.2016, v nadomestni obliki
bivanja in oskrbi izven mreže javne službe – stanovanjski skupini za osebe s težavami v duševnem
zdravju, ki jih v skladu s predpisi s področja socialnega varstva, izvaja izvajalec kot dopolnilni program
socialnega varstva.
II. O delni oprostitvi plačila storitve odloči pristojni center za socialno delo v skladu s predpisi, ki določajo
merila za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev. Občina Ilirska Bistrica sklene s
pristojnim centrom za socialno delo pogodbo o vodenju postopkov o oprostitvi oz. doplačilu oskrbnih
stroškov upravičenke, ki ji bo zagotovljena nadomestna oblika bivanja.
Odločba, s katero se prizna pravica do delne oprostitve plačila storitve, se izda največ za obdobje 6-ih
mesecev. Obveznost občine za plačilo storitve ne sme presegati 4.000 evrov.
III. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 20 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 19 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.
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8. točka: Premoženjskopravne zadeve
Marko Tomažič, svetovalec (v nadaljevanju besedila Marko Tomažič), je predstavil predlog sklepa št.:
478-10/2007, da se pri parc. št. 575/97 k.o. Bač (ID znak 2509-575/97-0) 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. 21)
I. Pri parc. št. 575/97 k.o. Bač (ID znak 2509-575/97-0) 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 19 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 17 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.
Marko Tomažič je odbor seznanil z izjemno dodelitvijo neprofitnega stanovanja, št. zadeve: 352-40/20159. Predlog izjemne dodelitve neprofitnega stanovanja je priložen arhiviranemu zapisniku. Župan je
dodatno obrazložil naveden predlog. Zorko Šabec, predsednik odbora za stavbna zemljišča, stanovanjske
zadeve in poslovne prostore, je posredoval stališče odbora, ki je priloženo arhiviranemu zapisniku.
Marko Tomažič je predstavil predlog sklepa št.: 478-65/2015 in 478-51/2015, da se v skladu z Zakonom o
gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO - 1, 115/06 –
RZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13–ZDavNepr, 17/14, 24/15 in 9/16 –ZGGLRS) ter Zakonom o
kmetijskih zemljiščih (Ur. list RS, št. 71/11-UPB2, 58/12), proda gozdno zemljišče parc. št. 598/17 v
izmeri 26.174 m2, k.o. 2578 Podbeže, ki je v lasti Občine Ilirska Bistrica, 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
SKLEP (št. 22)
I. V skladu z Zakonom o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO1, 115/06–ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13–ZDavNepr, 17/14, 24/15 in 9/16 –ZGGLRS) ter
Zakonom o kmetijskih zemljiščih (Ur. list RS, št. 71/11-UPB2, 58/12), se proda gozdno zemljišče parc.
št. 598/17 v izmeri 26.174 m2, k.o. 2578 Podbeže, ki je v lasti Občine Ilirska Bistrica, za ceno 7.329,00
EUR oz. 0,28 EUR/m2, kot je določil sodni cenilec gozdarske stroke Frenk Prelec, Zarečje 46, Ilirska
Bistrica, s cenitvijo z dne 26.2.2016. Ponudbo za prodajo gozdnega zemljišča se objavi na oglasni deski
Upravne enote Ilirska Bistrica.
II. V primeru, da ponudbo za nakup zemljišča sprejme več interesentov-prednostnih upravičencev
izenačenih po kriteriju navedenem v Zakonu o gozdovih, 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 zemljišča sprejelo več interesentov, ki niso prednostni upravičenci,
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 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 bremenijo kupca.
IV. Za podpis kupoprodajne pogodbe se pooblasti župana Občine Ilirska Bistrica.
V. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
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Pri glasovanju je bilo prisotnih 20 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 19 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.
Marko Tomažič je predstavil predlog sklepa št.: 478-64/2015 in 478-92/2015, da se v skladu z Zakonom o
kmetijskih zemljiščih (Ur. list RS, št. 71/11-UPB2, 58/12) proda zemljišče parc. št. 400/2 v izmeri 4514
m2, k.o. 2579 Podgrad, ki je v lasti Občine Ilirska Bistrica, 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
SKLEP (št. 23)
I. V skladu z Zakonom o kmetijskih zemljiščih (Ur. list RS, št. 71/11-UPB2, 58/12) se proda zemljišče
parc. št. 400/2 v izmeri 4514 m2, k.o. 2579 Podgrad, ki je v lasti Občine Ilirska Bistrica, za ceno
8.753,18 EUR oz. 1,94 EUR/m2, kot je določil sodni cenilec za kmetijstvo Rudolf Celin, Kuteževo 4b,
Ilirska Bistrica, s cenilnim izvidom z dne 8.3.2016. Ponudbo za prodajo kmetijskega zemljišča se objavi
na oglasni deski Upravne enote Ilirska Bistrica.
