OBČINA ILIRSKA BISTRICA
Občinski svet
Številka: 011-25/2019
Ilirska Bistrica, 14. 6. 2019

ZAPISNIK
6. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, ki je bila
6. 6. 2019 ob 17.00 uri v sejni sobi Občine Ilirska Bistrica
Prisotni člani občinskega sveta: Marjan Tavčar, Sonja Čošić, Borut Rojc, Stanislav Zver, Igor Janičijević,
Jadranka Zucconi, Lilijana Valenčič, Dušan Grbec, Adrijana Kocjančič, Robert Šircelj, Andrej Batista,
Mateja Matko, Simon Vičič, Andrej Černigoj, Teja Iskra, Aleš Zidar, Tjaša Pecman Poles, Nevenka
Tomšič, Zdravko Kirn, Ivan Simčič, Vlado Hrvatin, Nejc Udovič, Anton Tonjo Janežič
Odsotnosti članov OS med sejo: Robert Šircelj (- 20 minut), Tjaša Pecman Poles (- 1 minuto)
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; Marko Tomažič, svetovalec (do 17.20
ure); Luka Špilar, svetovalec (do 17.27 ure); Sabrina Pirih, višja referentka
Prisotni novinarji: Katja Kirn Vodopivec, 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 5. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica z dne 18. 4. 2019 in
zapisnika o izvedbi 2. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, ki je bila sklicana
25. 4. 2019
2. Pregled realizacije sklepov
3. Premoženjskopravne zadeve
4. Obravnava osnutka Odloka o določitvi javne infrastrukture na področju športa v Občini Ilirska Bistrica
5. Obravnava Sprememb Tržnega reda javne tržnice v občini Ilirska Bistrica – hitri postopek
6. Obravnava osnutka Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov Občinskega
sveta Občine Ilirska Bistrica
7. 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 predlagal dopolnitev dnevnega reda z novo 7. točko: Prerazporeditev proračunskih sredstev in
predlog obrazložil. Predlog sklepa z obrazložitvijo je bil članom občinskega sveta dan pred pričetkom seje
in je priložen arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 1)
Dnevni red se dopolni z novo 7. točko: Prerazporeditev proračunskih sredstev.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 22 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 22 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP (št. 2)
Sprejme se naslednji dnevni red:
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1. Pregled in potrditev zapisnika 5. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica z dne 18. 4. 2019 in
zapisnika o izvedbi 2. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, ki je bila sklicana
25. 4. 2019
2. Pregled realizacije sklepov
3. Premoženjskopravne zadeve
4. Obravnava osnutka Odloka o določitvi javne infrastrukture na področju športa v Občini Ilirska Bistrica
5. Obravnava Sprememb Tržnega reda javne tržnice v občini Ilirska Bistrica – hitri postopek
6. Obravnava osnutka Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov Občinskega
sveta Občine Ilirska Bistrica
7. Prerazporeditev proračunskih sredstev
8. Vprašanja in pobude
Pri glasovanju je bilo prisotnih 22 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 22 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.
1. točka:Pregled in potrditev zapisnika 5. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica z dne 18. 4.
2019 in zapisnika o izvedbi 2. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica,
ki je bila sklicana 25. 4. 2019
Župan je dal v razpravo zapisnik 5. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica z dne 18. 4. 2019. Ker ni bilo
razprave, je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 3)
Sprejme se zapisnik 5. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica z dne 18. 4. 2019.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 22 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 22 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.
Župan je dal v razpravo zapisnik o izvedbi 2. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, ki
je bila sklicana 25. 4. 2019. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 4)
Sprejme se zapisnik o izvedbi 2. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, ki je bila
sklicana 25. 4. 2019.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 22 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 22 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.
2. točka: Pregled realizacije sklepov
Župan je dal v razpravo pregled realizacije sklepov s 5. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica z dne 18. 4.
2019. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 5)
Sprejme se poročilo o realizaciji sklepov s 5. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica z dne 18. 4. 2019.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 22 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 22 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.
Župan je dal v razpravo pregled realizacije sklepa z 2. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine Ilirska
Bistrica, ki je bila sklicana 25. 4. 2019. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 6)
Sprejme se poročilo o realizaciji sklepa z 2. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, ki je
bila sklicana 25. 4. 2019.
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.

3. točka: Premoženjskopravne zadeve
Sonja Čošić, predsednica odbora za stavbna zemljišča, stanovanjske zadeve in poslovne prostore, je
posredovala stališče odbora, ki je priloženo arhiviranemu zapisniku. Župan je predlagal, da se o vseh
sklepih glasuje hkrati, razen, če se člani občinskega sveta pri posameznem sklepu odločijo drugače.
Marko Tomažič, svetovalec (v nadaljevanju besedila Marko Tomažič), je predstavil predlog sklepa št.
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478-36/2019-4, da Občina Ilirska Bistrica sprejme neodplačno v svojo last in posest zemljišča parc. št.
1752/17, 1752/15, 1752/12, 1378/193 in 1378/190 vse k.o. 2509 Bač, ki v naravi predstavljajo predvideno
novo cesto znotraj gospodarske cone na Baču. Vsi stroški postopka in izvedbe prenosa lastništva bremenijo
Občino Ilirska Bistrica. Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku.
