OBČINA ILIRSKA BISTRICA
Občinski svet
Številka: 011-25/2018
Ilirska Bistrica, 20. 6. 2018

ZAPISNIK
27. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, ki je bila
14. 6. 2018 ob 17.03 uri v sejni sobi Občine Ilirska Bistrica
Prisotni člani občinskega sveta: Peter Štavar, Nevenka Tomšič, Sonja Koren Čeligoj, Borut Rojc, Sonja Čošić,
Igor Janičijević, Lilijana Valenčič, Anton Frank, Igor Batista, Andrej Muha, Adrijana Kocjančič, Kristina
Valenčič, Alenka Tomšič Klarič, Ana Marija Saftič, Zorko Šabec, Iris Dovgan Primc, Marjan Mikuletič, Mirjam
Vrh, Borut Jenko
Odsotnosti članov občinskega sveta med sejo: Nevenka Tomšič (- 3 minute), Sonja Koren Čeligoj (- 3 minute), Anton
Frank (- 1 uro 5 minut), Kristina Valenčič (- 3 minute), Ana Marija Saftič (- 7 minut), Iris Dovgan Primc (- 55 minut)
Odsotni člani občinskega sveta: Adriana Gombač, Anton Šenkinc, Dušan Grbec, Vojko Tomšič
Prisotni sodelavci občinske uprave: Emil Rojc, župan; Andreja Derenčin, direktorica občinske uprave; Tina Kocjan,
vodja oddelka za gospodarstvo in finance; Zdenka Tomažič, vodja oddelka za družbene dejavnosti; Dragica
Kastelic Boštjančič, vodja oddelka za gospodarsko infrastrukturo; Katjuša Vadnjal, višja svetovalka (od
17.21 do 17.44 ure); Tatjana Urbančič, višja svetovalka (od 17.26 ure do 17.53 ure); Jožica Strle Mankuč,
svetovalka (od 17.55 ure do 18.14 ure); Luka Špilar, svetovalec (od 18.12 ure do 18.49 ure); Tjaša Kaluža,
odgovorna urednica glasila Občine Ilirska Bistrica »Bistriški odmevi«; Sabrina Pirih, višja referentka
Ostali prisotni: Anže Godec, Godec Černeka Nemec, o. p., d. o. o., – pri 3. točki dnevnega reda; Vilijem
Fabčič, Studio 3, d. o. o – pri 4. točki dnevnega reda
Prisotni novinarji: predstavniki TV Galeje
Sejo Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica je sklical in vodil Emil Rojc, župan (v nadaljevanju besedila
župan). Za sejo Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica je bil predlagan naslednji DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev zapisnika 26. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, ki je bila 19. 4. 2018
2. Pregled realizacije sklepov
3. Obravnava osnutka Odloka o ustanovitvi JZ Kraške lekarne Ilirska Bistrica
4. Obravnava Odloka o določitvi stroškov lokacijske preveritve v občini Ilirska Bistrica – hitri postopek
5. Obravnava poročila o izidu referenduma o ustanovitvi nove krajevne skupnosti
6. Obravnava sprememb in dopolnitev Statuta Občine Ilirska Bistrica
7. Obravnava sprememb in dopolnitev sklepa o številu članov v svetih krajevnih skupnosti in o volilnih enotah za
volitve članov v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Ilirska Bistrica
8. Obravnava osnutka Odloka o območju predkupne pravice Občine Ilirska Bistrica
9. Premoženjsko pravne zadeve
10. Obravnava poročila o poslovanju JP Komunala Ilirska Bistrica, d.o.o.
11. Organizacija predšolske vzgoje v občini Ilirska Bistrica
12. Predlog sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Ilirska Bistrica za
volilno leto 2018
13. Prerazporeditev proračunskih sredstev in odprtje novih postavk v skladu z Odlokom o proračunu Občine
Ilirska Bistrica za leto 2018 (Uradni list RS, št. 10/2018)
14. Vprašanja in pobude
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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 17, zato je občinski svet sklepčen in lahko
veljavno odloča.
Župan je dal v razpravo dnevni red predlagan s sklicem 27. seje Občinskega sveta Občine Ilirske Bistrica.
Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 1)
Sprejme se dnevni red predlagan s sklicem 27. seje Občinskega sveta Občine Ilirske Bistrica.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 15 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 14 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.
1. točka: Pregled in potrditev zapisnika 26. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, ki je bila
19. 4. 2018
Župan je dal v razpravo zapisnik 26. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, ki je bila 19. 4. 2018 s
predlogom popravka na zadnji strani (pri navedbi članov občinskega sveta, ki so ob 20.12 uri zapustili
sejo občinskega sveta, je bil pomotoma izpuščen Marjan Mikuletič). Pravilni zapis zadnje strani
zapisnika so člani občinskega sveta prejeli pred pričetkom seje občinskega sveta. Ker ni bilo razprave, je
župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 2)
Sprejme se zapisnik 26. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, ki je bila 19. 4. 2018.
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.
2. točka: Pregled realizacije sklepov
Župan je dal v razpravo pregled realizacije sklepov 26. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, ki je bila
19. 4. 2018. Nevenko Tomšič je zanimalo stanje v Gimnaziji Ilirska Bistrica. Župan je pojasnil, da oddelek
gimnazije bo. Nevenko Tomšič je zanimalo, ali je možno preko občine izpeljati investicijo za ogrevanje
stanovanjskih objektov. Župan je pojasnil, da naj za odgovor pokliče naslednji dan v tajništvo, zadevo pa bo
preveril Boštjan Primc. Po zaključeni razpravi je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 3)
Sprejme se poročilo o realizaciji sklepov s 26. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, ki je bila 19. 4. 2018.
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.
3. točka: Obravnava osnutka Odloka o ustanovitvi JZ Kraške lekarne Ilirska Bistrica
Anže Godec, Godec Černeka Nemec, o. p., d. o. o. (v nadaljevanju besedila Anže Godec), je predstavil osnutek
Odloka o ustanovitvi JZ Kraške lekarne Ilirska Bistrica. Osnutek navedenega odloka je priložen arhiviranemu
zapisniku. Andrej Muha, predsednik odbora za družbene dejavnosti in Kristina Valenčič, predsednica
statutarno pravne komisije, sta posredovala stališči delovnih teles občinskega sveta, ki sta priloženi arhiviranemu
zapisniku. Nevenko Tomšič je med drugim zanimalo, kaj je z manjkajočimi podatki v 3. točki 1. člena (mnenje
Lekarniške zbornice Slovenije, soglasje Ministrstva za zdravje). Anže Godec je odgovoril na postavljena
vprašanja. Glede manjkajočih podatkov pa je povedal, da bodo po pridobitvi mnenja oziroma soglasja te podatke
vpisali in bo to zgolj redakcijski popravek. Po zaključeni razpravi je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 4)
I. Sprejme se osnutek Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Kraške lekarne Ilirska Bistrica.
II. 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.
SKLEP (št. 5)
I. Osnutek Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Kraške lekarne Ilirska Bistrica se preoblikuje v predlog.
II. 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.
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SKLEP (št. 6)
I. Sprejme se Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Kraške lekarne Ilirska Bistrica.
II. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 15 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 15 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.
4. točka: Obravnava Odloka o določitvi stroškov lokacijske preveritve v občini Ilirska Bistrica – hitri postopek
Katjuša Vadnjal, višja svetovalka, in Viljem Fabčič iz Studia 3 d. o. o. sta predstavila Odlok o določitvi
stroškov lokacijske preveritve v občini Ilirska Bistrica. Gradivo (predlog Odloka o določitvi stroškov lokacijske
preveritve - hitri postopek, obrazložitev odloka odgovornega prostorskega načrtovalca Viljema Fabčiča,
u.d.i.a, besedilo določb ZUreP-2 (od 127. do 133. člena)) je priloženo arhiviranemu zapisniku. Marjan
Mikuletič, predsednik odbora za urejanje prostora in infrastrukturo, in Kristina Valenčič, predsednica
statutarno pravne komisije, sta posredovala stališči delovnih teles občinskega sveta, ki sta priloženi arhiviranemu
zapisniku. V razpravi je sodeloval Igor Batista. Župan je odgovoril na postavljena vprašanja. Po zaključeni
razpravi je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 7)
1. Sprejme se Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v občini Ilirska Bistrica - hitri postopek.
2. 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.
5. točka: Obravnava poročila o izidu referenduma o ustanovitvi nove krajevne skupnosti
Tina Kocjan, članica OVK Ilirska Bistrica, je po pooblastilu predsednika OVK Ilirska Bistrica predstavila
Poročilo Občinske volilne komisije Občine Ilirska Bistrica z dne 3.6.2018, št. 041-2/2018, o izidu
Referenduma za izločitev naselja Bač iz Krajevne skupnosti Knežak in ustanovitev nove Krajevne
skupnosti Bač za naselje Bač, ki je bil 3.6.2018. Poročilo je priloženo arhiviranemu zapisniku. Kristina
Valenčič, predsednica statutarno pravne komisije, je posredovala stališče komisije, ki je priloženo arhiviranemu
zapisniku. Župan je dal na glasovanje
SKLEP (št. 8)
I. Občinski svet Občine Ilirska Bistrica se je seznanil s Poročilom Občinske volilne komisije Občine
Ilirska Bistrica z dne 3.6.2018, št. 041-2/2018, o izidu Referenduma za izločitev naselja Bač iz Krajevne