II. V primeru, da ponudbo za nakup zemljišča 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 zemljišča sprejelo več interesentov, ki niso prednostni upravičenci,
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 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 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 20 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 20 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.
Marko Tomažič je predstavil predlog sklepa št.: 478-4/2014, v katerem je navedeno, da je Občina Ilirska
Bistrica v mesecu februarju 2014 zaradi problema naraščajoče gladine jezera med Knežakom in Bačem,
izvedla izkop kanala, po katerem je voda odtekla iz jezera Ponikve proti strugi reke Pivke, kar se je v naravi
izvedlo preko spodaj navedenih zemljišč. V letu 2015 se je odkupilo zemljišča, na katerih je bil izveden
poseg. Naknadno se je izkazalo, da je potrebno odkupiti še dve zemljišči, in sicer se odkupijo po cenah, ki
jih je določil sodni cenilec kmetijske stroke Rudolf Celin, Kuteževo 4b, Ilirska Bistrica, s cenilnimi izvidi z
dne 5.9.2015 in z dne 7.3.2016. Vsi stroški postopka in izvedbe pravnega posla bremenijo Občino Ilirska
Bistrica.
k.o. 2511 Knežak
Zap.
Parc.
Lastnik
Površina (m2) Vrednost
št.
št.
1
Jerica Prelec, Celovška cesta 30, 160
2,17 EUR/m2 oz
1636/2 1000 Ljubljana, do celote
346,75 EUR
2
Alma Kovač, Knežak 204, 6253 1216
1,68 EUR/m2 oz. 2.042,88
1696/1 Knežak
EUR
SKUPAJ
2.389,63
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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. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 24)
I. Občina Ilirska Bistrica je v mesecu februarju 2014 zaradi problema naraščajoče gladine jezera med
Knežakom in Bačem, izvedla izkop kanala, po katerem je voda odtekla iz jezera Ponikve proti strugi
reke Pivke, kar se je v naravi izvedlo preko spodaj navedenih zemljišč. V letu 2015 se je odkupilo
zemljišča, na katerih je bil izveden poseg. Naknadno se je izkazalo, da je potrebno odkupiti še dve
zemljišči, in sicer se odkupijo po cenah, ki jih je določil sodni cenilec kmetijske stroke Rudolf Celin,
Kuteževo 4b, Ilirska Bistrica, s cenilnimi izvidi z dne 5.9.2015 in z dne 7.3.2016. Vsi stroški postopka
in izvedbe pravnega posla bremenijo Občino Ilirska Bistrica.
k.o. 2511 Knežak
Zap. št.
Parc. št.
Lastnik
Površina (m2)
Vrednost
1
Jerica Prelec, Celovška cesta 30, 1000 160
2,17 EUR/m2 oz
1636/2
Ljubljana, do celote
346,75 EUR
2
Alma Kovač, Knežak 204, 6253 Knežak
1216
1,68 EUR/m2 oz.
1696/1
2.042,88 EUR
SKUPAJ
2.389,63
II. 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« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.
Marko Tomažič je predstavil predlog sklepa št.: 478-41/2012 in 478-19/2010, da Občina Ilirska Bistrica
proda spodaj navedeni zemljišči v k.o. 2579 Podgrad:
Zap. št.
Parc. št.
Površina (m2)
Kupnina (EUR)
Kupec
1
1289/3
130
1.381,90
Jožko Butinar, Tomažičeva ul. 8, Ankaran
2
1289/4
54
574,02
Marija Ana Stanič, Podgrad 95a, Podgrad
Navedeni zemljišči je ocenil pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin Boris Rep, Krasinvest
nepremičnine d.o.o., Partizanska c. 30, Sežana, s poročilom št. 16-0303 z dne 2.3.2016, ki je določil ceno
10,63 EUR/m2. Kupnini iz tabele se povečata za 22% DDV-ja, ker sta cit. zemljišči stavbni. Vsi stroški,
nastali v postopku izvedbe pravnega posla, bremenijo stranki. 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. 25)
I. Občina Ilirska Bistrica proda spodaj navedeni zemljišči v k.o. 2579 Podgrad:
Zap. št.