Marko Tomažič je predstavil predlog sklepa, da se na podlagi metode neposredne pogodbe za določen čas
2 let, družbi Proizvodno gradbeno podjetje Snežnik d.o.o., Maistrova ulica 20, 6250 Ilirska Bistrica, za
letno najemnino v višini 3240,00 €, odda v najem zemljišča parc. št. 732/64 k.o. Trnovo (ID znak: parcela
2524 732/64), parc. št. 732/66 k.o. Trnovo (ID znak: parcela 2524 732/66), parc. št. 732/80 k.o. Trnovo (ID
znak: parcela 2524 732/80), parc. št. 732/85 k.o. Trnovo (ID znak: parcela 2524 732/85), pod pogoji
določenimi v predlogu sklepa. Župan je dodatno obrazložil naveden predlog sklepa. Predlog sklepa z
obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku.
Marko Tomažič je predstavil predlog sklepa, da se od zemljiškoknjižnih solastnikov za ceno 495,68 €
(3,37€/m2), v celoti odkupi kmetijsko zemljišče parc. št. 282/3 k.o. Jablanica (ID znak: parcela 2543
282/3). Vsi stroški povezani z realizacijo nakupa zemljišč bremenijo Občino Ilirska Bistrica, za podpis
kupoprodajne pogodbe pa se pooblasti župana Občine Ilirska Bistrica. Predlog sklepa z obrazložitvijo je
priložen arhiviranemu zapisniku.
Marko Tomažič je predstavil predlog sklepa, da se od zemljiškoknjižnega lastnika, za ceno 604,15 €
(0,28€/m2), v celoti odkupi kmetijsko zemljišče parc. št. 3469/518 k.o. Knežak (ID znak: parcela 2511
3469/518). Vsi stroški povezani z realizacijo nakupa zemljišč bremenijo Občino Ilirska Bistrica, za podpis
kupoprodajne pogodbe pa se pooblasti župana Občine Ilirska Bistrica. Predlog sklepa z obrazložitvijo je
priložen arhiviranemu zapisniku.
Marko Tomažič je predstavil predlog sklepa, da se od zemljiškoknjižnih lastnikov v celoti odkupi
nepremičnino parc. št. 1627 k.o. Jablanica (ID znak: parcela 2534 1627 ) za ceno 2070,00 €. 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.
Marko Tomažič je predstavil predlog sklepa, da se od zemljiškoknjižnih lastnikov v celoti odkupi
nepremičnino parc. št. 1673/18 k.o. Koseze, (ID znak: parcela 2528 1673/18 ) za ceno 2.684,00 €. 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.
Marko Tomažič je predstavil predlog sklepa, da se od zemljiškoknjižnega lastnika v celoti odkupi
nepremičnine parc. št. 703/2 k.o. Zajelšje, (ID znak: parcela 2533 703/2 ), parc. št. 704/2 k.o. Zajelšje, (ID
znak: parcela 2533 704/2 ) in parc. št. 711/2 k.o. Zajelšje, (ID znak: parcela 2533 711/2 ) za skupno ceno
377,00 €. Vsi stroški povezani z realizacijo nakupa zemljišč bremenijo Občino Ilirska Bistrica, za podpis
kupoprodajne pogodbe pa se pooblasti župana Občine Ilirska Bistrica. Predlog sklepa z obrazložitvijo je
priložen arhiviranemu zapisniku.
Marko Tomažič je predstavil predlog sklepa št.: 478-52/2013-4, da nepremičnine parc. št. 574/4, 1663/18,
1663/19, 1663/21, 1663/23, 1663/25, 1663/26, vse k.o. Koseze predstavljajo del državne ceste G1 –
6/0343 Ilirska Bistrica – Jelšane, skladno z Uredbo o kategorizaciji državnih cest (Uradni list RS, št.
102/12, 35/15, 38/15, 78/15, 21/16, 52/16, 64/16, 41/17 in 63/17), zato se brezplačno prenesejo v last
Republike Slovenije. Za podpis pogodb o brezplačni odsvojitvi nepremičnin se pooblasti župana Občine
Ilirska Bistrica. Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku.
Marko Tomažič je predstavil predlog sklepa, 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) in 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) prodajo
naslednja zemljišča:
 parc. št. 1442 k.o. Jablanica (ID znak: parcela 2543 1442), za ceno 207,00 € oz. 0,40 €/m2,
 parc. št. 1441/3 k.o. Jablanica (ID znak: parcela 2543 1441/3), za ceno 863,00 € oz. 0,40 €/m2,
 parc. št. 1441/4 k.o. Jablanica (ID znak: parcela 2543 1441/4), za ceno 94,00 € oz. 0,40 €/m2,
 parc. št. 1324/6 k.o. Jablanica (ID znak: parcela 2543 1324/6), za ceno 1.107,00 € oz. 0,31 €/m2, pod
pogoji določenimi v predlogu sklepa. Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu
zapisniku.
Marko Tomažič je predstavil predlog sklepa, 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) in Zakonom o
gozdovih
(Uradni
list
RS,
št. 30/93, 56/99 –
ZON, 67/02, 110/02 –
ZGO-1, 115/06 –
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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. 2098 k.o. Trnovo (ID znak: parcela 2524 2098), za ceno 198,00 € oz. 0,64 €/m2,
 parc. št. 2103 k.o. Trnovo (ID znak: parcela 2524 2103), za ceno 12.178,00 € oz. 0,59 €/m2,
 parc. št. 2102 k.o. Trnovo (ID znak: parcela 2524 2102), za ceno 11.130,00 € oz. 0,53 €/m2,
 parc. št. 2099 k.o. Trnovo (ID znak: parcela 2524 2099), za ceno 442,00 € oz. 0,68 €/m2, pod pogoji
določenimi v predlogu sklepa. Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku.