skupnosti Knežak in ustanovitev nove Krajevne skupnosti Bač za naselje Bač, ki je bil 3.6.2018.
II. 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.
6. točka: Obravnava sprememb in dopolnitev Statuta Občine Ilirska Bistrica
Župan je predlagal, da se člani občinskega sveta najprej izjasnijo z dvigom rok (z dvotretinjsko večino vseh
članov občinskega sveta) o varianti, ki jo bodo obravnavali. Gradivo (sklep o obravnavi gradiva po varianti 1 in
sklep o obravnavi gradiva po varianti 2, varianta 1 in varianta 2 Sprememb in dopolnitev Statuta Občine
Ilirska Bistrica z obrazložitvama, predlog sklepa o sprejemu Sprememb in dopolnitev Statuta Občine Ilirska
Bistrica) je priloženo arhiviranemu zapisniku. Župan je predlagal, da se člani najprej izjasnijo o obravnavi
variante 1 Sprememb in dopolnitev Statuta Občine Ilirska Bistrica. Ker za predlog ni bilo dvotretinjske
večine vseh članov občinskega sveta, je župan predlagal obravnavo variante 2, ki predvideva spremembo in
dopolnitev 108. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica. Tatjana Urbančič, višja svetovalka (v nadaljevanju
besedila Tatjana Urbančič), je predstavila varianto 2. Kristina Valenčič, predsednica statutarno pravne
komisije, je posredovala stališče komisije, ki je priloženo arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo razprave, je župan
dal na glasovanje Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Ilirska Bistrica povezane s spremembo 108.
člena statuta.
SKLEP (št. 9)
(1) Občinski svet Občine Ilirska Bistrica sprejme Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Ilirska Bistrica.
(2) 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.
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7. točka: Obravnava sprememb in dopolnitev sklepa o številu članov v svetih krajevnih skupnosti in o volilnih
enotah za volitve članov v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Ilirska Bistrica
Tatjana Urbančič je predstavila Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o številu članov v svetih
krajevnih skupnosti in o volilnih enotah za volitve članov v svete krajevnih skupnosti na območju Občine
Ilirska Bistrica. Predlog navedenega sklep z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku. Kristina
Valenčič, predsednica statutarno pravne komisije, je posredovala stališče komisije, ki je priloženo arhiviranemu
zapisniku. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 10)
I. Sprejme se Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o številu članov v svetih krajevnih skupnosti in
o volilnih enotah za volitve članov v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Ilirska Bistrica
(Uradne objave časopisa Snežnik, 22.9.1998 in št. 6, 18.10.2006).
II. 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.
8. točka: Obravnava osnutka Odloka o območju predkupne pravice Občine Ilirska Bistrica
Dragica Kastelic Boštjančič, vodja oddelka za gospodarsko infrastrukturo, je predstavila osnutek Odloka o
območju predkupne pravice Občine Ilirska Bistrica. Navedeni osnutek odloka je priložen arhiviranemu
zapisniku. Zorko Šabec, predsednik odbora za stavbna zemljišča, stanovanjske zadeve in poslovne
prostore, in Kristina Valenčič, predsednica statutarno pravne komisije, sta posredovala stališči delovnih teles
občinskega sveta, ki sta priloženi arhiviranemu zapisniku. V razpravi je sodelovala Nevenka Tomšič. Po
zaključeni razpravi je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 11)
I. Sprejme se osnutek Odloka o območju predkupne pravice Občine Ilirska Bistrica.
II. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 16 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 16 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP (št. 12)
I. Osnutek Odloka o območju predkupne pravice Občine Ilirska Bistrica se preoblikuje v predlog.
II. 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.
SKLEP (št. 13)
I. Sprejme se Odlok o območju predkupne pravice Občine Ilirska Bistrica.
II. 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.
9. točka: Premoženjsko pravne zadeve
Župan je predlagal, da se najprej vse predloge sklepov pri tej točki dnevnega reda predstavi, potem pa o
vseh sklepih glasuje hkrati, razen, če se člani občinskega sveta pri posameznem sklepu odločijo drugače.
Člani občinskega sveta so se strinjali s predlogom. Jožica Strle Mankuč, svetovalka (v nadaljevanju
besedila Jožica Strle Mankuč), je predstavila predlog sklepa št. 711-9/2018, da se na nepremičninah parc.
št. 414/25, 414/18 in 409/3 k.o. 2524 Trnovo vzpostavi status grajenega javnega dobra lokalnega pomena
– javna cesta ter 408/1 k.o. Trnovo vzpostavi status grajenega javnega dobra lokalnega pomena –
parkirišče. Pri navedenih nepremičninah se v Zemljiški knjigi, zaznamuje status grajenega javnega dobra
lokalnega pomena v lasti Občine Ilirska Bistrica, sklep pa stopi v veljavo osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije. Predlog sklepa je priložen arhiviranemu zapisniku.
Jožica Strle Mankuč je predstavila predlog sklepa št. 478-14/2017, da se pri parc. št. 1240/5 k.o. Vrbovo
(ID znak 2526 1240/5) izbriše zaznamba javnega dobra, sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra pa stopi v
veljavo naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS in predlog sklepa št. 478-14/2017, da se v skladu z
Zakonom o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno
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besedilo, 58/12, 27/16, 27/17 – ZKme-1D in 79/17) proda zemljišče parc. št. 1240/5 k.o. Vrbovo (ID znak:
2526 1240/5), za ceno 116,64 €, pod pogoji določenimi v predlogu sklepa. Predloga sklepov sta priložena
arhiviranemu zapisniku.
Jožica Strle Mankuč je predstavila predlog sklepa št. 478-65/2010, da se pri parc. št. 2014/7 k.o. Tominje
(ID znak 2534 2014/7) izbriše zaznamba javnega dobra, sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra pa stopi v
veljavo naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS in predlog sklepa št. 478-65/2010, da se na podlagi
metode neposredne pogodbe, za ceno 1292,00 €, do celote proda zemljišče parc. št. 2014/7 k.o. Tominje
(ID znak 2534 2014/7). Vsi stroški povezani z realizacijo prodaje zemljišča vključno s plačilom DDV
bremenijo kupca. Za podpis kupoprodajne pogodbe se pooblasti župana Občine Ilirska Bistrica, sklep pa
stopi v veljavo naslednji dan po začetku veljavnosti sklepa o izvzemu zemljišča iz javnega dobra. Predloga
sklepov sta priložena arhiviranemu zapisniku.
Jožica Strle Mankuč je predstavila predlog sklepa št. 353-2/2018, da se pri parc. št. 1866/4 k.o. Šembije
(ID znak 2512 1866/4) izbriše zaznamba javnega dobra, sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra pa stopi v
veljavo naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS in predlog sklepa št. 353-2/2018, da se na podlagi
metode neposredne pogodbe, za ceno 153,00 €, do celote proda zemljišče parc. št. 1866/4 k.o. Šembije (ID
znak 2512 1866/4). Vsi stroški povezani z realizacijo prodaje zemljišča vključno s plačilom DDV
bremenijo kupca. Za podpis kupoprodajne pogodbe se pooblasti župana Občine Ilirska Bistrica, ta sklep pa
stopi v veljavo naslednji dan po začetku veljavnosti sklepa o izvzemu zemljišča iz javnega dobra. Predloga
sklepov sta priložena arhiviranemu zapisniku.
Jožica Strle Mankuč je predstavila predlog sklepa št. 478-42/2015, da se pri parc. št. 1095/76 k.o. Ilirska
Bistrica (ID znak 2525 1095/76) izbriše zaznamba javnega dobra, sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra
pa stopi v veljavo naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS in predlog sklepa št. 478-42/2015, da se na
podlagi metode neposredne pogodbe za ceno 439,00 €, do celote proda zemljišče parc. št. 1095/76 k.o.
Ilirska Bistrica (ID znak 2525 1095/76). Vsi stroški povezani z realizacijo prodaje zemljišča vključno s
plačilom DDV bremenijo kupca. Za podpis kupoprodajne pogodbe se pooblasti župana Občine Ilirska
Bistrica, ta sklep pa stopi v veljavo naslednji dan po začetku veljavnosti sklepa o izvzemu zemljišča iz
javnega dobra. Predloga sklepov sta priložena arhiviranemu zapisniku.
Jožica Strle Mankuč je predstavila predlog sklepa št. 478-7/2016, da se pri parc. št. 4103/15 k.o. Bač (ID
znak 2509 4103/15) izbriše zaznamba javnega dobra, sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra pa stopi v
veljavo naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS in predlog sklepa št. 478-7/2016, da se na podlagi
metode neposredne pogodbe za ceno 850,00 €, do celote proda zemljišče parc. št. 4103/15 k.o. Bač (ID
znak 2509 4103/15). Vsi stroški povezani z realizacijo prodaje zemljišča vključno s plačilom DDV
bremenijo kupca. Za podpis kupoprodajne pogodbe se pooblasti župana Občine Ilirska Bistrica, ta sklep pa
stopi v veljavo naslednji dan po začetku veljavnosti sklepa o izvzemu zemljišča iz javnega dobra. Predloga
sklepov sta priložena arhiviranemu zapisniku.
Jožica Strle Mankuč je predstavila predlog sklepa št. 478-50/2016, da se na podlagi metode neposredne