Parc. št.
Površina (m2)
Kupnina (EUR)
Kupec
1
1289/3
130
1.381,90
Jožko Butinar, Tomažičeva ul. 8, Ankaran
2
1289/4
54
574,02
Marija Ana Stanič, Podgrad 95a, Podgrad
Navedeni zemljišči je ocenil pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin Boris Rep, Krasinvest
nepremičnine d.o.o., Partizanska c. 30, Sežana, s poročilom št. 16-0303 z dne 2.3.2016, ki je določil
ceno 10,63 EUR/m2.
Kupnini iz tabele se povečata za 22% DDV-ja, ker sta cit. zemljišči stavbni.
Vsi stroški, nastali v postopku izvedbe pravnega posla, bremenijo stranki.
II. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 20 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 20 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.
Marko Tomažič je predstavil predlog sklepa št.: 46403-1/2002, da se med solastnikoma Občino Ilirska
Bistrica (solastniški delež 1190/2358-in) in Danijelom Rebcem, Župančičeva ulica 14, 6250 Ilirska Bistrica
(solastniški delež 1168/2358-in), izvede razdružitev solastnega premoženja, in sicer na zemljiščih parc. št.
1051/1 v izmeri 598 m2, parc. št. 1051/3 v izmeri 1168 m2, parc. št. 1051/4 v izmeri 401 m2, parc. št.
1051/5 v izmeri 12 m2 in parc. št. 1051/6 v izmeri 174 m2, vse k.o. 2525 Ilirska Bistrica, pod pogoji
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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
SKLEP (št. 26)
I. Med solastnikoma Občino Ilirska Bistrica (solastniški delež 1190/2358-in) in Danijelom Rebcem,
Župančičeva ulica 14, 6250 Ilirska Bistrica (solastniški delež 1168/2358-in), se izvede razdružitev
solastnega premoženja, in sicer na zemljiščih parc. št. 1051/1 v izmeri 598 m2, parc. št. 1051/3 v izmeri
1168 m2, parc. št. 1051/4 v izmeri 401 m2, parc. št. 1051/5 v izmeri 12 m2 in parc. št. 1051/6 v izmeri
174 m2, vse k.o. 2525 Ilirska Bistrica. Zemljišča so bila ocenjena s strani sodnega cenilca gradbene
stroke Igorja Požarja, Matenja vas 80, Prestranek, s cenilnim elaboratom št. IP – C 2802-JP z dne
11.4.2012 ter revalorizacijo cenilnega elaborata z dne 21.9.2013, z dne 23.1.2015 in z dne 15.2.2016, ki
je določil ceno v višini 25,80 EUR/m2 oz. vrednost za vsa zemljišča skupaj 60.707,40 EUR.
II. Občina Ilirska Bistrica pridobi do celote zemljišča parc. št. 1051/1 v izmeri 598 m2, parc. št. 1051/4 v
izmeri 401 m2, parc. št. 1051/5 v izmeri 12 m2 in parc. št. 1051/6 v izmeri 174 m2, vse k.o. 2525 Ilirska
Bistrica. Zemljišča se pridobijo zaradi urejanja širšega območja pokopališča v Ilirski Bistrici in ker
predstavljajo javne poti. Vrednost pridobljenih zemljišč je 30.573,00 EUR.
III. Danijel Rebec pridobi do celote zemljišče parc. št. 1051/3 v izmeri 1168 m2, k.o. 2525 Ilirska Bistrica,
ki se nahaja ob njegovi stanovanjski hiši. Vrednost pridobljenega zemljišča je 30.134,40 EUR. Danijel
Rebec doplača razliko v vrednosti pridobljenega zemljišča glede na svoj solastniški delež (30.070,50
EUR), v višini 63,90 EUR.
IV. Vsi stroški postopka in izvedbe pravnega posla bremenijo Občino Ilirska Bistrica.
V. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 20 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 19 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.
Marko Tomažič je predstavil predlog sklepa št.: 478-67/2015, da se od lastnika Stanislava Škrlj, Koseze
69, 6250 Ilirska Bistrica za ceno 1710,00 € odkupi nepremičnino parc. št. 9/2 k.o. Topolc (ID znak 25239/2-0). 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. 27)
I. Od lastnika Stanislava Škrlj, Koseze 69, 6250 Ilirska Bistrica se za ceno 1710,00 € odkupi
nepremičnino parc. št. 9/2 k.o. Topolc (ID znak 2523-9/2-0).