Marko Tomažič je predstavil predlog sklepa, 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. 891 k.o. Male Loče (ID znak: parcela 2568 891), za ceno 1109,07 € oz. 2,63 €/m2, pod pogoji
določenimi v predlogu sklepa. Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku.
Marko Tomažič je predstavil predlog sklepa, 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), se prodata
zemljišče parc. št. 829 k.o. Dolnji Zemon (ID znak: parcela 2541 829) za ceno 610,61 € oz. 1,44 €/m2 in
zemljišče parc. št. 833 k.o. Dolnji Zemon (ID znak: parcela 2541 833) za ceno 544,37 € oz. 1,44 €/m2, pod
pogoji določenimi v predlogu sklepa. Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku.
Marko Tomažič je predstavil predlog sklepa, 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), prodajo
naslednja kmetijska zemljišča:
 parc. št. 70/1 k.o. Ilirska Bistrica (ID znak: parcela 2525 70/1) za ceno 649,95 € oz. 2,53 €/m2,
 parc. št. 84 k.o. Ilirska Bistrica (ID znak: parcela 2525 84) za ceno 1349,42 € oz. 2,11 €/m2,
 parc. št. 86/16 k.o. Ilirska Bistrica (ID znak: parcela 2525 86/16) za ceno 1444,06 € oz. 2,53 €/m2, pod
pogoji določenimi v predlogu sklepa. Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu
zapisniku.
Marko Tomažič je predstavil predlog sklepa, 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) prodajo naslednja
zemljišča:
 parc. št. 300 k.o. Smrje (ID znak: 2522 300), za ceno 354,06 € oz. 1,41 €/m2,
 parc. št. 301 k.o. Smrje (ID znak: 2522 301), za ceno 358,28 € oz. 1,41 €/m2,
 parc. št. 302 k.o. Smrje (ID znak: 2522 302), za ceno 404,64 € oz. 1,41 €/m2,
 parc. št. 303 k.o. Smrje (ID znak: 2522 303), za ceno 383,57 € oz. 1,41 €/m2,
 parc. št. 394 k.o. Smrje (ID znak: 2522 394), za ceno 1152,10 € oz. 1,41 €/m2,
 parc. št. 395 k.o. Smrje (ID znak: 2522 395), za ceno 1364,26 € oz. 1,41 €/m2,
 parc. št. 630 k.o. Smrje (ID znak: 2522 630), za ceno 1227,97 € oz. 1,41 €/m2,
 parc. št. 2119 k.o. Smrje (ID znak: 2522 2119), za ceno 2258,40 € oz. 1,60 €/m2, pod pogoji določenimi
v predlogu sklepa. Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku.
Marko Tomažič je predstavil predlog sklepa, da se na podlagi metode neposredne pogodbe, za skupno
ceno 11.290,00 €, do deleža 1/2 prodata zemljišči parc. št. 1012/1 k.o. Ilirska Bistrica (ID znak: parcela
2525 1012/1) in parc. št. 1012/12 k.o. Ilirska Bistrica (ID znak: parcela 2525 1012/12). Vsi stroški povezani
z realizacijo prodaje deleža na zemljiščih 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.
Marko Tomažič je predstavil predlog sklepa, da se na podlagi metode neposredne pogodbe, za ceno
540,00 €, do celote proda zemljišče parc. št. 668/4 k.o. Ilirska Bistrica (ID znak parcela 2525 668/4). 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.
Marko Tomažič je predstavil predlog sklepa, da se na podlagi metode neposredne pogodbe, za ceno
276,00 €, do deleža 1/3, proda zemljišče parc. št. *185/1 k.o. Poljane (ID znak parcela 2581 *185/1). 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.
Marko Tomažič je predstavil predlog sklepa, da se na podlagi metode neposredne pogodbe, za ceno
5080,00 €, do celote proda zemljišče parc. št. 160/6 k.o. Trnovo (ID znak parcela 2524 160/6). Vsi stroški
povezani z realizacijo prodaje zemljišča vključno s plačilom DDV bremenijo kupca, za podpis
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kupoprodajne pogodbe pa se pooblasti župana Občine Ilirska Bistrica. Predlog sklepa z obrazložitvijo je
priložen arhiviranemu zapisniku.
Marko Tomažič je predstavil predlog sklepa, da se na podlagi metode neposredne pogodbe, se za ceno
17.830,00 €, do celote proda zemljišče parc. št. 1400/8 k.o. Trnovo (ID znak parcela 2524 1400/8). 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.
Marko Tomažič je predstavil predlog sklepa, da se na podlagi metode neposredne pogodbe, za ceno
6973,00 €, do celote proda zemljišče parc. št. 825/228 k.o. Trnovo (ID znak parcela 2524 825/228). 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.
Marko Tomažič je predstavil predlog sklepa, da se pri parc. št. 1828/16 k.o. Veliko Brdo (ID znak 2551
1828/16) izbriše zaznamba javnega dobra, sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra stopi v veljavo naslednji
dan po objavi v Uradnem listu RS in predlog sklepa, da se na podlagi metode neposredne pogodbe, za ceno
300,00 €, do celote proda zemljišče parc. št. 1828/16 k.o. Veliko Brdo (ID znak parcela 2551 1828/16). 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 z obrazložitvama sta
priložena arhiviranemu zapisniku.
