OBČINA ILIRSKA BISTRICA
Občinski svet
Številka: 011-15/2020
Ilirska Bistrica, 8. 6. 2020

ZAPISNIK
11. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, ki je bila
28. 5. 2020 ob 17.00 uri v večnamenskem prostoru Doma na Vidmu
Prisotni člani občinskega sveta: Marjan Tavčar, Sonja Čošić, Borut Rojc, Stanislav Zver, Igor Janičijević,
Karmen Ličan, 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: Tjaša Pecman Poles (- 16 minut)
Prisotni sodelavci občinske uprave: Emil Rojc, župan; Andreja Derenčin, direktorica občinske uprave, Tina Kocjan,
vodja oddelka za gospodarstvo in finance; Dragica Kastelic Boštjančič, vodja oddelka za gospodarsko
infrastrukturo; Zdenka Tomažič, vodja oddelka za družbene dejavnosti; Katjuša Vadnjal, višja svetovalka
(do 17.17 ure); Jožica Strle Mankuč, svetovalec (do 18.20 ure); Boštjan Primc, višji svetovalec (do 17.27
ure); Luka Špilar, svetovalec (od 17.36 ure do 18.47 ure); Sabrina Pirih, višja referentka
Ostali prisotni: Viljem Fabčič, Studio3 d. o. o. Ajdovščina – pri 3. točki dnevnega reda
Prisotni novinarji: Katja Kirn Vodopivec, predstavniki TV Galeje
Sejo Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica je sklical Emil Rojc, župan (v nadaljevanju besedila župan). Za
sejo Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica je bil predlagan naslednji DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev zapisnika 10. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica z dne 27. 2. 2020
2. Pregled realizacije sklepov
3. Obravnava osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah št. 5 Občinskega prostorskega načrta občine
Ilirska Bistrica
4. Kadrovske zadeve:
- predhodno mnenje k imenovanju pomočnika direktorja CSD Primorsko – Notranjska, Enota Ilirska
Bistrica
- predlogi kandidatov za imenovanje članov sveta Območne izpostave JSKD Ilirska Bistrica
5. Obravnava predlogov za podelitev občinskih priznanj za leto 2020
6. Obravnava Letnega poročila o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta
in o njihovih učinkih za leto 2019
7. Premoženjskopravne zadeve
8. Obravnava Poročila o dogajanju in ukrepih v občini Ilirska Bistrica ob razglasitvi epidemije nalezljive
bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) z Odredbo o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2
(COVID-19) na območju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/20)
9. Obravnava Zaključnega računa proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2019
10. Vprašanja in pobude
Župan je uvodoma pojasnil, kako bo potekala seja občinskega sveta in ugotovil, da je na seji Občinskega
sveta Občine Ilirska Bistrica (v nadaljevanju besedila občinski svet) od 23-ih članic in članov občinskega
sveta prisotnih 23, zato je občinski svet sklepčen in lahko veljavno odloča.
Župan je predlagal in obrazložil razširitev dnevnega reda z novo 10. točko: Obravnava osnutka Odloka o
spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembi proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2020, novo 11.
točko: Obravnava sklepa o izdaji soglasja k zadolžitvi Javnega zavoda TIC Ilirska Bistrica, in, da se
»Vprašanja in pobude« prestavi na 12. točko. Gradivo (osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah
1 od 12

Odloka o spremembi proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2020 z obrazložitvijo in predlogom sklepa,
sklep o izdaji soglasja k zadolžitvi Javnega zavoda TIC Ilirska Bistrica z obrazložitvijo ) je bilo članom
občinskega sveta dano pred pričetkom seje in je priloženo arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo razprave, je
župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 1)
Dnevni red se razširi z novo 10. točko: Obravnava osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
spremembi proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2020, novo 11. točko: Obravnava sklepa o izdaji
soglasja k zadolžitvi Javnega zavoda TIC Ilirska Bistrica, na 12. točko pa se prestavi: Vprašanja in pobude.
