OBČINA ILIRSKA BISTRICA
Občinski svet
Številka: 011-31/2019
Ilirska Bistrica, 19. 7. 2019

ZAPISNIK
7. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, ki je bila
11. 7. 2019 ob 17.00 uri v sejni sobi Občine Ilirska Bistrica
Prisotni člani občinskega sveta: Sonja Čošić, Borut Rojc, Stanislav Zver, Igor Janičijević, Jadranka
Zucconi, Dušan Grbec, Adrijana Kocjančič, Robert Šircelj, Andrej Batista, Mateja Matko, Andrej Černigoj,
Teja Iskra, Aleš Zidar, Tjaša Pecman Poles, Zdravko Kirn, Ivan Simčič, Vlado Hrvatin, Nejc Udovič,
Anton Tonjo Janežič
Odsotnosti članov OS med sejo: Zdravko Kirn (- 8 minut)
Odsotni člani občinskega sveta: Marjan Tavčar (opr.), Lilijana Valenčič (opr.), Simon Vičič (opr.),
Nevenka Tomšič (opr.)
Prisotni sodelavci občinske uprave: Emil Rojc, župan; Andreja Derenčin, direktorica občinske uprave, Zdenka
Tomažič, vodja oddelka za družbene dejavnosti; Dragica Kastelic Boštjančič, vodja oddelka za
gospodarsko infrastrukturo; Patricija Jelenič, svetovalka (od 17.09 ure do 18.40 ure); Sabrina Pirih, višja
referentka
Ostali prisotni: Blaž Malenšek, Krasinvest, d.o.o., Sežana – pri 4. točki dnevnega reda; Viljem Fabčič, Studio3
d.o.o. Ajdovščina – pri 5. točki dnevnega reda; Gregor Černeka, Godec Černeka Nemec, o. p., d. o. o. – pri 6.
točki dnevnega reda
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 6. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica z dne 6. 6. 2019
2. Pregled realizacije sklepov
3. Kadrovske zadeve
- izdaja soglasja k imenovanju direktorja Zdravstvenega doma Ilirska Bistrica
- imenovanje direktorja TIC Ilirska Bistrica
4. Obravnava investicijske dokumentacije operacije Povezovalni vodovod Ilirska Bistrica – Rodik
5. Obravnava osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah št. 2 Občinskega prostorskega načrta Občine
Ilirska Bistrica
6. Obravnava osnutka Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kraške lekarne Ilirska Bistrica
7. Organizacija predšolske vzgoje v občini Ilirska Bistrica
8. Prerazporeditve proračunskih sredstev v skladu z Odlokom o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2019
(Uradni list RS, št. 16/19)
9. 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 18, zato je občinski svet sklepčen in lahko
veljavno odloča.
Župan je dal v razpravo predlagan dnevni red. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje
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SKLEP (št. 1)
Sprejme se dnevni red predlagan s sklicem 7. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica.
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.
1. točka:Pregled in potrditev zapisnika 6. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica z dne 6. 6. 2019
Župan je dal v razpravo zapisnik 6. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica z dne 6. 6. 2019. Ivan Simčič
je predlagal, da se na 12. strani pri njegovi drugi pobudi, ki jo je dal pri 7. točki: Vprašanja in pobude, zapisnik
dopolni z dobesednim županovim odgovorom v skladu s 64. členom Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine
Ilirska Bistrica. Župan je pojasnil, da se predloga ne bo upoštevalo. Po zaključeni razpravi je župan dal na
glasovanje
SKLEP (št. 2)
Sprejme se zapisnik 6. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica z dne 6. 6. 2019.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 18 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 16 članov
občinskega sveta, »PROTI« je glasoval 1 član občinskega sveta. Sklep je bil sprejet.
2. točka: Pregled realizacije sklepov
Župan je dal v razpravo pregled realizacije sklepov s 6. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica z dne 6. 6.