pogodbe za ceno 6291,76 €, do celote proda zemljišče parc. št. 1414/3 k.o. Smrje (ID znak 2525 1414/3).
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 je priložen
arhiviranemu zapisniku.
Jožica Strle Mankuč je predstavila predlog sklepa št. 478-54/2015, da se na podlagi metode neposredne
pogodbe za ceno 3687,00 €, do celote proda zemljišče parc. št. 197/5 k.o. Podgraje (ID znak 2545 197/5).
Vsi stroški povezani z realizacijo prodaje zemljišča vključno s plačilom DDV bremenijo kupca. Za podpis
kupoprodajne pogodbe se pooblasti župana Občine Ilirska Bistrica, ta sklep pa stopi v veljavo naslednji dan
po začetku veljavnosti sklepa o izvzemu zemljišča iz javnega dobra. Predlog sklepa je priložen
arhiviranemu zapisniku.
Jožica Strle Mankuč je predstavila predlog sklepa št. 478-60/2017, da se na podlagi metode neposredne
pogodbe podjetju SODO – sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo d.o.o.,
Minarikova ulica 5, 2000 Maribor, za ceno 10.197,50 EUR, proda nepremičnino - transformatorsko postajo
TP UČNI CENTER:250, 400 Kva, 20/0,4 Kv skupaj s pripadajočim zemljiščem parc. št. 1124/23 v izmeri
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44 m2 k.o. Ilirska Bistrica (objekt ima identifikacijsko številko stavbe: 825). Vsi stroški povezani z
realizacijo prodaje zemljišča, vključno odmerjenim davkom, bremenijo kupca, za podpis kupoprodajne
pogodbe pa se pooblasti župana Občine Ilirska Bistrica. Predlog sklepa je priložen arhiviranemu zapisniku.
Jožica Strle Mankuč je predstavila predlog sklepa št. 478-73/2017, da se v skladu z Zakonom o kmetijskih
zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo, 58/12, 27/16, 27/17 – ZKme-1D
in 79/17) proda zemljišče parc. št. 1373 k.o. Koseze (ID znak: 2528 1373), za ceno 1137,31 €, pod pogoji
določenimi v predlogu sklepa. Predlog sklepa je priložen arhiviranemu zapisniku.
Jožica Strle Mankuč je predstavila predlog sklepa št. 478-33/2015, da se v skladu z Zakonom o kmetijskih
zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo, 58/12, 27/16, 27/17 – ZKme-1D
in 79/17) oz. 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, 9/16 – ZGGLRS in 77/16)
prodajo naslednja zemljišča:
parc. št. 623/2 k.o. Podstenje (ID znak: 2513 623/2), za ceno 156,96 € oz. 0,48 €/m2,
parc. št. 549 k.o. Podstenje (ID znak: 2513 549/0), za ceno 1174,08 € oz. 0,48 €/m2,
parc. št. 523 k.o. Podstenje (ID znak: 2513 523), za ceno 442,80 € oz. 0,72 €/m2,
parc. št. 522 k.o. Podstenje (ID znak: 2513 522), za ceno 1325,52 € oz. 0,72 €/m2, pod pogoji določenimi v
predlogu sklepa. Predlog sklepa je priložen arhiviranemu zapisniku.
Jožica Strle Mankuč je predstavila predlog sklepa št. 478-3/2016, da se v skladu z Zakonom o kmetijskih
zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo, 58/12, 27/16, 27/17 – ZKme-1D
in 79/17) oz. 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, 9/16 – ZGGLRS in 77/16)
prodata naslednji zemljišči:
parc. št. 1350/1 k.o. Trnovo (ID znak: 2524 1350/1), za ceno 773,28 € oz. 0,48 €/m2,
parc. št. 1350/2 k.o. Trnovo (ID znak: 2513 1350/2), za ceno 132,96 € oz. 0,48 €/m2, pod pogoji
določenimi v predlogu sklepa. Predlog sklepa je priložen arhiviranemu zapisniku.
Jožica Strle Mankuč je predstavila predlog sklepa št. 478-54/2016, da se v skladu z Zakonom o kmetijskih
zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo, 58/12, 27/16, 27/17 – ZKme-1D
in 79/17) oz. 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, 9/16 – ZGGLRS in 77/16)
proda delež do 4/5 na naslednjih zemljiščih:
parc. št. 1258/1 k.o. Velika Bukovica (ID znak: 2539 1258/1), za ceno 130,64 € oz. 1,01 €/m2,
parc. št. 1258/2 k.o. Velika Bukovica (ID znak: 2539 1258/2), za ceno 130,64 € oz. 1,01 €/m2, pod pogoji
določenimi v predlogu sklepa. Predlog sklepa je priložen arhiviranemu zapisniku.
Jožica Strle Mankuč je predstavila predlog sklepa št. 371-13/2017, da se od zemljiškoknjižnega lastnika, v
celoti odkupi nepremičnino parc. št. 843/2 k.o. Vrbovo (ID znak: parcela 2526 843/2) za ceno 1092,00 €.
Vsi stroški povezani z realizacijo nakupa zemljišč bremenijo Občino Ilirska Bistrica, za podpis
kupoprodajne pogodbe pa se pooblasti župana Občine Ilirska Bistrica. Predlog sklepa je priložen
arhiviranemu zapisniku.
Jožica Strle Mankuč je predstavila predlog sklepa št. 371-13/2017, da se od zemljiškoknjižnega lastnika v
celoti odkupita nepremičnini parc. št. 840/4 k.o. Vrbovo (ID znak: parcela 2526 840/4) za ceno 31,68 € in
parc. št. 840/6 k.o. Vrbovo (ID znak: parcela 2526 840/6) za ceno 31,20 €. Vsi stroški povezani z
realizacijo nakupa zemljišč bremenijo Občino Ilirska Bistrica, za podpis kupoprodajne pogodbe pa se
pooblasti župana Občine Ilirska Bistrica. Predlog sklepa je priložen arhiviranemu zapisniku.
Jožica Strle Mankuč je predstavila predlog sklepa št. 371-13/2017, da se od zemljiškoknjižnega lastnika v
celoti odkupi nepremičnini parc. št. 844/7 k.o. Vrbovo (ID znak: parcela 2526 844/7) za ceno 1529,00 € in
parc. št. 838/6 k.o. Vrbovo (ID znak: parcela 2526 838/6) za ceno 24,48 €. Vsi stroški povezani z
realizacijo nakupa zemljišč bremenijo Občino Ilirska Bistrica, za podpis kupoprodajne pogodbe pa se
pooblasti župana Občine Ilirska Bistrica. Predlog sklepa je priložen arhiviranemu zapisniku.
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Jožica Strle Mankuč je predstavila predlog sklepa št. 478-36/2018, da se zaradi ureditve
zemljiškoknjižnega stanja zemljišč na katerih je postavljen spomenik NOB v naselju Vrbica, od
zemljiškoknjižnih lastnikov v celoti odkupijo naslednja zemljišča:
Parc.
k.o.
Površina
Cena €
cena €/m2
št.
m2
275/2
Jablanica
23
25,39
1,10
276/4
Jablanica
47
51,89
1,10
280/4
Jablanica
84
96,77
1,15
280/3
Jablanica
79
87,22
1,10
281/3
Jablanica
97
107,09
1,10
Vsi stroški povezani z realizacijo nakupa zemljišč bremenijo Občino Ilirska Bistrica, za podpis
kupoprodajne pogodbe pa se pooblasti župana Občine Ilirska Bistrica. Predlog sklepa je priložen
arhiviranemu zapisniku.
Jožica Strle Mankuč je predstavila predlog sklepa št. 478-65/2010, da se od zemljiškoknjižnega lastnika v
celoti odkupi nepremičnini parc. št. 1245/2 k.o. Tominje (ID znak: parcela 2534 1245/2) za ceno 969,00 €
in parc. št. 1245/4 k.o. Tominje (ID znak: parcela 2534 1245/4) za ceno 228,00 €. Vsi stroški povezani z
realizacijo nakupa zemljišč bremenijo Občino Ilirska Bistrica, za podpis kupoprodajne pogodbe se
pooblasti župana Občine Ilirska Bistrica. Predlog sklepa je priložen arhiviranemu zapisniku.
Jožica Strle Mankuč je predstavila predlog sklepa št. 478-54/2015, da se od zemljiškoknjižnih solastnikov
v celoti odkupi nepremičnino parc. št. 1527/3 k.o. Podgraje (ID znak: parcela 2545 1527/3) za ceno
2774,00 €. Vsi stroški povezani z realizacijo nakupa zemljišč bremenijo Občino Ilirska Bistrica, za podpis
kupoprodajne pogodbe pa se pooblasti župana Občine Ilirska Bistrica. Predlog sklepa je priložen
arhiviranemu zapisniku.
Jožica Strle Mankuč je predstavila predlog sklepa, da se od zemljiškoknjižnih lastnikov, po izvedenih
cenitvah zemljišč, za ocenjeno vrednost, v celoti odkupi kmetijska zemljišča parc. št. 6 k.o. Čelje (ID znak:
parcela 2521 6), parc. št. 24 k.o. Čelje (ID znak: parcela 2521 24) in parc. št. 25 k.o. Čelje (ID znak:
parcela 2521 25). Vsi stroški povezani z realizacijo nakupa zemljišč bremenijo Občino Ilirska Bistrica, za
podpis kupoprodajne pogodbe se pooblasti župana Občine Ilirska Bistrica. Predlog sklepa je priložen
arhiviranemu zapisniku.
Jožica Strle Mankuč je predstavila predlog sklepa, da se na podlagi metode neposredne pogodbe za
določen čas 12 mesecev, družbi Lesonit, lesno kemična industrija d.o.o., Ulica Nikola Tesla 11, 6250
Ilirska Bistrica, za 12 mesečno najemnino v višini 163,07 €, odda v najem del zemljišča parc. št. 647 k.o.
Trnovo (ID znak:2524-647/0-0) v izmeri 10 m2. Del zemljišča navedenega v tem sklepu se odda v najem
pod pogojem, da v primeru spremenjenih potreb Občine Ilirska Bistrica v zvezi s predmetnim zemljiščem,
najemna pogodba takoj sporazumno preneha, najemnik pa zemljišče takoj izprazni oseb, premičnin in
nepremičnin, ter ga izroči najemodajalcu brez kakršnihkoli zahtevkov do najemodajalca. Pri tem Občina
Ilirska Bistrica najemniku ni dolžna priskrbeti nadomestnega zemljišča. Vsi stroški povezani z realizacijo
najema zemljišča bremenijo najemnika, za podpis najemne pogodbe pa se pooblasti župana Občine Ilirska
Bistrica. Predlog sklepa je priložen arhiviranemu zapisniku.
Jožica Strle Mankuč je predstavila predlog sklepa št. 478-55/2018, da se na podlagi metode neposredne
pogodbe za ceno 3.440,00 €, do celote proda zemljišče parc. št. 324/3 k.o. Trnovo (ID znak 2524 324/3) v
izmeri 137m2. 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 je
priložen arhiviranemu zapisniku.
Jožica Strle Mankuč je predstavila predlog sklepa št. 478-71/2016, da se zaradi ureditve
zemljiškoknjižnega stanja zemljišč na katerih poteka cesta v območju naselja S-13, v celoti odkupijo
naslednja zemljišča:
Parc. št.
1452/36