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. 2)
Sprejme se naslednji dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika 10. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica z dne 27. 2. 2020
2. Pregled realizacije sklepov
3. Obravnava osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah št. 5 Občinskega prostorskega načrta občine
Ilirska Bistrica
4. Kadrovske zadeve:
- predhodno mnenje k imenovanju pomočnika direktorja CSD Primorsko – Notranjska, Enota Ilirska
Bistrica
- predlogi kandidatov za imenovanje članov sveta Območne izpostave JSKD Ilirska Bistrica
5. Obravnava predlogov za podelitev občinskih priznanj za leto 2020
6. Obravnava Letnega poročila o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta
in o njihovih učinkih za leto 2019
7. Premoženjskopravne zadeve
8. Obravnava Poročila o dogajanju in ukrepih v občini Ilirska Bistrica ob razglasitvi epidemije nalezljive
bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) z Odredbo o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2
(COVID-19) na območju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/20)
9. Obravnava Zaključnega računa proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2019
10. Obravnava osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembi proračuna Občine
Ilirska Bistrica za leto 2020
11. Obravnava sklepa o izdaji soglasja k zadolžitvi Javnega zavoda TIC Ilirska Bistrica
12. Vprašanja in pobude
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.
1. točka:Pregled in potrditev zapisnika 10. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica z dne 27. 2. 2020
Župan je dal v razpravo zapisnik 10. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica z dne 27. 2. 2020. Ker ni
bilo razprave, je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 3)
Sprejme se zapisnik 10. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica z dne 27. 2. 2020.
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.
2. točka: Pregled realizacije sklepov
Župan je dal v razpravo pregled realizacije sklepov z 10. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica z dne 27. 2.
2020. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 4)
Sprejme se poročilo o realizaciji sklepov z 10. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica z dne 27. 2. 2020.
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.
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3. točka: Obravnava osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah št. 5 Občinskega prostorskega
načrta občine Ilirska Bistrica
Igor Janičijević, predsednik odbora za urejanje prostora in infrastrukturo, in Lilijana Valenčič,
predsednica statutarno pravne komisije, sta posredovala stališči delovnih teles občinskega sveta, ki sta
priloženi arhiviranemu zapisniku. Viljem Fabčič iz Studia 3 d.o.o. Ajdovščina je predstavil osnutek
Odloka o spremembah in dopolnitvah št. 5 Občinskega prostorskega načrta občine Ilirska Bistrica. Osnutek
Odloka o spremembah in dopolnitvah št. 5 Občinskega prostorskega načrta občine Ilirska Bistrica z
obrazložitvijo in predlogom sklepa je priložen arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo razprave, je župan dal
na glasovanje
SKLEP (št. 5)
1. Sprejme se osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah št. 5 Občinskega prostorskega načrta občine
Ilirska Bistrica.
2. 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. 6)
1. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah št. 5 Občinskega prostorskega načrta občine Ilirska
Bistrica se preoblikuje v predlog.
2. 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. 7)
1. Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah št. 5 Občinskega prostorskega načrta občine Ilirska
Bistrica.
2. 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.
4. točka: Kadrovske zadeve:
- predhodno mnenje k imenovanju pomočnika direktorja CSD Primorsko – Notranjska,
Enota Ilirska Bistrica
- predlogi kandidatov za imenovanje članov sveta Območne izpostave JSKD Ilirska Bistrica
- predhodno mnenje k imenovanju pomočnika direktorja CSD Primorsko – Notranjska, Enota
Ilirska Bistrica
Marjan Tavčar, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je posredoval predlog
predhodnega mnenja k imenovanju pomočnika direktorja CSD Primorsko – Notranjska, Enota Ilirska
Bistrica, ki je priložen arhiviranemu zapisniku. Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu
zapisniku. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 8)
I. Občinski svet Občine Ilirska Bistrica izdaja pozitivno predhodno mnenje k imenovanju
Emanuele Rebec, rojene 16.07.1971, Župančičeva ulica 14, 6250 Ilirska Bistrica, za pomočnico
direktorice Centra za socialno delo Primorsko – Notranjska, Enota Ilirska Bistrica.