2019. Ivan Simčič je v zvezi z njegovo drugo pobudo, ki jo je dal pri 7. točki: Vprašanja in pobude, predlagal, da
se pripravo programa za kulturo časovno opredeli. Župan je pojasnil, da bo program pripravljen, ko bo ocenil,
da bo potrebno. Po zaključeni razpravi je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 3)
Sprejme se poročilo o realizaciji sklepov s 6. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica z dne 6. 6. 2019.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 18 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 16 članov
občinskega sveta, »PROTI« sta glasovala 2 člana občinskega sveta. Sklep je bil sprejet.
3. točka: Kadrovske zadeve
- izdaja soglasja k imenovanju direktorja Zdravstvenega doma Ilirska Bistrica
- imenovanje direktorja TIC Ilirska Bistrica
- izdaja soglasja k imenovanju direktorja Zdravstvenega doma Ilirska Bistrica
Župan je predstavil predlog sklepa o izdaja soglasja k imenovanju direktorja Zdravstvenega doma Ilirska
Bistrica. Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku. Dušan Grbec, predsednik
komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je posredoval predlog komisije, zapisan pri
obrazložitvi predloga sklepa. Andrej Černigoj je predlagal, da se obe kandidatki (direktorica ZD Ilirska
Bistrica, direktorica TIC Ilirska Bistrica) predstavita na občinskem svetu na eni od prihodnjih sej. Župan je
predlagal, da se ju povabi na septembrsko sejo občinskega sveta. Po zaključeni razpravi je župan dal na
glasovanje
SKLEP (št. 4)
I. Občinski svet Občine Ilirska Bistrica soglaša z imenovanjem mag. Tamare Štemberger Kolnik, dipl.
med. sestre, Montinjan 17 c, 6273 Marezige, za direktorico javnega zavoda Zdravstveni dom Ilirska
Bistrica, za mandatno obdobje 4 let.
II. Sklep stopi v veljavo naslednji dan po sprejemu na Občinskem svetu Občine Ilirska Bistrica.
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.
- imenovanje direktorja TIC Ilirska Bistrica
Župan je predstavil predlog sklepa o imenovanju direktorice TIC Ilirska Bistrica. Gradivo (predlog sklepa
z obrazložitvijo, Program in finančni načrt JZ TIC Ilirska Bistrica za leto 2019) je priloženo arhiviranemu
zapisniku. Dušan Grbec, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je posredoval
predlog komisije, zapisan pri obrazložitvi predloga sklepa. Ivan Simčič je predstavil svoje mnenje v zvezi s
predlaganim imenovanjem in pozval župana, da v skladu s 121. členom Poslovnika o delu Občinskega sveta
Občine Ilirska Bistrica omenjeno točko umakne zaradi zakonitosti in strokovnosti ter se oktobra meseca, ko
dejansko preteče v.d.-jevstvo, izbere profesionalni, strokovni kader in se da še komu možnost. Župan je
pojasnil, da je bil postopek za imenovanje direktorja TIC Ilirska Bistrica izveden in ga ne bo razveljavil ter
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predlagal občinskemu svetu, da predlagano kandidatko potrdi. Aleš Zidar je obrazložil svoj glas za predlagano
kandidatko. Stanislav Zver je podprl predlagano kandidatko. Ivan Simčič je želel replicirati županu, vendar je
župan pojasnil, da ni replike na njegovo izvajanje. Po zaključeni razpravi je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 5)
1. Občinski svet Občine Ilirska Bistrica za direktorico javnega zavoda Turistično informacijski center
Ilirska Bistrica imenuje Majo ULJAN, s stalnim prebivališčem Kuteževo 4b, Ilirska Bistrica za
mandatno obdobje štirih let od dneva imenovanja.
2. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 19 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 16 članov
občinskega sveta, »PROTI« sta glasovala 2 člana občinskega sveta. Sklep je bil sprejet.