k.o.
Trnovo

Površina m2
91
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Cena €
1.483,93

cena €/m2
16,31

1452/38

Trnovo
296
4.826,84
16,31
SKUPAJ
387
6.310,77
Vsi stroški povezani z realizacijo nakupa zemljišč bremenijo Občino Ilirska Bistrica, za podpis
kupoprodajne pogodbe pa se pooblasti župana Občine Ilirska Bistrica. Predlog sklepa je priložen
arhiviranemu zapisniku.
Jožica Strle Mankuč je predstavila predlog sklepa št. 478-56/2018, da se zaradi ureditve
zemljiškoknjižnega stanja predvidene ceste v naselju Dolnji Zemon se namesto razlastitve izvede menjava
nepremičnin, tako da Občina Ilirska Bistrica prejme v last bremen proste (razen obstoječih služnosti, kot so
vpisane v zemljiški knjigi) nepremičnine, in sicer del parc. št. 2636/1 ( ID znak 2541 2636/1) in del parc.
št.2671/3 (ID znak 2541 2671/3), (po pravnomočnosti odločbe GURS nova parc. št. 2669/5 k.o. Dolnji
Zemon) v skupni izmeri 824 m2, za ceno 14.630,00 EUR oz. 17,75 EUR/m2. Lastniki parcel iz prejšnje
alineje prejmejo v last parc. št. 1400/6 ( ID znak 2524 1400/6) v izmeri 750 m2, k.o. Trnovo, za ceno
15.440,93 EUR, oz. 21,15 EUR/m2. Menjava se izvede pod pogojem, da se obstoječi lastniki parcel iz prve
alineje prejšnjega člena zavežejo, da bodo v zakonskem roku plačali Občini Ilirska Bistrica v denarju
razliko med ocenjenima vrednostima parcel, ki bodo predmet menjave, in sicer 810,93 EUR. Stroške,
nastale v zvezi z izvedbo menjave, ki je predmet tega sklepa, v skladu z določbo 47. člena Zakona o
stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) nosi Občina Ilirska
Bistrica. Predlog sklepa 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. 14)
Sprejme se predlagane sklepe navedene v gradivu točke dnevnega reda: Premoženjsko pravne zadeve:
SKLEP
I. Na nepremičninah parc. št. 414/25, 414/18 in 409/3 k.o. 2524 Trnovo se vzpostavi status grajenega
javnega dobra lokalnega pomena – javna cesta ter 408/1 k.o. Trnovo se vzpostavi status grajenega
javnega dobra lokalnega pomena – parkirišče.
II. Pri nepremičninah iz. I. točke tega sklepa se v Zemljiški knjigi, zaznamuje status grajenega javnega
dobra lokalnega pomena v lasti Občine Ilirska Bistrica.
III. Sklep stopi v veljavo osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
SKLEP
I. Pri parc. št. 1240/5 k.o. Vrbovo (ID znak 2526 1240/5) se izbriše zaznamba javnega dobra.
II. Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra stopi v veljavo naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
SKLEP
I. V skladu z Zakonom o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno
besedilo, 58/12, 27/16, 27/17 – ZKme-1D in 79/17) se proda zemljišče parc. št. 1240/5 k.o. Vrbovo (ID
znak: 2526 1240/5), za ceno 116,64 €. Ponudba za prodajo 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 Zakonu o kmetijskih zemljiščih 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.
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 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.
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.
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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.
SKLEP
I. Pri parc. št. 2014/7 k.o. Tominje (ID znak 2534 2014/7) se izbriše zaznamba javnega dobra.
II. Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra stopi v veljavo naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
SKLEP
I. Na podlagi metode neposredne pogodbe, se za ceno 1292,00 €, do celote proda zemljišče parc. št.
2014/7 k.o. Tominje (ID znak 2534 2014/7).
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.
SKLEP
I. Pri parc. št. 1866/4 k.o. Šembije (ID znak 2512 1866/4) se izbriše zaznamba javnega dobra.
II. Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra stopi v veljavo naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
SKLEP
I. Na podlagi metode neposredne pogodbe, se za ceno 153,00 €, do celote proda zemljišče parc. št. 1866/4
k.o. Šembije (ID znak 2512 1866/4).
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.
SKLEP
I. Pri parc. št. 1095/76 k.o. Ilirska Bistrica (ID znak 2525 1095/76) se izbriše zaznamba javnega dobra.
II. Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra stopi v veljavo naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
SKLEP
I. Na podlagi metode neposredne pogodbe se za ceno 439,00 €, do celote proda zemljišče parc. št. 1095/76
k.o. Ilirska Bistrica (ID znak 2525 1095/76).
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.
SKLEP
I. Pri parc. št. 4103/15 k.o. Bač (ID znak 2509 4103/15) se izbriše zaznamba javnega dobra.
II. Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra stopi v veljavo naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
SKLEP
I. Na podlagi metode neposredne pogodbe se za ceno 850,00 €, do celote proda zemljišče parc. št. 4103/15
k.o. Bač (ID znak 2509 4103/15).
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.
SKLEP
I. Na podlagi metode neposredne pogodbe se za ceno 6291,76 €, do celote proda zemljišče parc. št. 1414/3
k.o. Smrje (ID znak 2525 1414/3).
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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SKLEP
I. Na podlagi metode neposredne pogodbe se za ceno 3687,00 €, do celote proda zemljišče parc. št. 197/5
k.o. Podgraje (ID znak 2545 197/5).
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.
SKLEP
I. Na podlagi metode neposredne pogodbe se podjetju SODO – sistemski operater distribucijskega
omrežja z električno energijo d.o.o., Minarikova ulica 5, 2000 Maribor, za ceno 10.197,50 EUR, proda
nepremičnino - transformatorsko postajo TP UČNI CENTER:250, 400 Kva, 20/0,4 Kv skupaj s
pripadajočim zemljiščem parc. št. 1124/23 v izmeri 44 m2 k.o. Ilirska Bistrica (objekt ima
identifikacijsko številko stavbe: 825).
Vsi stroški povezani z realizacijo prodaje zemljišča, vključno odmerjenim davkom, bremenijo kupca.
Za podpis kupoprodajne pogodbe se pooblasti župana Občine Ilirska Bistrica.
II. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
SKLEP
I. V skladu z Zakonom o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno
besedilo, 58/12, 27/16, 27/17 – ZKme-1D in 79/17) se proda zemljišče parc. št. 1373 k.o. Koseze (ID
znak: 2528 1373), za ceno 1137,31 €. Ponudba za prodajo 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 Zakonu o kmetijskih zemljiščih 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.
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 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.
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.
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.
SKLEP
I. V skladu z Zakonom o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno
besedilo, 58/12, 27/16, 27/17 – ZKme-1D in 79/17) oz. Zakonom o gozdovih (Uradni list RS,
št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 –
ZDavNepr, 17/14, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16) se prodajo naslednja zemljišča:
parc. št. 623/2 k.o. Podstenje (ID znak: 2513 623/2), za ceno 156,96 € oz. 0,48 €/m2,
parc. št. 549 k.o. Podstenje (ID znak: 2513 549/0), za ceno 1174,08 € oz. 0,48 €/m2,
parc. št. 523 k.o. Podstenje (ID znak: 2513 523), za ceno 442,80 € oz. 0,72 €/m2,
parc. št. 522 k.o. Podstenje (ID znak: 2513 522), za ceno 1325,52 € oz. 0,72 €/m2,
Ponudba za prodajo zemljišč se objavi na oglasni deski Upravne enote Ilirska Bistrica. Zemljišča se
prodajajo posamično.
II. V primeru, da ponudbo za nakup zemljišča sprejme več interesentov-prednostnih upravičencev
izenačenih po kriterijih navedenih v Zakonu o kmetijskih zemljiščih oz. Zakonu o gozdovih se
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zemljišče proda interesentu, ki je pri Občini Ilirska Bistrica prvi podal predlog oz. vložil vlogo za nakup
zemljišča in ki je sprejel ponudbo pravočasno in na način, predpisan z Zakonom o kmetijskih
zemljiščih oz. Zakonom o gozdovih.
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 oz. Zakonom o
gozdovih 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 zemljišča in ki je sprejel ponudbo pravočasno in na način, predpisan z Zakonom o kmetijskih
zemljiščih oz. Zakonom o gozdovih.
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 oz. Zakonom o gozdovih.
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.
SKLEP
I. V skladu z Zakonom o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno
besedilo, 58/12, 27/16, 27/17 – ZKme-1D in 79/17) oz. Zakonom o gozdovih (Uradni list RS,
št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 –
ZDavNepr, 17/14, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16) se prodata naslednji zemljišči:
parc. št. 1350/1 k.o. Trnovo (ID znak: 2524 1350/1), za ceno 773,28 € oz. 0,48 €/m2,
parc. št. 1350/2 k.o. Trnovo (ID znak: 2513 1350/2), za ceno 132,96 € oz. 0,48 €/m2,
Ponudba za prodajo zemljišč se objavi na oglasni deski Upravne enote Ilirska Bistrica. Zemljišči se
prodajata posamično.
II. V primeru, da ponudbo za nakup zemljišča sprejme več interesentov-prednostnih upravičencev
izenačenih po kriterijih navedenih v Zakonu o kmetijskih zemljiščih oz. Zakonu o gozdovih se
zemljišče proda interesentu, ki je pri Občini Ilirska Bistrica prvi podal predlog oz. vložil vlogo za nakup