Marko Tomažič je predstavil predlog sklepa, da se pri parc. št. 722/9 k.o. Zajelšje (ID znak 2533 722/9)
izbriše zaznamba javnega dobra, sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra stopi v veljavo naslednji dan po
objavi v Uradnem listu RS in predlog sklepa, da se na podlagi metode neposredne pogodbe, za ceno
2693,60 €, do celote proda zemljišče parc. št. 722/9 k.o. Zajelšje (ID znak parcela 2533 722/9). 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 z obrazložitvama sta
priložena arhiviranemu zapisniku.
Marko Tomažič je predstavil predlog sklepa, 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), za potrebe
kmetijske dejavnosti, za dobo 5 let, posamično odda v zakup naslednja kmetijska zemljišča v lasti Občine
Ilirska Bistrica:
 parc. št. 1226/2 k.o. Trnovo (ID znak: 2524 1226/2), za letno zakupnino 30,55 €,
 parc. št. 1226/3 k.o. Trnovo (ID znak: 2524 1226/3), za letno zakupnino 28,78 €,
 parc. št. 1226/4 k.o. Trnovo (ID znak: 2524 1226/4), za letno zakupnino 2,64 €,
 parc. št. 1231 k.o. Trnovo (ID znak: 2524 1231), za letno zakupnino 39,69 €,
 parc. št. 1754 k.o. Trnovo (ID znak: 2524 1754 ), za letno zakupnino 70,32 €, pod pogoji določenimi v
predlogu sklepa. Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku.
Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 7)
Sprejme se predlagane sklepe navedene v gradivu točke dnevnega reda: Premoženjsko pravne zadeve:
SKLEP
I. Občina Ilirska Bistrica sprejme neodplačno v svojo last in posest zemljišča parc. št. 1752/17, 1752/15,
1752/12, 1378/193 in 1378/190 vse k.o. 2509 Bač, ki v naravi predstavljajo predvideno novo cesto
znotraj gospodarske cone na Baču.
Vsi stroški postopka in izvedbe prenosa lastništva bremenijo Občino Ilirska Bistrica.
II. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
SKLEP
I. Na podlagi metode neposredne pogodbe se za določen čas 2 let, družbi Proizvodno gradbeno podjetje
Snežnik d.o.o., Maistrova ulica 20, 6250 Ilirska Bistrica, za letno najemnino v višini 3240,00 €, odda v
najem zemljišča parc. št. 732/64 k.o. Trnovo (ID znak: parcela 2524 732/64), parc. št. 732/66 k.o.
Trnovo (ID znak: parcela 2524 732/66), parc. št. 732/80 k.o. Trnovo (ID znak: parcela 2524 732/80),
parc. št. 732/85 k.o. Trnovo (ID znak: parcela 2524 732/85).
II. Zemljišča navedena v prejšnji točki se odda v najem pod pogojem, da v primeru spremenjenih potreb
Občine Ilirska Bistrica v zvezi s predmetnimi zemljišči, najemna pogodba takoj sporazumno preneha,
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najemnik pa zemljišča takoj izprazni oseb, premičnin in nepremičnin, ter jih izroči najemodajalcu brez
kakršnihkoli zahtevkov do najemodajalca. Pri tem Občina Ilirska Bistrica najemniku ni dolžna
priskrbeti nadomestnih zemljišč.
III. Vsi stroški povezani z realizacijo najema zemljišč bremenijo najemnika.
V. Za podpis najemne pogodbe se pooblasti župana Občine Ilirska Bistrica.
VI. Ta sklep stopi v veljavo takoj
SKLEP
I. Od zemljiškoknjižnih solastnikov se za ceno 495,68 € (3,37€/m2), v celoti odkupi kmetijsko zemljišče
parc. št. 282/3 k.o. Jablanica (ID znak: parcela 2543 282/3).
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 za ceno 604,15 € (0,28€/m2), v celoti odkupi kmetijsko zemljišče
parc. št. 3469/518 k.o. Knežak (ID znak: parcela 2511 3469/518).
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 v celoti odkupi nepremičnino parc. št. 1627 k.o. Jablanica (ID znak:
parcela 2534 1627 ) za ceno 2070,00 €.
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.
SKLEP
I. Od zemljiškoknjižnih lastnikov se v celoti odkupi nepremičnino parc. št. 1673/18 k.o. Koseze, (ID znak:
parcela 2528 1673/18 ) za ceno 2.684,00 €.
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.
SKLEP
I. Od zemljiškoknjižnega lastnika se v celoti odkupi nepremičnine parc. št. 703/2 k.o. Zajelšje, (ID znak:
parcela 2533 703/2 ), parc. št. 704/2 k.o. Zajelšje, (ID znak: parcela 2533 704/2 ) in parc. št. 711/2 k.o.
Zajelšje, (ID znak: parcela 2533 711/2 ) za skupno ceno 377,00 €.