4. točka: Obravnava investicijske dokumentacije operacije Povezovalni vodovod Ilirska Bistrica – Rodik
Blaž Malenšek, Krasinvest, d.o.o., Sežana, je predstavil investicijsko dokumentacijo operacije Povezovalni
vodovod Ilirska Bistrica – Rodik. Gradivo (novelacija DIIP za projekt: Povezovalni vodovod Ilirska Bistrica
– Rodik, ki ga je izdelal: Krasinvest d.o.o., Sežana, januarja 2018, PIZ za projekt: Povezovalni vodovod
Ilirska Bistrica – Rodik, ki ga je izdelal: Krasinvest d.o.o., Sežana, januarja 2019, IP za projekt:
Povezovalni vodovod Ilirska Bistrica – Rodik, ki ga je izdelal: Krasinvest d.o.o., Sežana, julija 2019, sklep
o potrditvi DIIP, sklep o potrditvi PIZ, sklep o potrditvi IP in predlogi sklepov za potrditev navedenih
dokumentov) je priloženo arhiviranemu zapisniku. Župan je dodatno predstavil naveden projekt, predvsem
s finančnega vidika. Igor Janičijević, predsednik odbora za urejanje prostora in infrastrukturo, je
posredoval stališče odbora, ki je priloženo arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo razprave, je župan dal na
glasovanje
SKLEP (št. 6)
I. Potrdi se novelacija DIIP za projekt: Povezovalni vodovod Ilirska Bistrica – Rodik, ki ga je izdelal:
Krasinvest d.o.o., Sežana, januarja 2018.
II. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 19 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 18 članov
občinskega sveta, »PROTI« je glasoval 1 član občinskega sveta. Sklep je bil sprejet.
SKLEP (št. 7)
I. Potrdi se PIZ za projekt: Povezovalni vodovod Ilirska Bistrica – Rodik, ki ga je izdelal: Krasinvest
d.o.o., Sežana, januarja 2019.
II. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 19 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 19 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP (št. 8)
I. Potrdi se IP za projekt: Povezovalni vodovod Ilirska Bistrica – Rodik, ki ga je izdelal: Krasinvest d.o.o.,
Sežana, julija 2019.
II. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 19 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 18 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.
Župan je ob 17.54 uri prekinil sejo občinskega sveta zaradi desetminutnega odmora. Župan je ob 18.04 uri
ugotovil, da je od 23-ih članic in članov občinskega sveta prisotnih 19, zato je občinski svet sklepčen in
lahko nadaljuje s sejo.
5. točka: Obravnava osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah št. 2 Občinskega prostorskega
načrta Občine Ilirska Bistrica
Igor Janičijević, predsednik odbora za urejanje prostora in infrastrukturo, in župan za statutarno pravno
komisijo sta posredovala stališči delovnih teles občinskega sveta, ki sta priloženi arhiviranemu zapisniku.
Dragica Kastelic Boštjančič, vodja oddelka za gospodarsko infrastrukturo, je občinskemu svetu
posredovala popravljen predlog sklepa, ki se pravilno glasi: »Sprejme se osnutek Odloka o spremembah in
dopolnitvah št. 2 Občinskega prostorskega načrta občine Ilirska Bistrica.«. Gradivo (obrazložitev,
Obrazložitev osnutka OPN SD2 Ilirska Bistrica, Obrazložitev upoštevanja prvih mnenj nosilcev urejanja
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prostora odgovornega prostorskega načrtovalca, osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah št. 2
Občinskega prostorskega načrta Občine Ilirska Bistrica, predlog sklepa) je priloženo arhiviranemu
zapisniku. Člani občinskega sveta so pred pričetkom seje prejeli dodatno obrazložitev in čistopis osnutka
Odloka o spremembah in dopolnitvah št. 2 Občinskega prostorskega načrta Občine Ilirska Bistrica. Viljem
Fabčič, Studio3 d.o.o. Ajdovščina, je predstavil osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah št. 2
Občinskega prostorskega načrta občine Ilirska Bistrica. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje
čistopis osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah št. 2 Občinskega prostorskega načrta Občine Ilirska
Bistrica.
SKLEP (št. 9)
1. Sprejme se osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah št. 2 Občinskega prostorskega načrta občine
Ilirska Bistrica.
2. Sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 19 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 19 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP (št. 10)
1. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah št. 2 Občinskega prostorskega načrta občine Ilirska
Bistrica se preoblikuje v predlog.
2. Sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 19 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 18 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.
SKLEP (št. 11)
1. Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah št. 2 Občinskega prostorskega načrta občine Ilirska
Bistrica.
2. Odlok o spremembah in dopolnitvah št. 2 Občinskega prostorskega načrta občine Ilirska Bistrica se
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
3. Sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 19 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 19 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.
6. točka: Obravnava osnutka Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kraške lekarne Ilirska Bistrica
Župan za statutarno pravno komisijo in Antona Tonjo Janežič, predsedujoči odbora za družbene
dejavnosti, sta posredovala stališči delovnih teles občinskega sveta, ki sta priloženi arhiviranemu zapisniku.
Gregor Černeka, Godec Černeka Nemec, o. p., d. o. o. (v nadaljevanju besedila Gregor Černeka), je
predstavil osnutek Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kraške lekarne Ilirska Bistrica. Gradivo
(obrazložitev odloka, osnutek Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kraške lekarne Ilirska Bistrica, predlog
sklepa) je priloženo arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje naveden
osnutek odloka. V nadaljevanju je župan glasovanje prekinil, ker je Dušan Grbec želel pojasnila v zvezi z
obravnavanim osnutkom odloka. Župan in Gregor Černeka sta odgovorila na postavljena vprašanja.
Razpravljali so še Andrej Černigoj, Dušan Grbec, Gregor Černeka in župan. Po zaključeni razpravi je
župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 12)
I. Ugotovi se, da Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Kraške lekarne Ilirska Bistrica, sprejet na 27. seji
Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, dne 14.6.2018, št. 014-25/2018-11, ni bil objavljen in ni stopil
v veljavo, ker ga niso sprejele vse občine ustanoviteljice v enakem besedilu.
II. Sprejme se osnutek Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kraške lekarne Ilirska Bistrica.
III. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 19 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 17 članov
občinskega sveta, »PROTI« je glasoval 1 član odbora. Sklep je bil sprejet.
SKLEP (št. 13)
I. Osnutek Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kraške lekarne Ilirska Bistrica se preoblikuje v predlog.
II. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
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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.
SKLEP (št. 14)
I. Sprejme se Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Kraške lekarne Ilirska Bistrica.
II. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 18 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 15 članov
občinskega sveta, »PROTI« je glasoval 1 član odbora. Sklep je bil sprejet.
7. točka: Organizacija predšolske vzgoje v občini Ilirska Bistrica
Antona Tonjo Janežič, predsedujoči odbora za družbene dejavnosti, je posredoval stališče odbora, ki je
priloženo arhiviranemu zapisniku. Patricija Jelenič, svetovalka, je predstavila organizacija predšolske
vzgoje v občini Ilirska Bistrica. Gradivo (obrazložitev organizacija predšolske vzgoje v občini Ilirska
Bistrica, sklep o organizaciji predšolske vzgoje v Občini Ilirska Bistrica, sklep o sistemizaciji delovnih
mest v enotah vrtec) je priloženo arhiviranemu zapisniku. V razpravi je sodeloval Andrej Batista. Po
zaključeni razpravi, je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 15)
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.
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,
- dnevni program predšolske vzgoje otrok prvega starostnega obdobja,
- poldnevni 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 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.
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.
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III. 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 en
oddelek, enota vrtca pri OŠ Toneta Tomšiča Knežak ima podaljšan obratovalni čas na 10 ur in 15 minut
za vse oddelke.
IV. Fleksibilni normativ povečanja najvišjega števila v oddelek vključenih otrok za največ dva otroka se
uveljavi v:
- enem kombiniranem oddelku pri enoti vrtca OŠ Podgora Kuteževo;
- vseh oddelkih Vrtca Jožefe Maslo Ilirska Bistrica;
- v oddelku in pol pri enoti vrtca OŠ Jelšane;
- vseh oddelkih pri enoti vrtca OŠ Rudolfa Ukoviča – Podgrad;
- obeh kombiniranih oddelkih pri enoti vrtca OŠ Toneta Tomšiča Knežak;
- v oddelku in pol pri enoti vrtca OŠ Rudija Mahniča – Brkinca Pregarje;
- v dveh oddelkih in pol v koncesijskem vrtcu Zavoda Notre dame Ilirska Bistrica.