II. 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.
- predlogi kandidatov za imenovanje članov sveta Območne izpostave JSKD Ilirska Bistrica
Marjan Tavčar, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je posredoval predlog
kandidatov za imenovanje članov sveta Območne izpostave JSKD Ilirska Bistrica, ki je priložena arhiviranemu
zapisniku. Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku. Nevenko Tomšič je zanimalo, ali
bo glasovanje potekalo o vseh kandidatih hkrati ali o vsakem kandidatu posebej. Sonja Čošić je predlagala
glasovanje o vseh kandidatih hkrati. Dušan Grbec je predlagal glasovanje o vseh kandidatih hkrati, tako kot je
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predlagala komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Po zaključeni razpravi je župan dal na
glasovanje
SKLEP (št. 9)
I. Za člane sveta Območne izpostave JSKD Ilirska Bistrica se predlagajo sledeči kandidati:
1. Neva Macarol, Brinškova ulica 19, 6250 Ilirska Bistrica
2. Elka Možina, Mala Bukovica 1 B, 6250 Ilirska Bistrica
3. Vojko Dodič, Jasen 31, 6250 Ilirska Bistrica.
II. Člane sveta območne izpostave imenuje direktor JSKD. Mandat članov začne teči z dnem
konstitutivne seje sveta območne izpostave ter traja štiri (4) leta.
III. 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.
5. točka: Obravnava predlogov za podelitev občinskih priznanj za leto 2020
Župan je občinski svet seznanil, da v letošnjem letu ne bo občinske proslave ob občinskem prazniku in, da
bo podelitev občinskih priznanj potekala na drugačen način - nagrajenci bodo posamično vabljeni na
Občino Ilirska Bistrica. Marjan Tavčar, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja, je posredoval predloge letošnjih prejemnikov občinskih priznanj. Predlogi prejemnikov
posameznih plaket za leto 2020 z obrazložitvami so priloženi arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo razprave,
je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 10)
Občinski svet Občine Ilirska Bistrica sprejme naslednje sklepe:
SKLEP
I. Plaketo Občine Ilirska Bistrica za področje družbenih dejavnosti za leto 2020 prejme Laura Novak,
zaposlena v Osnovni šoli Dragotina Ketteja, Ilirska Bistrica.
II. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
SKLEP
I. Plaketo Občine Ilirska Bistrica za področje športa za leto 2020 prejme Martin Zdauc iz Balinarskega
kluba Ilirska Bistrica.
II. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
SKLEP
I. Spominsko plaketo Občine Ilirska Bistrica za leto 2020 prejme Društvo upokojencev Ilirska Bistrica.
II. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
SKLEP
I. Spominsko plaketo Občine Ilirska Bistrica za leto 2020 prejme Osnovna šola Antona Žnideršiča Ilirska
Bistrica, Organizacijska enota Ljudska univerza.
II. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
SKLEP
I. Spominsko plaketo Občine Ilirska Bistrica za leto 2020 prejme Srečko Šestan, poveljnik Civilne zaščite
Republike Slovenije, zaposlen pri Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje.
II. 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.
6. točka: Obravnava Letnega poročila o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega
energetskega koncepta in o njihovih učinkih za leto 2019
Igor Janičijević, predsednik odbora za urejanje prostora in infrastrukturo, je posredoval stališče odbora, ki
je priloženo arhiviranemu zapisniku. Boštjan Primc, višji svetovalec, je predstavil Letno poročilo o
izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in o njihovih učinkih za leto 2019.
Navedeno poročilo je priloženo arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje
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SKLEP (št. 11)
1. Občinski svet Občine Ilirska Bistrica se je seznanil z Letnim poročilom o izvedenih ukrepih iz
akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih za leto 2019.