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 19 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 17 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.
Marko Tomažič je predstavil predlog sklepa št.: 478-67/2015, da se na podlagi metode neposredne
pogodbe Stanislavu Škrlj, Koseze 69, 6250 Ilirska Bistrica, za ceno 645,00 € proda zemljišče parc. št. 7/3
k.o. Topolc (ID znak 2523-7/3-0) 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. 28)
I. Na podlagi metode neposredne pogodbe se Stanislavu Škrlj, Koseze 69, 6250 Ilirska Bistrica, za ceno
645,00 € proda zemljišče parc. št. 7/3 k.o. Topolc (ID znak 2523-7/3-0) 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.
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IV. Ta sklep stopi v veljavo takoj
Pri glasovanju je bilo prisotnih 20 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 19 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.
Marko Tomažič je predstavil predlog sklepa št.: 478-10/2007, da se na podlagi metode neposredne
pogodbe Božu Strletu, Pivška 1, 6230 Postojna, za ceno 1206,00 € proda zemljišče parc. št. 575/97 k.o. Bač
(ID znak 2509-575/97-0) 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. 29)
I. Na podlagi metode neposredne pogodbe se Božu Strle, Pivška 1, 6230 Postojna, za ceno 1206,00 €
proda zemljišče parc. št. 575/97 k.o. Bač (ID znak 2509-575/97-0) 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 naslednji dan po začetku veljavnosti sklepa o izvzemu zemljišča iz javnega
dobra.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 20 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 19 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.
Marko Tomažič je predstavil predlog sklepa št.: 478-8/2016, da se zaradi ureditve zemljiškoknjižnega
stanja igrišča v Harijah od lastnika Igorja Ujčiča, Gubčeva ulica 7, 6250 Ilirska Bistrica, odkupi
nepremičnino s parc. št. 43 v izmeri 589 m2 k.o. Harije, za kupnino v višini 9.118,00 EUR oz. 15,48
EUR/m2, kar je cena določena s cenilnim poročilom sodnega cenilca za gradbeno stroko Salka Pivaća,
Obala 120, Portorož, št. 24/16, z dne 11.3.2016. Vsi stroški izvedbe pravnega posla in plačilo
pripadajočega davka 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. V razpravi so
sodelovali Marjan Mikuletič, župan, Kristina Valenčič, Andrej Muha, Primož Rojc, ki je predlagal, da
se za odkup določi tudi zemljišče vrta pri gradu v Dolnjem Zemonu, Dušan Grbec, Zorko Šabec in
Nevenka Tomšič. Po zaključeni razpravi je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 30)
I. Zaradi ureditve zemljiškoknjižnega stanja igrišča v Harijah se od lastnika Ujčič Igorja, Gubčeva ulica 7,
6250 Ilirska Bistrica, odkupi nepremičnino s parc. št. 43 v izmeri 589 m2 k.o. Harije, za kupnino v
višini 9.118,00 EUR oz. 15,48 EUR/m2, kar je cena določena s cenilnim poročilom sodnega cenilca za
gradbeno stroko Salka Pivaća, Obala 120, Portorož, št. 24/16, z dne 11.3.2016.
Vsi stroški izvedbe pravnega posla in plačilo pripadajočega davka bremenijo Občino Ilirska Bistrica.
II. 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.
Marko Tomažič je predstavil predlog sklepa, da vrednost točke za plačilo komunalne takse za posebno in
podrejeno rabo javnih površin v Občini Ilirska Bistrica znaša 0,134 €. Ta sklep se objavi v Uradnem listu
RS in 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. 31)
I. Vrednost točke za plačilo komunalne takse za posebno in podrejeno rabo javnih površin v Občini Ilirska
Bistrica znaša 0,134 €.
II. Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in stopi v veljavo naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
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Pri glasovanju je bilo prisotnih 19 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 17 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.
Marko Tomažič je predstavil predlog sklepa, da se večnamenski vadbeni prostor v Domu na Vidmu za
nedoločen čas odda v brezplačno uporabo vrtcem in osnovnim šolam, ki imajo sedež na območju Občine
Ilirska Bistrica ter Gimnaziji Ilirska Bistrica za vadbene potrebe in ostale šolske oz. obšolske dejavnosti
vrtčevskih otrok, učencev in dijakov. Predlog sklepa z obrazložitvijo so člani občinskega sveta prejeli pred
pričetkom seje in je priložen arhiviranemu zapisniku. Župan je dodatno obrazložil naveden predlog sklepa.