V. 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.
VI. 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.
VII.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 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
01.09.2019 dalje.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o organizaciji predšolske vzgoje v Občini Ilirska
Bistrica, št. 602-3/2018-17, z dne 14.6.2018.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 19 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 18 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.
SKLEP (št. 16)
I. Sprejme se sistemizacija delovnih mest za šolsko leto 2019/2020 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:
Vrtec Jožefe Maslo Ilirska Bistrica:
 4 starostno homogene oddelke prvega starostnega obdobja /2-3 letniki/ – celodnevni program s
sočasno prisotnostjo vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice v oddelku v trajanju 6 ur,
 3 starostno homogeni oddelki drugega starostnega obdobja /3-4 letniki/ – celodnevni program s
sočasno prisotnostjo vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice v oddelku v trajanju 4 ure,
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 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,
 2 starostno homogena oddelka drugega starostnega obdobja /5-6 letniki/ – celodnevni program s
sočasno prisotnostjo vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice v oddelku v trajanju 4 ure,
 2 starostno homogena oddelka 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 /4-6 letniki/– celodnevni program s
sočasno prisotnostjo vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice v oddelku v trajanju 4 ur.
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.
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 homogen oddelek drugega starostnega obdobja /4-5 letniki/ – celodnevni program s
sočasno prisotnostjo vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice v oddelku v trajanju 4 ure.
 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,
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,
 2 starostno kombinirana oddelka – 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,
 2 starostno heterogena oddelka 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.
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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 2019/2020.
IV. Sklep o sistemizaciji stopi v veljavo z dnem sprejema na Občinskem svetu Občine Ilirska Bistrica in
velja od 01.09.2019 dalje.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o soglasju k sistemizaciji delovnih mest v enotah
vrtec, št. 602-3/2018-18, z dne 14.6.2018.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 19 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 18 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.
8. točka: Prerazporeditve proračunskih sredstev v skladu z Odlokom o proračunu Občine Ilirska
Bistrica za leto 2019 (Uradni list RS, št. 16/19)
Jadranka Zucconi, predsednica odbora za gospodarstvo in finance, je posredovala stališče odbora, ki je
priloženo arhiviranemu zapisniku. Župan je predstavil predlog sklepa o prerazporeditvah proračunskih sredstev.
Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo razprave, je župan dal na
glasovanje
SKLEP (št. 17)
I. V okviru finančnega načrta Občine Ilirska Bistrica za leto 2019 se predlaga uvrstitev novega projekta
OBNOVA VODOVODA KNEŽAK-R.OBROBA v načrt razvojnih programov Odloka o proračunu
občine Ilirska Bistrica za leto 2019. Projekt se uvrsti v okviru podprograma 16039001 – Oskrba z vodo,
proračunska postavka 4001604 – Vodovodi.
Za izvedbo projekta se v letu 2019 predvidi sredstva v višini 180.832 evrov in sicer lastna sredstva
Občine Ilirska Bistrica v višini 80.832 evrov ter sredstva Ministrstva za obrambo v višini 100.000
evrov.
II. Sredstva se zagotovijo iz projekta OB038-19-0035 – PLOČNIK KNEŽAK – BAČ v višini 125.000
evrov, od tega 62.500 evrov lastnih proračunskih sredstev ter 62.500 evrov sredstev državnega
proračuna.
Za razliko sredstev iz državnega proračuna se v višini 37.500 evrov povečajo transferni prihodki iz
državnega proračuna in hkrati se v isti višini povečajo odhodki na proračunski postavki 4001604 –
Vodovodi za projekt OBNOVA VODOVODA KNEŽAK-R.OBROBA.
Razliko lastnih proračunskih sredstev v višini 18.332 evrov pa se zagotovi iz proračunske postavke
4001604 – Vodovodi iz projekta OB038-16-0004 – Povezovalni vodovod Ilirska Bistrica – Rodik 1.
faza.