zemljišča in ki je sprejel ponudbo pravočasno in na način, predpisan z Zakonom o kmetijskih
zemljiščih oz. Zakonom o gozdovih.
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 oz. Zakonom o
gozdovih 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 zemljišča in ki je sprejel ponudbo pravočasno in na način, predpisan z Zakonom o kmetijskih
zemljiščih oz. Zakonom o gozdovih.
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 oz. Zakonom o gozdovih.
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.
SKLEP
I. V skladu z Zakonom o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno
besedilo, 58/12, 27/16, 27/17 – ZKme-1D in 79/17) oz. Zakonom o gozdovih (Uradni list RS,
št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 –
ZDavNepr, 17/14, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16) se proda delež do 4/5 na naslednjih zemljiščih:
parc. št. 1258/1 k.o. Velika Bukovica (ID znak: 2539 1258/1), za ceno 130,64 € oz. 1,01 €/m2,
parc. št. 1258/2 k.o. Velika Bukovica (ID znak: 2539 1258/2), za ceno 130,64 € oz. 1,01 €/m2
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Ponudba za prodajo zemljišč se objavi na oglasni deski Upravne enote Ilirska Bistrica. Zemljišči se
prodajata posamično.
II. V primeru, da ponudbo za nakup zemljišča sprejme več interesentov-prednostnih upravičencev
izenačenih po kriterijih navedenih v Zakonu o kmetijskih zemljiščih oz. Zakonu o gozdovih se
zemljišče proda interesentu, ki je pri Občini Ilirska Bistrica prvi podal predlog oz. vložil vlogo za nakup
zemljišča in ki je sprejel ponudbo pravočasno in na način, predpisan z Zakonom o kmetijskih
zemljiščih oz. Zakonom o gozdovih.
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 oz. Zakonom o
gozdovih 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 zemljišča in ki je sprejel ponudbo pravočasno in na način, predpisan z Zakonom o kmetijskih
zemljiščih oz. Zakonom o gozdovih.
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 oz. Zakonom o gozdovih.
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.
SKLEP
I. Od zemljiškoknjižnega lastnika, se v celoti odkupi nepremičnino parc. št. 843/2 k.o. Vrbovo (ID znak:
parcela 2526 843/2) za ceno 1092,00 €.
II. Vsi stroški povezani z realizacijo nakupa zemljišč bremenijo Občino Ilirska Bistrica.
III. Za podpis kupoprodajne pogodbe se pooblasti župana Občine Ilirska Bistrica.
IV. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
SKLEP
I. Od zemljiškoknjižnega lastnika se v celoti odkupita nepremičnini parc. št. 840/4 k.o. Vrbovo (ID znak:
parcela 2526 840/4) za ceno 31,68 € in parc. št. 840/6 k.o. Vrbovo (ID znak: parcela 2526 840/6) za
ceno 31,20 €.
II. Vsi stroški povezani z realizacijo nakupa zemljišč bremenijo Občino Ilirska Bistrica.
III. Za podpis kupoprodajne pogodbe se pooblasti župana Občine Ilirska Bistrica.
IV. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
SKLEP
I. Od zemljiškoknjižnega lastnika se v celoti odkupi nepremičnini parc. št. 844/7 k.o. Vrbovo (ID znak:
parcela 2526 844/7) za ceno 1529,00 € in parc. št. 838/6 k.o. Vrbovo (ID znak: parcela 2526 838/6) za
ceno 24,48 €.
II. Vsi stroški povezani z realizacijo nakupa zemljišč bremenijo Občino Ilirska Bistrica.
III. Za podpis kupoprodajne pogodbe se pooblasti župana Občine Ilirska Bistrica.
IV. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
SKLEP
I. Zaradi ureditve zemljiškoknjižnega stanja zemljišč na katerih je postavljen spomenik NOB v naselju
Vrbica, se od zemljiškoknjižnih lastnikov v celoti odkupijo naslednja zemljišča:
Parc.
k.o.
Površina
Cena €
cena €/m2
št.
m2
275/2
Jablanica
23
25,39
1,10
276/4
Jablanica
47
51,89
1,10
280/4
Jablanica
84
96,77
1,15
280/3
Jablanica
79
87,22
1,10
281/3
Jablanica
97
107,09
1,10
II. Vsi stroški povezani z realizacijo nakupa zemljišč bremenijo Občino Ilirska Bistrica.
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III. Za podpis kupoprodajne pogodbe se pooblasti župana Občine Ilirska Bistrica.
IV. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
SKLEP
I. Od zemljiškoknjižnega lastnika se v celoti odkupi nepremičnini parc. št. 1245/2 k.o. Tominje (ID znak:
parcela 2534 1245/2) za ceno 969,00 € in parc. št. 1245/4 k.o. Tominje (ID znak: parcela 2534 1245/4)
za ceno 228,00 €.
II. Vsi stroški povezani z realizacijo nakupa zemljišč bremenijo Občino Ilirska Bistrica.
III. Za podpis kupoprodajne pogodbe se pooblasti župana Občine Ilirska Bistrica.
IV. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
SKLEP
I. Od zemljiškoknjižnih solastnikov se v celoti odkupi nepremičnino parc. št. 1527/3 k.o. Podgraje (ID
znak: parcela 2545 1527/3) za ceno 2774,00 €.
II. Vsi stroški povezani z realizacijo nakupa zemljišč bremenijo Občino Ilirska Bistrica.
III. Za podpis kupoprodajne pogodbe se pooblasti župana Občine Ilirska Bistrica.
IV. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
SKLEP
I. Od zemljiškoknjižnih lastnikov, se po izvedenih cenitvah zemljišč, za ocenjeno vrednost, v celoti
odkupi kmetijska zemljišča parc. št. 6 k.o. Čelje (ID znak: parcela 2521 6), parc. št. 24 k.o. Čelje (ID
znak: parcela 2521 24) in parc. št. 25 k.o. Čelje (ID znak: parcela 2521 25).
II. Vsi stroški povezani z realizacijo nakupa zemljišč bremenijo Občino Ilirska Bistrica.
III. Za podpis kupoprodajne pogodbe se pooblasti župana Občine Ilirska Bistrica.
IV. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
SKLEP
I. Na podlagi metode neposredne pogodbe se za določen čas 12 mesecev, družbi Lesonit, lesno kemična
industrija d.o.o., Ulica Nikola Tesla 11, 6250 Ilirska Bistrica, za 12 mesečno najemnino v višini 163,07
€, odda v najem del zemljišča parc. št. 647 k.o. Trnovo (ID znak:2524-647/0-0) v izmeri 10 m2.
II. Del zemljišča navedenega v tem sklepu se odda v najem pod pogojem, da v primeru spremenjenih
potreb Občine Ilirska Bistrica v zvezi s predmetnim zemljiščem, najemna pogodba takoj sporazumno
preneha, najemnik pa zemljišče takoj izprazni oseb, premičnin in nepremičnin, ter ga izroči
najemodajalcu brez kakršnihkoli zahtevkov do najemodajalca. Pri tem Občina Ilirska Bistrica
najemniku ni dolžna priskrbeti nadomestnega zemljišča.
III. Vsi stroški povezani z realizacijo najema zemljišča bremenijo najemnika.
IV. Za podpis najemne pogodbe se pooblasti župana Občine Ilirska Bistrica.
V. Ta sklep stopi v veljavo takoj
SKLEP
I. Na podlagi metode neposredne pogodbe se za ceno 3.440,00 €, do celote proda zemljišče parc. št. 324/3
k.o. Trnovo (ID znak 2524 324/3) v izmeri 137m2.
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.
SKLEP
I. Zaradi ureditve zemljiškoknjižnega stanja zemljišč na katerih poteka cesta v območju naselja S-13, se v
celoti odkupijo naslednja zemljišča:
Parc. št.
k.o.
Površina m2
Cena €
cena €/m2
1452/36
Trnovo
91
1.483,93
16,31
1452/38
Trnovo
296
4.826,84
16,31
SKUPAJ
387
6.310,77
II. Vsi stroški povezani z realizacijo nakupa zemljišč bremenijo Občino Ilirska Bistrica.
III. Za podpis kupoprodajne pogodbe se pooblasti župana Občine Ilirska Bistrica.
IV. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
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SKLEP
I. Zaradi ureditve zemljiškoknjižnega stanja predvidene ceste v naselju Dolnji Zemon se namesto
razlastitve izvede menjava nepremičnin, tako da
Občina Ilirska Bistrica prejme v last bremen proste (razen obstoječih služnosti, kot so vpisane v
zemljiški knjigi) nepremičnine, in sicer del parc. št. 2636/1 ( ID znak 2541 2636/1) in del parc.
št.2671/3 (ID znak 2541 2671/3), (po pravnomočnosti odločbe GURS nova parc. št. 2669/5 k.o. Dolnji
Zemon) v skupni izmeri 824 m2, za ceno 14.630,00 EUR oz. 17,75 EUR/m2.
Lastniki parcel iz prejšnje alineje prejmejo v last parc. št. 1400/6 ( ID znak 2524 1400/6) v izmeri 750
m2, k.o. Trnovo, za ceno 15.440,93 EUR, oz. 21,15 EUR/m2.
II. Menjava se izvede pod pogojem, da se obstoječi lastniki parcel iz prve alineje prejšnjega člena
zavežejo, da bodo v zakonskem roku plačali Občini Ilirska Bistrica v denarju razliko med ocenjenima
vrednostima parcel, ki bodo predmet menjave, in sicer 810,93 EUR.
III. Stroške, nastale v zvezi z izvedbo menjave, ki je predmet tega sklepa, v skladu z določbo 47. člena
Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) nosi Občina
Ilirska Bistrica.
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.
10. točka: Obravnava poročila o poslovanju JP Komunala Ilirska Bistrica, d.o.o.
Igor Batista, direktor JP Komunala Ilirska Bistrica, d.o.o. je predstavil poročilo o poslovanju JP Komunala
Ilirska Bistrica, d.o.o.. Marjan Mikuletič, predsednik odbora za urejanje prostora in infrastrukturo, je
posredoval stališče odbora, ki je priloženo arhiviranemu zapisniku. V razpravi je sodelovala Nevenka Tomšič.
Po zaključeni razpravi je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 15)
I. Občinski svet se je seznanil z Letnim poročilom poslovanja JP Komunala Ilirska Bistrica za l. 2017.
II. Razlika med prihodki in odhodki v višini 19.697,00 eur, kar predstavlja čisti poslovni izid poslovnega
leta JP Komunala Ilirska Bistrica d.o.o. za l. 2017, se nameni za vzdrževanje vodovodnega omrežja.
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 sprejet.