V razpravi sta sodelovala Primož Rojc in župan. Po zaključeni razpravi je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 32)
I. V uporabo se odda naslednji poslovni prostor:
Zap. št.

Št. parcele

k.o.

Naslov

Površina (m2)

Gregorčičeva 2, Ilirska
221,5
Bistrica
(Dom na
Vidmu)
Večnamenski vadbeni prostor se za nedoločen čas odda v brezplačno uporabo vrtcem in osnovnim
šolam, ki imajo sedež na območju Občine Ilirska Bistrica ter Gimnaziji Ilirska Bistrica za vadbene
potrebe in ostale šolske oz. obšolske dejavnosti vrtčevskih otrok, učencev in dijakov.
II. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 20 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 19 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.
1

3136/1

2524 Trnovo

9. točka: Obravnava Zaključnega računa proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2015
Tina Kocjan, vodja oddelka za gospodarstvo in finance, je predstavila osnutek Odloka o zaključnem računu
proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2015. Naveden osnutek odloka je priložen arhiviranemu zapisniku. Vojko
Tomšič, predsednik odbora za gospodarstvo in finance, Andrej Muha, predsednik odbora za družbene dejavnosti,
Marjan Mikuletič, predsednik odbora za urejanje prostora in infrastrukturo, in Zorko Šabec, predsednik odbora za
stavbna zemljišča, stanovanjske zadeve in poslovne prostore, so posredovali stališča delovnih teles občinskega sveta,
ki so priložena arhiviranemu zapisniku. V razpravi so sodelovali Anton Šenkinc, župan, Kristina Valenčič in Vojko
Tomšič. Po zaključeni razpravi je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 33)
1. člen
Sprejme se osnutek Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2015 z vsemi
prilogami.
2. člen
Sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 20 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 12 članov
občinskega sveta, »PROTI« so glasovali 3 člani občinskega sveta. Sklep je bil sprejet.
SKLEP (št. 34)
1. člen
Osnutek Odloka o zaključnem računu Občine Ilirska Bistrica za leto 2015 se preoblikuje v predlog.
2. člen
Sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 20 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 11 članov
občinskega sveta, »PROTI« sta glasovala 2 člana občinskega sveta. Sklep je bil sprejet.
SKLEP (št. 35)
1. člen
Sprejme se Odlok o zaključnem računu Občine Ilirska Bistrica za leto 2015 s prilogami.
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2. člen
Odlok o zaključnem računu Občine Ilirska Bistrica za leto 2015 se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.
3. člen
Odlok z vsemi prilogami se objavi na spletni strani Občine Ilirska Bistrica: www.ilirska-bistrica.si.
4. člen
Sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 18 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 11 članov
občinskega sveta, »PROTI« sta glasovala 2 člana občinskega sveta. Sklep je bil sprejet.
10. točka: Vprašanja in pobude
Primož Rojc
Zanimalo ga je, če lahko voznik šolskega avtobusa, ki pripelje otroke na Dolnji Zemon, zaradi varnosti otrok,
avtobus ustavi pri Zemonski vagi na obeh straneh ceste.
Župan je opozoril starše, naj se v primeru, če pride do kakršnihkoli težav v zvezi s prevozi šolskih otrok,
obrnejo na ravnatelje osnovnih šol, ki te zadeve posredujejo na občino, ali oddelek za družbene dejavnosti.
Občina skupaj z ravnatelji obravnava tovrstne zadeve in nanje odgovori.
Anton Šenkinc
1. Ponovil je vprašanje, ki ga je dal na zadnji seji občinskega sveta, in sicer, ga je zanimalo, 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, tožbo je občina izgubila, s tem so nastali stroški več kot 7.000 evrov. Ponovno ga je
zanimalo, ali bosta to pokrila ali ne.
2. Zanimalo ga je, do kdaj bo voda oporečna na zajetju v Ilirski Bistrici in Podstenjšku.
Župan je v zvezi z drugim vprašanjem pojasnil, da kvaliteto vode preverja sanitarna služba za kar je zadolžena
komunala. Če pride do onesnaženja oziroma oporečnosti vode, komunala obvesti prebivalce in predlaga ustrezne
ukrepe.
Vojko Tomšič
1. Pri 4. točki dnevnega reda je vprašal, zakaj ni na dnevnem redu soglasja k imenovanju direktorice Doma
starejših občanov Ilirska Bistrica, pa mu je župan odgovoril, da to spada pod razno. Točke razno na sejah
občinskega sveta ni, torej je spadalo pod točko 4., kjer so obravnavali imenovanja in razrešitve.