III. Za izvedbo projekta se v letu 2020 predvidi sredstva v višini 261.664 evrov in sicer lastna sredstva
Občine Ilirska Bistrica v višini 161.664 evrov ter sredstva Ministrstva za obrambo v višini 200.000
evrov.
IV. Spremembe iz prve, druge in tretje točke tega sklepa se vključi v veljavni Načrt razvojnih programov
Občine Ilirska Bistrica 2019 – 2022.
V. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 19 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 19 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.
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9. točka: Vprašanja in pobude
Robert Šircelj (pobuda je dana v pismeni obliki in je dobesedno prepisana)
Dal je pobudo: »Na ulici Hrib svobode je med hišnima številkama 10 in 12 vdrtina in izboklina na cesti, ki
je že tolikšna, da lahko poškoduje avtomobil. Potrebno je popravilo.«. Pobudi je priloženo slikovno gradivo
in je arhivirano k zapisniku.
Župan se je strinjal, da se naveden del cestišča interventno sanira.
Hrvatin Vlado
Zanimalo ga je, ali obstaja kakršna koli možnost za ureditev in ponovno delovanje smučišča na Sviščakih.
Župan je pojasnil razloge za nedelovanje smučišča na Sviščakih, med katerimi je eden glavnih, da
zemljišče ni v lasti Občine Ilirska Bistrica pač pa Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike
Slovenije.
Teja Iskra
1. V Šercerjevi ulici, od Gostilne pri Matetu naprej proti Globovniku, vozniki avtomobilov pospešujejo
hitrost (redko kdo vozi 50 km/h), zato daje pobudo, da se na tem odseku ceste postavi tablo za merjenje
hitrosti.
2. Športni center Trnovo je v zadnjem času v zelo klavernem stanju. Kljub temu, da se je pripeljalo mivko,
stoji na nekem kupu, nič ni urejeno, veliko je smeti okrog igrišč. Zanimalo jo je, ali se bo tudi to kaj
uredilo.
Župan je v zvezi s prvo pobudo pojasnil, da se bo preverilo, če so na razpolago proračunska sredstva za
postavitev table za merjenje hitrosti. Glede Športnega centra Trnovo je pojasnil, da se načrtuje projekt za
ureditev tega centra. Župan in Borut Rojc sta dala pojasnila glede mivke.
Adrijana Kocjančič
1. Prebrala je pobudo občana: »Občina želi razvijati turizem na jezeru Mola oziroma tudi jezeru Molja, ki
je nastalo z zajezitvijo potoka Molja. Vse več turistov oziroma drugih ljudi išče jezero; predvsem zaradi
neokrnjene narave. Žal iz smeri Podgrada proti Bistrici ni ustreznih turističnih tabel, ki bi usmerjale
zainteresirane. Tudi potok Molja, ki teče ob cesti Podgrad-Ilirska Bistrica in na katerem je jezero Mola,
ni označen. Žal tudi domačini, predvsem pa otroci in mladina sploh ne vedo, kako se potok imenuje.
Zato predlagam, da se v prvi fazi vsaj postavi ena tabla ob potoku Molja pri sabonjskem mostu in druga
tabla pri naselju Zalči, kjer se potok najbolj približa cesti Podgrad-Ilirska Bistrica.«. V nadaljevanju je
prebrala še prvi stavek, ki ga je občan začel z neko kritiko, za katero je menila, da je za današnjo sejo
tudi ta na mestu: »Gledam seje občinskega sveta in opažam, da sploh ni poglobljenih razprav niti pobud
in vprašanj svetnikov. Taka je bila izrazito zadnja seja.«. V nadaljevanju je komentirala dogajanje na
začetku seje, ko je opozicijski svetnik Simčič povedal neko mnenje oziroma deloma tudi kritiko in v
zvezi s tem menila, da bi morali opozicijo tudi spoštovati, da je ne bi osebno degradirali, ker smo v
demokraciji.