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. Nepremičnine parc. št. 574/4, 1663/18, 1663/19, 1663/21, 1663/23, 1663/25, 1663/26, vse k.o. Koseze
predstavljajo del državne ceste G1 – 6/0343 Ilirska Bistrica – Jelšane, skladno z Uredbo o
kategorizaciji državnih cest (Uradni list RS, št. 102/12, 35/15, 38/15, 78/15, 21/16, 52/16, 64/16, 41/17
in 63/17), zato se brezplačno prenesejo v last Republike Slovenije.
II. Za podpis pogodb o brezplačni odsvojitvi nepremičnin se pooblasti župana Občine Ilirska Bistrica.
III. 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) in 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. 1442 k.o. Jablanica (ID znak: parcela 2543 1442), za ceno 207,00 € oz. 0,40 €/m2,
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 parc. št. 1441/3 k.o. Jablanica (ID znak: parcela 2543 1441/3), za ceno 863,00 € oz. 0,40 €/m2,
 parc. št. 1441/4 k.o. Jablanica (ID znak: parcela 2543 1441/4), za ceno 94,00 € oz. 0,40 €/m2,
 parc. št. 1324/6 k.o. Jablanica (ID znak: parcela 2543 1324/6), za ceno 1.107,00 € oz. 0,31 €/m2,
Ponudba za prodajo zemljišč se objavi na oglasni deski Upravne enote Ilirska Bistrica. Zemljišča se
prodajajo posamično.
II. Vsi stroški povezani z realizacijo prodaje posameznega zemljišča bremenijo kupca.
III. Za podpis kupoprodajne pogodbe se pooblasti župana Občine Ilirska Bistrica.
IV. 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) in 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. 2098 k.o. Trnovo (ID znak: parcela 2524 2098), za ceno 198,00 € oz. 0,64 €/m2,
 parc. št. 2103 k.o. Trnovo (ID znak: parcela 2524 2103), za ceno 12.178,00 € oz. 0,59 €/m2,
 parc. št. 2102 k.o. Trnovo (ID znak: parcela 2524 2102), za ceno 11.130,00 € oz. 0,53 €/m2,
 parc. št. 2099 k.o. Trnovo (ID znak: parcela 2524 2099), za ceno 442,00 € oz. 0,68 €/m2,
Ponudba za prodajo zemljišč se objavi na oglasni deski Upravne enote Ilirska Bistrica. Zemljišča se
prodajajo posamično.
II. Vsi stroški povezani z realizacijo prodaje posamičnega zemljišča bremenijo kupca.
III. Za podpis kupoprodajne pogodbe se pooblasti župana Občine Ilirska Bistrica.
IV. 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. 891 k.o. Male Loče (ID
znak: parcela 2568 891), za ceno 1109,07 € oz. 2,63 €/m2,
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 ali
interesentov, ki niso prednostni upravičenci, 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 zemljišča in ki je sprejel ponudbo pravočasno in na način, predpisan z Zakonom o
kmetijskih zemljiščih.
V primeru, da nihče od interesentov-prednostnih upravičencev ali interesentov, ki niso prednostni
upravičenci 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.
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), se prodata zemljišče parc. št. 829 k.o. Dolnji
Zemon (ID znak: parcela 2541 829) za ceno 610,61 € oz. 1,44 €/m2 in zemljišče parc. št. 833 k.o.
Dolnji Zemon (ID znak: parcela 2541 833) za ceno 544,37 € oz. 1,44 €/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 ali
interesentov, ki niso prednostni upravičenci, 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 zemljišča in ki je sprejel ponudbo pravočasno in na način, predpisan z Zakonom o
kmetijskih zemljiščih.
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V primeru, da nihče od interesentov-prednostnih upravičencev ali interesentov, ki niso prednostni
upravičenci 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.
III. Vsi stroški povezani z realizacijo prodaje posameznega 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), se prodajo naslednja kmetijska zemljišča:
-parc. št. 70/1 k.o. Ilirska Bistrica (ID znak: parcela 2525 70/1) za ceno 649,95 € oz. 2,53 €/m2,
-parc. št. 84 k.o. Ilirska Bistrica (ID znak: parcela 2525 84) za ceno 1349,42 € oz. 2,11 €/m2,
-parc. št. 86/16 k.o. Ilirska Bistrica (ID znak: parcela 2525 86/16) za ceno 1444,06 € oz. 2,53 €/m2,
Ponudba za prodajo zemljišč se objavi na oglasni deski Upravne enote Ilirska Bistrica. Zemljišča se
prodajo posamično.
II. V primeru, da ponudbo za nakup zemljišča sprejme več interesentov-prednostnih upravičencev ali
interesentov, ki niso prednostni upravičenci, 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 zemljišča in ki je sprejel ponudbo pravočasno in na način, predpisan z Zakonom o
kmetijskih zemljiščih.
V primeru, da nihče od interesentov-prednostnih upravičencev ali interesentov, ki niso prednostni
upravičenci 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.