2. Sklep velja 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.
7. točka: Premoženjskopravne zadeve
Župan je uvodoma pojasnil, kako bo potekala razprava in glasovanje pri tej točki dnevnega reda. Sonja
Čošić, predsednica odbora za stavbna zemljišča, stanovanjske zadeve in poslovne prostore, je posredovala
stališče odbora, ki je priloženo arhiviranemu zapisniku. Dušan Grbec je komentiral glasovanje na odboru,
kjer naj bi bil, od šestih prisotnih članov odbora, rezultat glasovanja pri dveh sklepih 3:3, kar pomeni, da
sklepa nista bila sprejeta. Pojasnjeno je bilo, da to ni bilo tako. Vlado Hrvatin je komentiral glasovanje na
odboru. Ker je Nevenka Tomšič menila, da se sprejema en kup zemljišč, ki niso urejena v letnem načrtu
ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Ilirska Bistrica za leto 2020, razen prvih dveh sklepov, ki sta v
skladu z našimi veljavnimi akti, je predlagala, da se na tej seji lahko glasuje samo o prvih dveh sklepih. V
nadaljevanju je pojasnila, da bi morale krajevne skupnosti dati soglasje, vsaj pri zadevah za izvzem iz
javnega dobra, ki bi bilo podlaga za odločanje na odboru in občinskem svetu ter obrazložila, da bo
glasovala o prvih dveh sklepih, pri ostalih pa se bo glasovanja vzdržala oziroma, če bo glasovanje potekalo
za vse sklepe hkrati, se bo glasovanja vzdržala. Jožica Strle Mankuč, svetovalka (v nadaljevanju besedila
Jožica Strle Mankuč), je pojasnila, da so vse parcele, predlagane za obravnavo na tej seji občinskega sveta,
vključene v letni načrt, obrazložila postopek prodaje zemljišč (obveznost vključitve nepremičnine v letni
načrt pred začetkom postopka, s parcelacijo pa se spremeni le številka oziroma poddelilka parcele, ne pa
predmet prodaje) ter napovedala, da bo pri obrazložitvi posameznega predloga sklepa navedla tudi
zaporedno številko parcele v planu in kako se je le-ta razdelila. Nevenka Tomšič je dodatno obrazložila
svoje mnenje. Župan je ponovno obrazložil postopek parcelacije in sestavo letnega načrta. Jožica Strle
Mankuč je predstavila predlog sklepa št.: 478-94/2019, da se zaradi ureditve krožnega križišča Gabrije na
R2-404/1380 Ilirska Bistrica – Pivka, izvede zamenjava nepremičnin in sicer parc. št. 1131/1 v izmeri 717
m2 se zamenja z parc. št. 1395/1 v izmeri 445 m2 in parc. št. 1397/1 v izmeri 480 m2 obe k.o. Trnovo, vsi
stroški, nastali v postopku menjave teh nepremičnin vključno s plačiloma davka, pa bremenijo Občino
Ilirska Bistrica. Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku. Robert Šircelj je dal
proceduralni predlog, da se obravnava, razpravlja in sklepa o vsakem predlogu sklepa posebej. Župan je
ponovno pojasnil, kako bo potekala razprava in glasovanje. Robert Šircelj je soglašal s pojasnilom župana.
Jožica Strle Mankuč je predstavila predlog sklepa št.: 478-28/2018, da se zaradi ureditve
zemljiškoknjižnega stanja zemljišča po katerem poteka kategorizirana lokalna cesta št. JP 636592, od
zemljiškoknjižnega lastnika odkupi parc. št. 695/8 v izmeri 330 m2 k.o. Jelšane za ceno 3.287,79 eur. 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.
Jožica Strle Mankuč je predstavila predlog sklepa št.: 478-28/2018, da se na podlagi metode neposredne
pogodbe prodata zemljišči parc. št. 1972 v izmeri 561 m2 k.o. Jelšane za ceno 2.328,40 EUR in parc. št.
1973 v izmeri 230m2 k.o. Jelšane za ceno 1.179,90 EUR. Vsi stroški povezani z realizacijo prodaje
zemljišč, vključno s plačilom DDV bremenijo kupca, za podpis prodajne pogodbe se pooblasti župana
Občine Ilirska Bistrica. Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku.
Jožica Strle Mankuč je predstavila predlog sklepa št.: 478-66/2019, da se na podlagi metode neposredne
pogodbe, za ceno 1.000,00 €, do celote proda zemljišče parc. št. 3716/26 v izmeri 50m2 k.o. Hrušica (ID
znak 2577 3716/26). 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. Ker na predstavljene sklepe ni bilo razprave, je
župan predlagal, da se o teh sklepih glasuje hkrati. Ker predlogu ni nihče ugovarjal, je župan dal na
glasovanje
SKLEP (št. 12)
Občinski svet Občine Ilirska Bistrica sprejme naslednje sklepe:
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SKLEP
I. Zaradi ureditve krožnega križišča Gabrije na R2-404/1380 Ilirska Bistrica – Pivka, se izvede zamenjava
nepremičnin in sicer parc. št. 1131/1 v izmeri 717 m2 se zamenja z parc. št. 1395/1 v izmeri 445 m2 in
parc. št. 1397/1 v izmeri 480 m2 obe k.o. Trnovo.