2. Pokopališče v Podgradu je zelo zanemarjeno (zraste zelo visoka trava), zato so jo vaščani Podgrada
opozorili, če bi bila komunala na tem področju bolj ažurna, bi bolj redno urejala pokopališče. Zanimalo
jo je, zakaj se na podgrajskem pokopališču ne uredi vode. Še vedno so brez vode, o tem pa se govori že
tri leta.
3. Na cesti Podgrad-Hrušica v smeri Hrušica je ob koncu Podgrada pri tabli Podgrada nek makadamski
prostor, ki postaja postajališče oziroma počivališče za tovornjakarje ali turiste poleti. Ta prostor je zelo
zanemarjen, zato je predlagala, da se to počivališče počisti, postavi smetnjake ali postavi opozorilne
table za prepovedano parkiranje.
Župan bo preveril, kdo postavlja table ob potokih. Glede pokopališča v Podgradu je pojasnil, da je urejanje
le-tega v pristojnosti Krajevne skupnosti Podgrad. V zvezi tretjim predlogom, počivališčem ob državni
cesti, pa je odgovoril, da je v lasti države in ga občina ne more upravljati.
Anton Tonjo Janežič
1. Vaščani Rečice predlagajo, da bi pristopili k rešitvi in umestitvi pločnika od zareškega mosta (mosta čez
reko Reko) do križišča ceste, kjer se zavije h Korajžniku.
2. Že nekaj časa je vas Zarečje obremenjena s prevozi (prevozi na čistilno napravo, prevozi po krajši cesti
za Brkine), zato je prosil, da se poišče rešitev, da bi se na tej cesti - tri točke v vasi so ozko grlo –
uredilo.
Župan se je strinjal s predlogi, vendar je potrebno projekte vključiti v proračun.
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Vlado Hrvatin
Zanimalo ga je, zakaj ni nobenega poročila o obisku predsednika Vlade RS, ki je prišel tudi na njihovo
pobudo. Obisk bi morali izkoristiti tudi za druge teme, kot so avtocesta, gospodarstvo.
Župan je pojasnil, da so o obisku predsednika Vlade RS v naši občini poročali vsi mediji; predsednik vlade
in sam sta dala izjavi. Javnost je bila o tem dogodku seznanjena. Župan je pred začetkom uradnega dela
predsednika vlade vprašal, ali bi se pogovorili tudi o avtocesti, vendar je ta pogovor zavrnil. V nadaljevanju
je Vlado Hrvatin pojasnil aktivnosti stranke za obisk predsednika vlade.
Andrej Černigoj
Zanimalo ga je, če se je v zvezi z avtocesto (bila je tudi izredna seja Občinskega sveta Občine Postojna) kaj
premaknilo, spremenilo. Ponovil je svoj predlog, da bi v bližnji prihodnosti imeli tri občinski sveti skupno
sejo glede avtoceste.
Župan je občinski svet seznanil s stališčem župana Občine Postojna.
Ivan Simčič
1. »Bil je tudi minister za obrambo tukaj. Pohvalno s strani ministrstva in občine, da je prinesel torbo za
naslednji dve leti s 300 milijoni in vidim, da smo danes že to potrdili za vodovod med Bačem in
Knežakom. Pri tem predlogu bi samo izpostavil, kar je že Hrvatin povedal, da mi lahko damo v pisni
obliki, kaj je vlada dobila v marcu mesecu z naše strani. To je prvi predlog, da se tudi ministra za
obrambo predstavi, kaj je prinesel oziroma kam se bo denar namenil in v kolikem času, ali je to, kolikor
je videl iz razprave, v letu 19/20 ali 20/21).«
2. Župana je pozval, da se dela v skladu s pravilnikom o delovanju občinskega sveta, dnevnim redom. Pri
3. točki se je držav pravil, ki jih je imel pri sebi, vse ostalo pa ne sodi v ta prostor.
Župan je v zvezi s tem povedal, kaj je namen in naloga delovanja občinskega sveta.

Župan je zaključil sejo občinskega sveta ob 19.15 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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