III. Vsi stroški povezani z realizacijo prodaje posameznega 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) se prodajo naslednja zemljišča:
 parc. št. 300 k.o. Smrje (ID znak: 2522 300), za ceno 354,06 € oz. 1,41 €/m2,
 parc. št. 301 k.o. Smrje (ID znak: 2522 301), za ceno 358,28 € oz. 1,41 €/m2,
 parc. št. 302 k.o. Smrje (ID znak: 2522 302), za ceno 404,64 € oz. 1,41 €/m2,
 parc. št. 303 k.o. Smrje (ID znak: 2522 303), za ceno 383,57 € oz. 1,41 €/m2,
 parc. št. 394 k.o. Smrje (ID znak: 2522 394), za ceno 1152,10 € oz. 1,41 €/m2,
 parc. št. 395 k.o. Smrje (ID znak: 2522 395), za ceno 1364,26 € oz. 1,41 €/m2,
 parc. št. 630 k.o. Smrje (ID znak: 2522 630), za ceno 1227,97 € oz. 1,41 €/m2,
 parc. št. 2119 k.o. Smrje (ID znak: 2522 2119), za ceno 2258,40 € oz. 1,60 €/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 ali
interesentov, ki niso prednostni upravičenci, 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 zemljišča in ki je sprejel ponudbo pravočasno in na način, predpisan z Zakonom o
kmetijskih zemljiščih.
V primeru, da nihče od interesentov-prednostnih upravičencev ali interesentov, ki niso prednostni
upravičenci 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.
III. Vsi stroški povezani z realizacijo prodaje posameznega zemljišča bremenijo kupca.
IV. Za podpis kupoprodajne pogodbe se pooblasti župana Občine Ilirska Bistrica.
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V. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
SKLEP
I. Na podlagi metode neposredne pogodbe, se za skupno ceno 11.290,00 €, do deleža 1/2 prodata zemljišči
parc. št. 1012/1 k.o. Ilirska Bistrica (ID znak: parcela 2525 1012/1) in parc. št. 1012/12 k.o. Ilirska
Bistrica (ID znak: parcela 2525 1012/12).
II. Vsi stroški povezani z realizacijo prodaje deleža na zemljiščih vključno s plačilom DDV bremenijo
kupca.
III. Za podpis kupoprodajne pogodbe se pooblasti župana Občine Ilirska Bistrica.
SKLEP
I. Na podlagi metode neposredne pogodbe, se za ceno 540,00 €, do celote proda zemljišče parc. št. 668/4
k.o. Ilirska Bistrica (ID znak parcela 2525 668/4).
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.
SKLEP
I. Na podlagi metode neposredne pogodbe, se za ceno 276,00 €, do deleža 1/3, proda zemljišče parc. št.
*185/1 k.o. Poljane (ID znak parcela 2581 *185/1).
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. Na podlagi metode neposredne pogodbe, se za ceno 5080,00 €, do celote proda zemljišče parc. št. 160/6
k.o. Trnovo (ID znak parcela 2524 160/6).
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. Na podlagi metode neposredne pogodbe, se za ceno 17.830,00 €, do celote proda zemljišče parc. št.
1400/8 k.o. Trnovo (ID znak parcela 2524 1400/8).
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. Na podlagi metode neposredne pogodbe, se za ceno 6973,00 €, do celote proda zemljišče parc. št.
825/228 k.o. Trnovo (ID znak parcela 2524 825/228).
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. Pri parc. št. 1828/16 k.o. Veliko Brdo (ID znak 2551 1828/16) 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 300,00 €, do celote proda zemljišče parc. št.
1828/16 k.o. Veliko Brdo (ID znak parcela 2551 1828/16).
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. 722/9 k.o. Zajelšje (ID znak 2533 722/9) se izbriše zaznamba javnega dobra.
II. Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra stopi v veljavo naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
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SKLEP
I. Na podlagi metode neposredne pogodbe, se za ceno 2693,60 €, do celote proda zemljišče parc. št. 722/9
k.o. Zajelšje (ID znak parcela 2533 722/9).
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. 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 za potrebe kmetijske dejavnosti, za dobo 5 let,
posamično odda v zakup naslednja kmetijska zemljišča v lasti Občine Ilirska Bistrica:
 parc. št. 1226/2 k.o. Trnovo (ID znak: 2524 1226/2), za letno zakupnino 30,55 €,
 parc. št. 1226/3 k.o. Trnovo (ID znak: 2524 1226/3), za letno zakupnino 28,78 €,
 parc. št. 1226/4 k.o. Trnovo (ID znak: 2524 1226/4), za letno zakupnino 2,64 €,
 parc. št. 1231 k.o. Trnovo (ID znak: 2524 1231), za letno zakupnino 39,69 €,
 parc. št. 1754 k.o. Trnovo (ID znak: 2524 1754 ), za letno zakupnino 70,32 €.
II. Ponudbo za oddajo kmetijskih zemljišč v zakup se objavi na oglasni deski Upravne enote Ilirska
Bistrica.
III. V primeru, da ponudbo za zakup posamezne parcele sprejme več interesentov prednostnih upravičencev
oz. interesentov, ki niso prednostni upravičenci, izenačenih po kriterijih določenih v zakonu o
kmetijskih zemljiščih, se posamezna parcela odda v zakup na podlagi metode javne dražbe.
IV. Vsi stroški povezani z realizacijo zakupa zemljišč bremenijo zakupnika.
V. Za podpis zakupnih pogodb se pooblasti župana Občine Ilirska Bistrica.
VI. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 22 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 22 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.