Vsi stroški, nastali v postopku menjave teh nepremičnin vključno s plačiloma davka bremenijo Občino
Ilirska Bistrica.
II. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
SKLEP
I. Zaradi ureditve zemljiškoknjižnega stanja zemljišča po katerem poteka kategorizirana lokalna cesta št.
JP 636592, se od zemljiškoknjižnega lastnika odkupi parc. št. 695/8 v izmeri 330 m2 k.o. Jelšane za
ceno 3.287,79 eur.
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 prodata zemljišči parc. št. 1972 v izmeri 561 m2 k.o. Jelšane
za ceno 2.328,40 EUR in parc. št. 1973 v izmeri 230m2 k.o. Jelšane za ceno 1.179,90 EUR.
II. Vsi stroški povezani z realizacijo prodaje zemljišč, vključno s plačilom DDV bremenijo kupca, za
podpis prodajne pogodbe se pooblasti župana Občine Ilirska Bistrica.
III. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
SKLEP
I. Na podlagi metode neposredne pogodbe, se za ceno 1.000,00 €, do celote proda zemljišče parc. št.
3716/26 v izmeri 50m2 k.o. Hrušica (ID znak 2577 3716/26).
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.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 23 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 21 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.
Jožica Strle Mankuč je predstavila predlog sklepa št.: 430-60/2018, da se pri parc. št. 1293/32 k.o. Čelje (ID
znak 2521 1293/32), parc. št. 1293/33 k.o. Čelje (ID znak 2521 1293/32), parc. št. 1293/34 k.o. Čelje (ID znak
2521 1293/34) in parc. št. 1293/29 (ID znak 2521 1293/29) k.o. Čelje, izbriše zaznamba javnega dobra in vpiše
lastninska pravica na Občino Ilirska Bistrica, sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra pa stopi v veljavo
naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS. Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu
zapisniku. Dušan Grbec je menil, da gre v predmetni zadevi za ožanje ceste, zato je predlagal, da si
tovrstne zadeve ogleda odbor na terenu, da se na občinskem svetu sprejme strategijo o tem, da se cest ožjih
od 5 m ne prodaja in, da se ne zapira dostopa do objektov oziroma parcel. V nadaljevanju je obrazložil svoj
glas proti predlogu sklepa. Župan je dodatno obrazložil predlog sklepa. V razpravi so sodelovali Andrej
Černigoj, župan, Dušan Grbec, Robert Šircelj in Vlado Hrvatin. Andreju Batisti se je zdela
obravnavana zadeva neprimerna za odločanje na občinskem svetu, zato je predlagal, da tisti, ki smatra, da
ima trdne argumente sproži postopke pred sodišči. V nadaljevanju je obrazložil, da se bodo pri tej zadevi
člani občinskega sveta iz Liste Svežih glasovanja vzdržali. Razpravljala sta še Ivan Simčič in Adrijana
Kocjančič, ki je obrazložila svoj glas proti predlogu sklepa. Jožica Strle Mankuč je ponovno predstavila
predlog sklepa. Po zaključeni razpravi je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 13)
I. Pri parc. št. 1293/32 k.o. Čelje (ID znak 2521 1293/32), parc. št. 1293/33 k.o. Čelje (ID znak 2521 1293/32),
parc. št. 1293/34 k.o. Čelje (ID znak 2521 1293/34) in parc. št. 1293/29 (ID znak 2521 1293/29) k.o .Čelje, se
izbriše zaznamba javnega dobra in vpiše lastninska pravica na Občino Ilirska Bistrica.
II. Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra stopi v veljavo naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 23 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 14 članov
občinskega sveta, »PROTI« so glasovali 3 člani občinskega sveta. Sklep je bil sprejet.
Jožica Strle Mankuč je predstavila predlog sklepa št.: 478-94/2018, da se na podlagi metode neposredne
pogodbe, za ceno 168,96 € do celote proda zemljišče parc. št. 1293/33 k.o. Čelje (ID znak 2521 1293/33).