Župan je ob 18.35 uri prekinil sejo občinskega sveta zaradi desetminutnega odmora. Župan je ob
18.45 uri ugotovil, da je od 23-ih članic in članov občinskega sveta prisotnih 13, zato je občinski svet
sklepčen in lahko nadaljuje s sejo.
11. točka: Organizacija predšolske vzgoje v občini Ilirska Bistrica
Luka Špilar, svetovalec, je predstavil organizacijo predšolske vzgoje v Občini Ilirska Bistrica. Predloga sklepov
o soglasju k sistemizaciji delovnih mest v enotah vrtec in o organizaciji predšolske vzgoje v Občini Ilirska
Bistrica z obrazložitvijo sta priložena 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. 16)
I. Sprejme se sistemizacija delovnih mest za šolsko leto 2018/2019 v Vrtcu Jožefe Maslo Ilirska Bistrica,
v enotah vrtcev pri OŠ Jelšane, OŠ Toneta Tomšiča Knežak, OŠ Podgora Kuteževo, OŠ Rudolfa
Ukoviča Podgrad in OŠ Rudija Mahniča-Brkinca Pregarje, na podlagi Pravilnika o normativih za
opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, predlogov zavodov ter dejansko ugotovljenih potreb po
zasedbi delovnih mest.
Sistemizacija delovnih mest zagotavlja potrebe po predšolski vzgoji otrok v naslednjih oddelkih:
a) Vrtec Jožefe Maslo Ilirska Bistrica:
 3 starostno homogene oddelke prvega starostnega obdobja /2-3 letniki/ – celodnevni program s
sočasno prisotnostjo vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice v oddelku v trajanju 6 ur,
 2 starostno homogena oddelka drugega starostnega obdobja /3-4 letniki/ – celodnevni program s
sočasno prisotnostjo vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice v oddelku v trajanju 4 ure,
 2 starostno homogena oddelka drugega starostnega obdobja /4-5 letniki/ – celodnevni program s
sočasno prisotnostjo vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice v oddelku v trajanju 4 ure,
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 3 starostno homogene oddelke drugega starostnega obdobja /5-6 letniki/ – celodnevni program s
sočasno prisotnostjo vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice v oddelku v trajanju 4 ure,
 3 starostno homogene oddelke prvega starostnega obdobja /1-2 letniki/ - celodnevni program s
sočasno prisotnostjo vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice v oddelku v trajanju 6 ur,
 1 starostno kombiniran oddelek – celodnevni program s sočasno prisotnostjo vzgojiteljice in
pomočnice vzgojiteljice v oddelku v trajanju 5 ur.
b) OŠ Jelšane:
 1 starostno kombiniran oddelek – celodnevni program s sočasno prisotnostjo vzgojiteljice in
pomočnice vzgojiteljice v oddelku v trajanju 5 ur,
 1/2 starostno kombiniranega oddelka – celodnevni program brez sočasne prisotnosti vzgojiteljice in
pomočnice vzgojiteljice.
c) OŠ Toneta Tomšiča Knežak:
 2 starostno kombinirana oddelka – celodnevni program s sočasno prisotnostjo vzgojiteljice in
pomočnice vzgojiteljice v oddelku v trajanju 5 ur,
 1 starostno heterogen oddelek drugega starostnega obdobja /4-6 letniki/ – celodnevni program s
sočasno prisotnostjo vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice v oddelku v trajanju 4 ure.
 1 starostno heterogen oddelke prvega starostnega obdobja /1-2 letniki/ – celodnevni program s
sočasno prisotnostjo vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice v oddelku v trajanju 6 ur,
d) OŠ Podgora Kuteževo:
 1 starostno homogen oddelek prvega starostnega obdobja /1-2 letniki/ – celodnevni program s sočasno
prisotnostjo vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice v oddelku v trajanju 6 ur,
 1 starostno heterogen oddelek drugega starostnega obdobja /3-6 letniki/ – celodnevni program s
sočasno prisotnostjo vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice v oddelku v trajanju 4 ure,
 1 starostno kombiniran oddelek – celodnevni program s sočasno prisotnostjo vzgojiteljice in
pomočnice vzgojiteljice v oddelku v trajanju 5 ur.
e) OŠ Rudolfa Ukoviča Podgrad:
 1 starostno heterogen oddelek prvega starostnega obdobja /1-3 letniki/ – celodnevni program s
sočasno prisotnostjo vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice v oddelku v trajanju 6 ur,
 1 starostno kombiniran oddelek – celodnevni program s sočasno prisotnostjo vzgojiteljice in
pomočnice vzgojiteljice v oddelku v trajanju 5 ur.
 1 starostno heterogen oddelek drugega starostnega obdobja /3-6 letniki/ - celodnevni program s
sočasno prisotnostjo vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice v oddelku v trajanju 4 ur.
f) OŠ Rudija Mahniča-Brkinca Pregarje:
 1 starostno kombiniran oddelek - celodnevni program s sočasno prisotnostjo vzgojiteljice in
pomočnice vzgojiteljice v oddelku v trajanju 5 ur,
 polovica starostno kombiniranega oddelka - celodnevni program brez sočasnosti.
II. Sprejme se naslednja sistemizacija delovnih mest:
Zap. DELOVNO MESTO Vrtec
OŠ
ILIRSKA
št.
JELŠANE
BISTRICA
1
RAVNATELJ
1
POMOČNIK
2
RAVNATELJA
3
VZGOJITELJ(ICA) 14
2
POMOČ.(CA)
4
16
1,57
VZGOJITEL.(ICE)
SVETOVALNI
5
1
DELAVEC(KA)
6
DEFEKTOLOG,
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OŠ