4. točka: Obravnava osnutka Odloka o določitvi javne infrastrukture na področju športa v Občini
Ilirska Bistrica
Župan je uvodoma predstavil namen Odloka o določitvi javne infrastrukture na področju športa v Občini
Ilirska Bistrica. Simon Vičič, predsednik odbora za družbene dejavnosti, in Lilijana Valenčič, predsednica
statutarno pravne komisije, sta posredovala stališči delovnih teles občinskega sveta, ki sta priloženi
arhiviranemu zapisniku. Luka Špilar, svetovalec, je predstavil osnutek Odloka o določitvi javne
infrastrukture na področju športa v Občini Ilirska Bistrica z dopolnjeno 32. točko 4. člena odloka, ki pravilno
glasi: »Kompleks športnih igrišč (nogometno igrišče in nogometno igrišče z umetno travo) s pomožnimi objekti ob
Osnovni šoli Rudolfa Ukoviča Podgrad s pripadajočim zemljiščem, parc. št. 1156/2, 1148/3, obe k.o. Podgrad.
Upravljalec objekta z uveljavitvijo tega odloka postane Nogometni klub Plama Podgrad.«. Naveden osnutek
odloka z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 8)
1. Občinski svet Občine Ilirska Bistrica sprejme osnutek Odloka o določitvi javne infrastrukture na
področju športa v Občini Ilirska Bistrica z dopolnjeno 32. točko 4. člena odloka, ki pravilno glasi:
»Kompleks športnih igrišč (nogometno igrišče in nogometno igrišče z umetno travo) s pomožnimi objekti ob
Osnovni šoli Rudolfa Ukoviča Podgrad s pripadajočim zemljiščem, parc. št. 1156/2, 1148/3, obe k.o. Podgrad.
Upravljalec objekta z uveljavitvijo tega odloka postane Nogometni klub Plama Podgrad.«.
2. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 23 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 23 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP (št. 9)
1. Osnutek Odloka o določitvi javne infrastrukture na področju športa v Občini Ilirska Bistrica se
preoblikuje v predlog.
2. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 23 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 23 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.
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SKLEP (št. 10)
1. Občinski svet Občine Ilirska Bistrica sprejme Odlok o določitvi javne infrastrukture na področju športa
v Občini Ilirska Bistrica.
2. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 22 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 22 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.
5. točka: Obravnava Sprememb Tržnega reda javne tržnice v občini Ilirska Bistrica – hitri postopek
Lilijana Valenčič, predsednica statutarno pravne komisije, je posredovala stališče statutarno pravne
komisije, ki je priloženo arhiviranemu zapisniku. Tina Kocjan, vodja oddelka za gospodarstvo in finance
(v nadaljevanju besedila Tina Kocjan), in župan sta predstavila Spremembe Tržnega reda javne tržnice v
občini Ilirska Bistrica. Gradivo (Spremembe Tržnega reda javne tržnice v občini Ilirska Bistrica z obrazložitvijo,
cenik uporabe površin in storitev javne tržnice v Občini Ilirska Bistrica, Tržni reda javne tržnice v Občini Ilirska
Bistrica) je priloženo arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 11)
I. Sprejmejo se Spremembe Tržnega reda javne tržnice v občini Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št.
66/2015 z dne 14. 9. 2015).
II. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 22 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 21 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.
6. točka: Obravnava osnutka Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov
Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica
Župan je uvodoma predstavil namen Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih
svetnikov Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica. Lilijana Valenčič, predsednica statutarno pravne
komisije, in Jadranka Zucconi, predsednica odbora za gospodarstvo in finance, sta posredovali stališči
delovnih teles občinskega sveta, ki sta priloženi arhiviranemu zapisniku. Tina Kocjan je predstavila
popravljen osnutek Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov Občinskega
sveta Občine Ilirska Bistrica. Osnutek Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih
svetnikov Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku.
Popravljen osnutek Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov Občinskega
sveta Občine Ilirska Bistrica so člani občinskega sveta prejeli pred pričetkom seje občinskega sveta. Ker ni
bilo razprave, je župan dal na glasovanje popravljen osnutek Pravilnika o sredstvih za delo svetniških
skupin in samostojnih svetnikov Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica.
SKLEP (št. 12)
1. Občinski svet Občine Ilirska Bistrica sprejme osnutek Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin
in samostojnih svetnikov Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica.
2. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 23 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 22 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.
SKLEP (št. 13)
1. Osnutek Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov Občinskega sveta
Občine Ilirska Bistrica se preoblikuje v predlog.
2. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 21 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 21 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP (št. 14)
1. Občinski svet Občine Ilirska Bistrica sprejme Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin in
samostojnih svetnikov Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica.
2. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 21 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 21 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.
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7. točka: Prerazporeditev proračunskih sredstev
Župan je predstavil predlog sklepa o prerazporeditvi proračunskih sredstev. Predlog sklepa z obrazložitvijo
je priložen arhiviranemu zapisniku. Jadranka Zucconi, predsednica odbora za gospodarstvo in finance, je
posredovala stališče odbora, ki je priloženo arhiviranemu zapisniku. Ivan Simčič je predlagal, da se
ohranijo sredstva za cesto Sušak Lisac v višini 21.000 evrov in, da se to višino sredstev zagotovi iz drugih
projektov oziroma proračunske postavke. Župan je dodatno obrazložil, zakaj je predlagal zagotovitev
sredstev za most na Mali Bukovici tudi iz projekta »Ceste Sušak Lisac«. Po zaključeni razpravi je župan
dal na glasovanje
SKLEP (št. 15)
I. V finančnem načrtu proračunskega uporabnika 400 – OBČINSKA UPRAVA se spremeni proračunska
postavka 4001306 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST; in sicer
poveča se projekt OB038-17-0017 Most Mala Bukovica za 68.406 evrov.