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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 št. 430-60/2018 in predlog sklepa št.:
478-95/2018, da se na podlagi metode neposredne pogodbe, se za ceno 647,68 €, do celote prodajo
zemljišča parc. št. 1293/32 k.o. Čelje (ID znak 2521 1293/32), parc. št. 1293/34 k.o. Čelje (ID znak 2521
1293/34) in parc. št. 1293/29 (ID znak 2521 1293/29) k.o .Čelje. Vsi stroški povezani z realizacijo prodaje
zemljišč 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 št. 430-60/2018. Predloga sklepov sta priložena arhiviranemu zapisniku. Ker ni
bilo razprave, je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 14)
Občinski svet Občine Ilirska Bistrica sprejme naslednja sklepa:
SKLEP
I. Na podlagi metode neposredne pogodbe, se za ceno 168,96 € do celote proda zemljišče parc. št. 1293/33
k.o. Čelje (ID znak 2521 1293/33).
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 št. 430-60/2018.
SKLEP
I. Na podlagi metode neposredne pogodbe, se za ceno 647,68 €, do celote prodajo zemljišča parc. št.
1293/32 k.o. Čelje (ID znak 2521 1293/32), parc. št. 1293/34 k.o. Čelje (ID znak 2521 1293/34) in parc.
št. 1293/29 (ID znak 2521 1293/29) k.o .Čelje
II. Vsi stroški povezani z realizacijo prodaje zemljišč 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 št. 430-60/2018.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 23 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 15 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.
Jožica Strle Mankuč je predstavila predlog sklepa, da se pri parc. št. 2578/21 k.o. Trpčane (ID znak 2544
2578/21) izbriše zaznamba javnega dobra, sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra pa stopi v veljavo
naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS. Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu
zapisniku.
Jožica Strle Mankuč je predstavila predlog sklepa, da se na podlagi metode neposredne pogodbe, za ceno
5088,00 €, do celote proda zemljišče parc. št. 2578/21 k.o. Trpčane (ID znak 2544 2578/21). Vsi stroški
povezani z realizacijo prodaje zemljišč 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. Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen
arhiviranemu zapisniku.
Jožica Strle Mankuč je predstavila predlog sklepa, da se pri parc. št. 2578/22 k.o. Trpčane (ID znak 2544
2578/22) in parc. št. 2578/23 k.o. Trpčane (ID znak 2544 2578/23) se izbriše zaznamba javnega dobra,
sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra pa stopi v veljavo naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku.
Jožica Strle Mankuč je predstavila predlog sklepa, da se na podlagi metode neposredne pogodbe, za ceno
3281,50 €, do celote proda zemljišče parc. št. 2578/22 k.o. Trpčane (ID znak 2544 2578/22) in za ceno
486,5 € do celote proda zemljišče parc. št. 2578/23 k.o. Trpčane (ID znak 2544 2578/23). Vsi stroški
povezani z realizacijo prodaje zemljišč 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 zemljišč iz javnega dobra. Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen
arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 15)
Občinski svet Občine Ilirska Bistrica sprejme naslednje sklepe:
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SKLEP
I. Pri parc. št. 2578/21 k.o. Trpčane (ID znak 2544 2578/21) 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 5088,00 €, do celote proda zemljišče parc. št.
2578/21 k.o. Trpčane (ID znak 2544 2578/21).
II. Vsi stroški povezani z realizacijo prodaje zemljišč 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. 2578/22 k.o. Trpčane (ID znak 2544 2578/22) in parc. št. 2578/23 k.o. Trpčane (ID znak
2544 2578/23) 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 3281,50 €, do celote proda zemljišče parc. št.
2578/22 k.o. Trpčane (ID znak 2544 2578/22) in za ceno 486,5 € do celote proda zemljišče parc. št.
2578/23 k.o. Trpčane (ID znak 2544 2578/23).
II. Vsi stroški povezani z realizacijo prodaje zemljišč 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 zemljišč iz javnega dobra.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 23 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 18 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.
Jožica Strle Mankuč je predstavila predlog sklepa, da se na podlagi metode neposredne pogodbe, za ceno
12.812,00 €, do celote proda zemljišče parc. št. 414/34 (popravi iz parc. št. 434/34 v parc. št. 414/34) k.o.