OŠ

OŠ

OŠ

KNEŽAK

KUTEŽEVO

PODGRAD PREGARJE

0,35

0,35

0,35

4

3

3

2

5

4

3,43

1,75

0,13

0,1

0,1

0,12

0,08

0,08

PEDAGOG,
LOGOPED
ORGANIZATOR
7
0,025
0,07
0,05
PREHRANE
ORG. ZDRAV.-HIG.
8
0,025
0,07
0,05
0,025
REŽIMA
SPREM. GIB. OVIR.
9
1
1
1
OTROKA
10
RAČUNOVODJA
1
0,1
0,1
0,15
0,15
0,25
POSLOVNI
11
1
0,1
0,1
0,15
0,15
SEKRETAR
12
HIŠNIK
1
0,1
0,14
0,5
0,08
13
KUHAR(ICA)
0,92
1,68
0,75
1,61
0,77
KUHAR(ICA) 14
0,1
0,46
POMOČ.(CA)
15
PERICA
1
0,2
0,14
0,1
16
ČISTILEC(KA)
3
0,3
0,5
0,63
0,5
0,27
17
SKUPAJ
39
5,14
13,56
11,17
9,53
6,33
III. Občinski svet Občine Ilirska Bistrica pooblašča župana za odločanje v zvezi s spremembami v številu in
vrsti oddelkov in v zvezi z nastalimi spremembami sistemizacije med šolskim letom 2018/2019.
IV. Sklep o sistemizaciji stopi v veljavo z dnem sprejema na Občinskem svetu Občine Ilirska Bistrica in
velja od 01.09.2018 dalje.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o soglasju k sistemizaciji delovnih mest v enotah
vrtec, št. 602-2/2017-12, z dne 13.7.2017.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 13 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 13 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP (št. 17)
I. Javno službo predšolske vzgoje v Občini Ilirska Bistrica opravljajo Vrtec Jožefe Maslo Ilirska
Bistrica, enote vrtcev pri OŠ Jelšane, OŠ Toneta Tomšiča Knežak, OŠ Podgora Kuteževo, OŠ Rudolfa
Ukoviča Podgrad in OŠ Rudija Mahniča-Brkinca Pregarje.
Občina Ilirska Bistrica se kot ustanovitelj javnih zavodov na področju predšolske vzgoje zavzema za
enakomeren razvoj vseh delov občine in podpira oblikovanje programov predšolske vzgoje v vseh
krajih, kjer deluje osnovna šola.
II. a) Vrtec Jožefe Maslo Ilirska Bistrica izvaja naslednje programe predšolske vzgoje:
- dnevni program predšolske vzgoje otrok prvega starostnega obdobja,
- dnevni program predšolske vzgoje otrok drugega starostnega obdobja,
- poldnevni program predšolske vzgoje otrok prvega starostnega obdobja,
- poldnevni program predšolske vzgoje otrok drugega starostnega obdobja,
- dnevni program predšolske vzgoje otrok prvega in drugega starostnega obdobja v
kombiniranem programu,
- poldnevni program predšolske vzgoje otrok prvega in drugega starostnega obdobja v
kombiniranem programu.
b) Enota vrtca pri OŠ Jelšane izvaja naslednje programe predšolske vzgoje:
- dnevni program predšolske vzgoje otrok prvega in drugega starostnega obdobja v
kombiniranem programu,
- poldnevni program predšolske vzgoje otrok prvega in drugega starostnega obdobja v
kombiniranem programu.
c) Enota vrtca pri OŠ Toneta Tomšiča Knežak izvaja naslednje programe predšolske vzgoje:
- dnevni program predšolske vzgoje otrok prvega in drugega starostnega obdobja v
kombiniranem programu,
- poldnevni program predšolske vzgoje otrok prvega in drugega starostnega obdobja v
kombiniranem programu,
- dnevni program predšolske vzgoje otrok drugega starostnega obdobja,
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- dnevni program predšolske vzgoje otrok prvega starostnega obdobja,.
d) Enota vrtca pri OŠ Podgora Kuteževo izvaja naslednje programe predšolske vzgoje:
- dnevni program predšolske vzgoje otrok prvega starostnega obdobja,
- dnevni program predšolske vzgoje otrok drugega starostnega obdobja,
- poldnevni program predšolske vzgoje otrok drugega starostnega obdobja,
- dnevni program predšolske vzgoje otrok prvega in drugega starostnega obdobja v
kombiniranem programu,
- poldnevni program predšolske vzgoje otrok prvega in drugega starostnega obdobja v
kombiniranem programu.
e) Enota vrtca pri OŠ Rudolfa Ukoviča Podgrad izvaja naslednje programe predšolske vzgoje:
- dnevni program predšolske vzgoje otrok prvega starostnega obdobja,
- dnevni program predšolske vzgoje otrok drugega starostnega obdobja,
- poldnevni program predšolske vzgoje otrok drugega starostnega obdobja,
- dnevni program predšolske vzgoje otrok prvega in drugega starostnega obdobja v
kombiniranem programu.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