2. V prejšnjem mandatu ni pretirano, ne srednje, ne malo hvalil občinskega proračuna, ne župana in ne občinske
uprave, niti grajal, ker je bil večinoma na sejah tiho.
3. Pojasnil je, da ni na prodaj.
Župan je v zvezi s prvim vprašanjem pojasnil, da občina mora podati soglasje in ga tudi bo. Pojavile so se še
določene nejasnosti, za katere je prosil Dom starejših občanov, da jih pojasni. Ko bo prejel odgovore, bo tudi
pravočasno dano občinskemu svetu v odločanje.
Andrej Muha
Zanimalo ga je, kaj se trenutno dela v občini, kaj se pripravlja za naprej, katera delovišča so odprta (lastniki
zemljišč so dobili s strani občine dopis za cesto Harije – Bukovica, kako je s cesto v Zarečici).
Župan je pojasnil, da ta trenutek v občini potekajo oziroma so podpisane pogodbe za investicije v višini
približno devetih milijonov evrov. V nadaljevanju je predstavil investicije, ki se izvajajo oziroma za katere so
podpisane pogodbe.
Nevenka Tomšič
1. Prejšnji petek je pogorel obrat Purplatexa iz Podgrada. Občinskemu svetu in občinski upravi je predlagala, da
prouči možnosti in Purplatexu tudi finančno pomaga. Občinsko upravo je prosila, da do naslednje seje prouči
možnost prerazporeditve sredstev za finančno pomoč.
2. Fotografijo odloženih smeti v Rozmanovi ulici je posredovala županu. Odkar je nov sistem pobiranja smeti,
je to katastrofalno, predvsem v stanovanjsko - blokovskih naseljih. Pripomb je veliko (sama lahko govori o
Rozmanovi ulici) in opisala je stanje po fotografiji iz prejšnjega vikenda. Za velikonočne praznike je bilo
stanje zelo slabo, pojavile so se živali, ki so raznašale smeti. Zaradi bližajočih poletnih mesecev je potrebno
nekaj ukreniti. Za tako veliko naselje so kontejnerji verjetno premajhni (v te kontejnerje prinašajo smeti tudi

14

iz sosednjih hiš, celo iz Jasena in druge okolice). Predlagala je, da se kontaktira direktorja komunale in, da se
te zadeve v bodoče uredi ali s postavitvijo več kontejnerjev ali z organiziranjem pogostejših odvozov smeti.
3. Pred približno letom dni ji je direktor komunale obljubil, da bodo na mrliški vežici v Trnovem postavljene
žaluzije oziroma nekaj podobnega. Zanimalo jo je, ali so te aktivnosti izvedene.
V zvezi s prvo pobudo je župan pojasnil, da bo občina proučila možnost finančne pomoči. Purplatexu je bila
ponujena tudi možnost za proizvodno dejavnost v občinskih prostorih na Toku.
Kristina Valenčič
1. V zvezi z investicijami v višini 9,9 milijona evrov, jo je zanimalo, o kakšnem časovnem okviru se govori, če
se ve, da ima občina v proračunu na razpolago približno 2 milijona evrov za investicije na leto, če se ve, da ni
še nobenih razpisov za državna oziroma evropska sredstva in, če se ve, da je fiktivnih sredstev iz naslova
kapitalskih prihodkov v letu 2016 približno 2,9 milijona evrov. Zanimalo jo je, kateri projekti se pripravljajo
za morebitno pridobivanje sredstev na razpisih evropskih skladov.
2. Pohvalila je novo spletno stran občine. Zanimalo jo je, kaj je z občinskim glasilom in ali bo to tudi zaživelo.
Župan je v zvezi s prvim vprašanjem pojasnil, da so projekti, o katerih je govoril, določeni v proračunu, prav
tako pa je razvidna tudi dinamika. Projekti, s katerimi se bo kandidiralo na evropska sredstva, so tudi razvidni iz
proračuna (gre za kanalizacije in vodovode).
Anton Frank
Zanimalo ga je, kako potekajo dela in priprave za elektriko in vodo v industrijski coni Plama.
Pojasnilo o tem je dal župan.
Župan je sejo občinskega sveta zaključil ob 21.16 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: 011-14/2016
Ilirska Bistrica, 21. 4. 2016
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