Trnovo (ID znak 2524 434/34). Vsi stroški povezani z realizacijo prodaje zemljišč vključno s plačilom
DDV bremenijo kupca, za podpis kupoprodajne pogodbe se pooblasti župana Občine Ilirska Bistrica.
Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku.
Jožica Strle Mankuč je predstavila predlog sklepa, da se pri parc. št. 3522/22 k.o. Jelšane (ID znak 2549
3522/22) izbriše zaznamba javnega dobra, sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra pa stopi v veljavo
naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS. Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu
zapisniku.
Jožica Strle Mankuč je predstavila predlog sklepa, da se na podlagi metode neposredne pogodbe, za
skupno ceno 1629,00 €, do celote prodajo zemljišča parc. št. 1/708 k.o. Jelšane (ID znak 2549 1/708),
1/711 k.o. Jelšane (ID znak 2549 1/711), 3522/22 k.o. Jelšane (ID znak 2549 3522/22). Vsi stroški
povezani z realizacijo prodaje zemljišč 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 3522/22 k.o. Jelšane iz javnega dobra. Predlog sklepa z
obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 16)
Občinski svet Občine Ilirska Bistrica sprejme naslednje sklepe:
SKLEP
I. Na podlagi metode neposredne pogodbe, se za ceno 12.812,00 €, do celote proda zemljišče parc. št.
414/34 k.o. Trnovo (ID znak 2524 434/34).
II. Vsi stroški povezani z realizacijo prodaje zemljišč vključno s plačilom DDV bremenijo kupca.
III. Za podpis kupoprodajne pogodbe se pooblasti župana Občine Ilirska Bistrica.
SKLEP
I. Pri parc. št. 3522/22 k.o. Jelšane (ID znak 2549 3522/22) 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 skupno ceno 1629,00 €, do celote prodajo zemljišča parc.
št. 1/708 k.o. Jelšane (ID znak 2549 1/708), 1/711 k.o. Jelšane (ID znak 2549 1/711), 3522/22 k.o.
Jelšane (ID znak 2549 3522/22).
II. Vsi stroški povezani z realizacijo prodaje zemljišč 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 3522/22 k.o.
Jelšane iz javnega dobra.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 23 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 18 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.
Jožica Strle Mankuč je predstavila predlog sklepa, da se trenutni najemnici podaljša najemno razmerje za
poslovni prostor št. 2 na Bazoviški cesti 3, Ilirska Bistrica, v izmeri 18 m2, pod pogoji določenimi v
predlogu sklepa. Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku. Aleša Zidarja je
zanimalo, za koliko časa se podaljša najemno razmerje. Župan je pojasnil, da se najemno razmerje
podaljša za 5 let. Po zaključeni razpravi je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 17)
I. Trenutni najemnici se podaljša najemno razmerje za poslovni prostor št. 2 na Bazoviški cesti 3, Ilirska
Bistrica, v izmeri 18 m2.
Za najem tega prostora se z dnem sprejema sklepa obračunava mesečna najemnina v višini 130 EUR.
Oddaja poslovnih prostorov v najem se odda po navedeni ceni z upoštevanjem ustreznega faktorja v
skladu s 24. členom Pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov v najem (Ur. list RS št. 54/2016). Vsi
stroški pravnega posla bremenijo najemnika. Najemnik je dolžan plačevati obratovalne stroške, stroške
rednega vzdrževanja, stroške uporabe stavbnega zemljišča, stroške zavarovanj in druge stroške za katere
se stranki dogovorita v pisnem dogovoru.
II. 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« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.
Župan je ob 18.18 uri prekinil sejo občinskega sveta zaradi desetminutnega odmora. Župan je ob 18.28 uri
ugotovil, da je od 23-ih članic in članov občinskega sveta prisotnih 23, zato je občinski svet sklepčen in
lahko nadaljuje s sejo.