f) Enota vrtca pri OŠ Rudija Mahniča - Brkinca Pregarje izvaja naslednje programe predšolske vzgoje:
- dnevni program predšolske vzgoje otrok prvega in drugega starostnega obdobja v
kombiniranem programu,
- poldnevni program predšolske vzgoje otrok prvega in drugega starostnega obdobja v
kombiniranem programu.
Dnevni programi predšolske vzgoje v Občini Ilirska Bistrica trajajo devet ur.
Poldnevni programi predšolske vzgoje v Občini Ilirska Bistrica trajajo šest ur.
Vrtec Jožefe Maslo Ilirska Bistrica ima urejen podaljšani obratovalni čas na 10 ur za dva oddelka.
Enota vrtca pri OŠ Rudolfa Ukoviča Podgrad ima podaljšani obratovalni čas na 11 ur v enem oddelku,
enota vrtca pri OŠ Rudija Mahniča – Brkinca Pregarje ima urejen podaljšani obratovalni čas na 10 ur
v obeh oddelkih, enota vrtca pri OŠ Podgora Kuteževo ima podaljšani obratovalni čas na 10,5 ur za
dva oddelka ter podaljšan obratovalni čas na 10 ur za en oddelek, enota vrtca pri OŠ Toneta Tomšiča
Knežak ima podaljšan obratovalni čas na 10 ur za vse oddelke ter enota vrtca pri OŠ Jelšane ima
podaljšan obratovalni čas na 10 ur za en oddelek.
Fleksibilni normativ povečanja najvišjega števila v oddelek vključenih otrok za največ dva otroka se
uveljavi v vseh enotah javnih vrtcev v občini Ilirska Bistrica razen v obeh kombiniranih oddelkih in
oddelku drugega starostnega obdobja pri enoti vrtca OŠ Toneta Tomšiča Knežak ter v kombiniranem
oddelku pri enoti vrtca OŠ Rudija Mahniča Brkinca Pregarje. Fleksibilni normativ se uveljavi tudi v
koncesijskem vrtcu Zavoda Notre dame Ilirska Bistrica.
Enote vrtcev vpisujejo otroke v programe predšolske vzgoje iz II. točke tega sklepa za naslednje
šolsko leto v mesecu marcu tekočega šolskega leta. V skladu z zakonodajo lahko starši vpisujejo
otroke tudi med letom, v kolikor so v oddelkih še prosta mesta.
Občina Ilirska Bistrica kot ustanoviteljica javnih zavodov iz I. točke tega sklepa lahko omeji vpis v
programe predšolske vzgoje, tako kvantitativno (število oddelkov), kakor tudi strukturno (dnevni in
poldnevni programi), v kolikor se stanje oddelkov in vključenih otrok bistveno spremeni oz. presodi,
da bi z omejitvijo vpisa zagotovila bolj ekonomično izvajanje javne službe.
V primeru izpisa otroka iz vrtca, o izpisu starši pisno obvestijo vrtec najmanj 8 dni pred datumom
izpisa otroka iz vrtca.
V primeru, da je število otrok v oddelkih manjše od števila, ki je določeno kot najvišji normativ za
oblikovanje posamezne vrste oddelka, Občina Ilirska Bistrica vrtcu zagotavlja sredstva v višini cene
programa brez živil za število otrok, ki predstavlja razliko med dejanskim številom otrok v oddelku in
najvišjim normativnim številom.
Javni zavodi, ki opravljajo dejavnost predšolske vzgoje v Občini Ilirska Bistrica, so dolžni v roku 15
dni od nastale spremembe predložiti obrazloženo pobudo za ponovno obravnavo Sklepa o organizaciji
predšolske vzgoje v Občini Ilirska Bistrica in Sklepa o soglasju k sistemizaciji delovnih mest v enotah
vrtec, v primeru, da se z zaključkom vsakoletnega marčevskega vpisa izkaže potreba po spremembi
števila oblikovanih oddelkov ali po spremembi oblike posamičnega oblikovanega oddelka ter v
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primeru, ko se število vključenih otrok spremeni v tolikšni meri, da je v oddelek vključenih manj kot
polovica otrok od zgornjega normativa za oblikovanje oddelka. O nastalih spremembah odloča župan.
VIII. Sklep stopi v veljavo z dnem sprejema na Občinskem svetu Občine Ilirska Bistrica in velja od
01.09.2018 dalje.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o organizaciji predšolske vzgoje v Občini Ilirska
Bistrica, št. 602-2/2017-17, z dne 13.7.2017.
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.
12. točka: Predlog sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Ilirska
Bistrica za volilno leto 2018
Tina Kocjan, vodja oddelka za gospodarstvo in finance (v nadaljevanju besedila Tina Kocjan), je predstavila
predlog sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Ilirska Bistrica za volilno
leto 2018. Predlog navedenega sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku. Alenka Tomšič
Klarič, namestnica predsednika odbora za gospodarstvo in finance, je posredovala stališče odbora, ki je
priloženo arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo razprave je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 18)
1. S tem sklepom se določijo upravičenci, kriteriji in višina sredstev za delno povrnitev stroškov volilne
kampanje za lokalne volitve (volitve članov občinskega sveta in volitve župana) v Občini Ilirska
Bistrica za leto 2018.
2. Stroški volilne kampanje za volitve v Občinski svet Občine Ilirska Bistrica (v nadaljevanju besedila:
občinski svet) ne smejo preseči 0,40 evra na posameznega volilnega upravičenca v občini.
Stroški volilne kampanje za volitve župana ne smejo preseči 0,25 evra na posameznega volilnega
upravičenca v občini. Če pride do drugega kroga glasovanja, se stroški volilne kampanje za kandidata,
ki na tem glasovanju kandidirata, povečajo še za 0,15 evra na posameznega volilnega upravičenca v
občini.
3. Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za člane občinskega sveta, katerih listam so pripadli
mandati za člane v občinskem svetu, imajo pravico do povračila stroškov volilne kampanje v višini 0,33
evra za dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih
sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in Računskemu sodišču Republike Slovenije (v
nadaljevanju besedila: računsko sodišče).
4. Organizatorji volilne kampanje za župana, za katerih kandidate je glasovalo najmanj 10% od skupnega
števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, imajo pravico do povračila stroškov volilne kampanje v
višini 0,12 evra za vsak dobljeni glas.
Če pride na volitvah za župana do drugega kroga glasovanja, sta kandidata, ki kandidirata v drugem
krogu, upravičena do povračila stroškov v višini 0,12 evra za vsak dobljeni glas v tem krogu. Skupni
znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila
občinskemu svetu in računskemu sodišču.
5. Organizatorju volilne kampanje za volitve v občinski svet ali za volitve župana se na njegovo zahtevo
povrne stroške volilne kampanje iz proračuna Občine Ilirska Bistrica v roku 30 dni po predložitvi
poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.
6. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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.
13. točka: Prerazporeditev proračunskih sredstev in odprtje novih postavk v skladu z Odlokom o
proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 (Uradni list RS, št. 10/2018)
Tina Kocjan je predstavila predlog sklepa, da se v okviru Proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 v
okviru podprograma 15029002 – Ravnanje z odpadno vodo, predlaga povečanje proračunske postavke 4001527
Črpanje, odvoz in čiščenje grezničnih odplak iz KČN Šembije, konto 4022 Voda in komunalne storitve, v višini
30.000 evrov. Sredstva se zagotovijo iz proračunske postavke 4001508 Kanalizacije in čistilne naprave,
projekt OB038-150095 Ureditev kanal. v delih ulice Toneta Tomšiča – v višini 30.000 evrov. Alenka
Tomšič Klarič, namestnica predsednika odbora za gospodarstvo in finance, je posredovala stališče odbora, ki je
priloženo arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje

18 od 19

SKLEP (št. 19)
I. V okviru Proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 se v okviru podprograma 15029002 – Ravnanje z
odpadno vodo, predlaga povečanje proračunske postavke 4001527 Črpanje, odvoz in čiščenje grezničnih odplak iz
KČN Šembije, konto 4022 Voda in komunalne storitve, v višini 30.000 evrov.
II. Sredstva se zagotovijo iz proračunske postavke 4001508 Kanalizacije in čistilne naprave, projekt OB038150095 Ureditev kanal. v delih ulice Toneta Tomšiča – v višini 30.000 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.
14. točka: Vprašanja in pobude
Ana Marija Saftič
1. Od krajanov Jelšan je prejela vprašanje, da jim je bil pri pokopališču obljubljen prehod za pešce, ko bo
narejen pločnik z druge strani. Ker je pločnik narejen, jo je zanimalo, kdaj bo prehod za pešce.
2. V Jelšanah prosijo za merilnik hitrosti.
3. Zanimalo jo je, kdaj bi lahko na novem delu pokopališča v Ilirski Bistrici napeljali vodo.
4. Pred tremi leti je bila obnovljena »brivnica« na Placu. Za to obnovo se je porabilo približno 22.000 evrov,
danes pa ta objekt žal razpada (fasada odpada). Zanimalo jo je, če bo podjetje, ki je obnovilo brivnico in ima
certifikat kakovosti, ta objekt obnovilo in na čigave stroške ter, kaj občina oziroma župan namerava s to
»brivnico«, ker je prostor prazen.
Glede »brivnice« je župan pojasnil zahteve Zavoda za varstvo kulturne dediščine za obnovo objekta. Objekt se
bo saniralo, vendar za odpadanje ometa ni kriv izvajalec, pač pa projektna zahteva. Če bo interes, se lahko
»brivnico« odda v najem. Župan je pojasnil, da se bo preverilo postavitev merilnika hitrosti v Jelšanah. Igor
Batista je v zvezi z napeljavo vode na pokopališču pojasnil, da bodo pripravili stroškovnik in, da bo v zvezi s
tem na občino podal pismeno poročilo. Župan je v zvezi s prehodom za pešce pri jelšanskem pokopališču dejal,
da se bo zadevo preverilo.
Adrijana Kocjančič
1. Opozorila je, da kamenje še vedno pada na cesto nasproti bencinske črpalke v Podgradu. Na eni prejšnjih sej
občinskega sveta je na to opozorila, vendar se stanje ni nič izboljšalo.
2. Glede na to, da naši občani že redno srečujejo migrante na robu gozdov in po kolovoznih poteh, jo je
zanimalo, ali ima občina določene ukrepe glede varnosti občanov.
Župan je v zvezi s padanjem kamenja na cesto pojasnil, da se bo pristojne ponovno opozorilo. Glede migrantov
občina nima nobenih pristojnosti in ni obveščen s strani policije o ilegalnih prehodih. Žal tudi ne more ukrepati,
da bi se zadeva spremenila.
Marjan Mikuletič
1. Glede na dogajanje na smrskem ovinku, ki je spet zahteval smrtno žrtev (na družbenih omrežjih se je
vzpostavila neka kampanja in so tudi nekaj dosegli na Direkciji za ceste), ga je zanimalo, kako je v zvezi s
tem nevarnim ovinkom nastopila občina.
2. V imenu občanov Male Bukovice ga je zanimalo, v kakšni fazi je in kako napreduje rekonstrukcija mostu čez
železniško progo.
Župan je glede smrskega ovinka pojasnil, da je sam pri Direkciji za ceste prosil, da se zadevo uredi.
Predstavniki Direkcije za ceste so bili na ogledu tega ovinka in pri njem na razgovoru. Pojasnili so, da so začasni
ukrepi postavljeni glede omejitve hitrosti, delajo se meritve asfalta, ovinek bodo tudi preplastili, naslednja faza
pa je projektiranje spremembe ovinka. Glede mostu na Mali Bukovici je župan pojasnil, da se pri Slovenskih
železnicah postopki odvijajo počasi.
Župan je zaključil sejo občinskega sveta ob 19.01 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
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