II. Sredstva se zagotovijo iz finančnega načrta istega proračunskega uporabnika 400 – OBČINSKA
UPRAVA, iz proračunske postavke 4001306 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN GRADNJA
OBČINSKIH CEST iz naslednjih projektov:
OB038-18-0013 Varna pot v šolo-OŠ Knežak v višini 10.000 evrov,
OB038-19-0007 Cesta Sušak Lisac v višini 21.000 evrov,
OB038-13-0018 Ureditev parkirišč po občini v višini 14.000 evrov,
OB038-16-0003 Ureditev krožišč v višini 20.000 evrov in
OB038-18-0017 Krožišče pri blagovnici v višini 3.406 evrov.
III. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 22 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 19 članov
občinskega sveta, »PROTI« sta glasovala 2 člana občinskega sveta. Sklep je bil sprejet.

8. točka: Vprašanja in pobude
Župan je občinski svet seznanil, da je Vrhovno sodišče RS dopustilo revizijo zoper sodbo upravnega
sodišča v zvezi z izvedbo referenduma glede postavitve sprejemno-registracijskega centra za migrante v
Občini Ilirska Bistrica. Dodatna pojasnila o navedeni odločitvi Vrhovnega sodišča RS je dal Andrej
Batista.
Ivan Simčič
1. Dal je pobudo in jo naslovil na Direkcijo RS za ceste, da se na državni cesti Ilirska Bistrica – Jelšane pri
naselju Vaga postavi semaforizirano križišče (podobno kot je pri Premu). Obrazložil je, da je tam
prehod za pešce (del naselja pod cesto, del pa nad cesto), avtobusno postajališče (šoloobvezni otroci so
dnevno izpostavljeni nevarnostim prometa), semaforizirano križišče pa bi pomenilo dodatno varnost.
Prav bi bilo tudi, da se postavi merilnik hitrosti na »posebno ta del desni, potem levi, ki je zaprt iz smeri
Dolenj«.
Župan je pojasnil, da bo občinska uprava pobudo posredovala Direkciji RS za ceste.
2. Pobuda se navezuje na 14. sejo občinskega sveta s 30. 6. 2016, ko je občinski svet zavrnil program za
kulturo v obdobju 2016-2019. Predlagal je, da bi pripravili na nivoju občine in strokovnih služb, ki so s
področja kulture, nov program za kulturo 2019-2023. Področje kulture je dokaj zanemarjeno, ko se
govori o programu. V nadaljevanju je opisal odsotnost predstavnikov občine s kulturnih prireditev
sedmega februarja in ob obletnici Kettejeve smrti.
Tjaša Pecman Poles
1. Predstavila je potrebo po čimprejšnji pridobitvi avtomatskega defibrilatorja na Premu. Na Premu se
zadržuje veliko ljudi, predvsem v poletnem času.
2. Zanimalo jo je, kako je z obnovo spominskih stebričkov pod gradom Prem, ob cesti. O tem naj bi
župana obvestila tudi krajevna skupnost, ko je bila pri njem na sestanku.
Župan je v zvezi z defibrilatorji pojasnil, da se v občini vzpostavlja mreža defibrilatorjev in kako deluje. V
zvezi z drugim vprašanjem je Tjaša Pecman Poles pojasnila, da so stebrički postavljeni pod gradom ob
cesti. Župan je pojasnil, da mu ni znano, da bi se na sestanku s krajevno skupnostjo o tem pogovarjali, se
pa bo pozanimal. V zvezi z defibrilatorji je Tjaša Pecman Poles pojasnila, da so se štirje občani izobrazili
za prve posredovalce. Župan je pojasnil, da če so pripravljeni to prevzeti na gradu Prem, se bo defibrilator
nabavilo.
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Andrej Batista
Glede na to, da je prišlo do prenosa kompleksa športnega centra Trnovo na občino in, da je zaveza, da se v
naslednjih treh letih nekako izvede kompletna prenova tega kompleksa, je predlagal, da se jo izvede v
bližnji prihodnosti. Predlagal je, da se pred pripravo projekta, ki bo urejal in določal, kaj vse se bo izvedlo
na tem kompleksu, izvede sestanek s predstavniki društev, ki bodo, po večini, ta kompleks uporabljala, da
se jim zadevo podrobneje predstavi, da morebiti sami dajo kakšen predlog, in sicer v okviru financ, ki bodo
na voljo.
Župan je pojasnil, da je bilo tako tudi mišljeno.
Andrej Černigoj
1. Predlagal je, da se za tablo za merjenje hitrosti na Topolcu sporoči upravljavcu, da ne kaže pravilo (pri
hitrosti 60 km/h kaže, da je ta hitrost v redu).
2. Na različnih koncih po občini je videl, da so bile na razna mesta postavljene majhne škatlice (verjetno
za štetje prometa). Zanimalo ga je, ali bo Občinska uprava Občine Ilirska Bistrica te podatke tudi
pridobila. Te podatke bi bilo mogoče dobro tudi javno obelodaniti. Pohvalil je vse udeležene, ki so
prispevali k temu, da se je prepovedalo tranzitni promet tovornjakov.
Župan je pojasnil, da se bo tablo za merjenje hitrosti na Topolcu nastavilo. Glede štetja prometa, pa je
dejal, da so ti podatki javni in jih objavlja Direkcija RS za ceste.

Župan je zaključil sejo občinskega sveta ob 18.01 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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