8. točka: Obravnava Poročila o dogajanju in ukrepih v občini Ilirska Bistrica ob razglasitvi epidemije
nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) z Odredbo o razglasitvi epidemije nalezljive
bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/20)
Simon Vičič, predsednik odbora za družbene dejavnosti, je posredoval stališče odbora, ki je priloženo
arhiviranemu zapisniku. Luka Špilar, svetovalec (v nadaljevanju Luka Špilar), je predstavil Poročilo o dogajanju
in ukrepih v občini Ilirska Bistrica ob razglasitvi epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) z
Odredbo o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 19/20). Navedeno poročilo je priloženo arhiviranemu zapisniku. V razpravi so sodelovali
Andrej Batista, župan, Andrej Černigoj in Borut Rojc. Luka Špilar je odgovarjal na vprašanja članov
občinskega sveta. Po zaključeni razpravi je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 18)
Občinski svet Občine Ilirska Bistrica se je seznanil s Poročilom o dogajanju in ukrepih v občini Ilirska Bistrica
ob razglasitvi epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) z Odredbo o razglasitvi epidemije
nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/20).
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.
9. točka: Obravnava Zaključnega računa proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2019
Sonja Čošić, predsednica odbora za stavbna zemljišča, stanovanjske zadeve in poslovne prostore, Simon Vičič,
predsednik odbora za družbene dejavnosti, Borut Rojc, predsednik odbora za gospodarstvo in finance, Lilijana
Valenčič, predsednica statutarno pravne komisije, in Igor Janičijević, predsednik odbora za urejanje prostora
in infrastrukturo, so posredovali stališča delovnih teles občinskega sveta, ki so priložena arhiviranemu zapisniku.
9 od 12

Tina Kocjan, vodja oddelka za gospodarstvo in finance, je predstavila osnutek Odloka o zaključnem računu
proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2019. Naveden osnutek odloka je priložen arhiviranemu
zapisniku. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 19)
1. Občinski svet Občine Ilirska Bistrica sprejme osnutek Odloka o zaključnem računu proračuna Občine
Ilirska Bistrica za leto 2019 s prilogami.
2. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 23 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 20 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.
SKLEP (št. 20)
1. Osnutek Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2019 s prilogami 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 21 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.
SKLEP (št. 21)
1. Občinski svet Občine Ilirska Bistrica sprejme Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ilirska
Bistrica za leto 2019 s prilogami.
2. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 23 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 20 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.
10. točka: Obravnava osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembi proračuna
Občine Ilirska Bistrica za leto 2020
Sonja Čošić, predsednica odbora za stavbna zemljišča, stanovanjske zadeve in poslovne prostore, Simon Vičič,
predsednik odbora za družbene dejavnosti, Lilijana Valenčič, predsednica statutarno pravne komisije, Borut
Rojc, predsednik odbora za gospodarstvo in finance, in Igor Janičijević, predsednik odbora za urejanje
prostora in infrastrukturo, so posredovali stališča delovnih teles občinskega sveta, ki so priložena arhiviranemu
zapisniku. Tina Kocjan, vodja oddelka za gospodarstvo in finance, je predstavila osnutek Odloka o
spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembi proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2020. Ker ni
bilo razprave, je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 22)
1. Sprejme se osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembi proračuna Občine
Ilirska Bistrica za leto 2020 (Uradni list RS št. 77/2019 z dne 20.12.2019).
2. Sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 23 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 21 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.
SKLEP (št. 23)
1. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembi proračuna Občine Ilirska Bistrica
za leto 2020 (Uradni list RS št. 77/2019 z dne 20.12.2019) se preoblikuje v predlog.
2. Sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 23 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 21 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.
SKLEP (št. 24)
1. Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembi proračuna Občine Ilirska Bistrica
za leto 2020 (Uradni list RS št. 77/2019 z dne 20.12.2019).
2. Sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 23 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 20 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.
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11. točka: Obravnava sklepa o izdaji soglasja k zadolžitvi Javnega zavoda TIC Ilirska Bistrica
Tina Kocjan je predstavila sklep o izdaji soglasja k zadolžitvi Javnega zavoda TIC Ilirska Bistrica, ki je
priložen arhiviranemu zapisniku. V razpravi je sodeloval Andrej Batista. Župan je odgovoril na vprašanja
člana občinskega sveta. Po zaključeni razpravi je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 25)
I. Ta sklep ureja zadolžitev Javnega zavoda TIC Ilirska Bistrica, Gregorčičeva ul. 2, 6250 Ilirska Bistrica
v letu 2020.
II. Javni zavod TIC Ilirska Bistrica, se v proračunskem letu 2020 lahko zadolži do višine zneska 20.000
evrov za obdobje največ 20 mesecev po obrestni meri največ Euribor (6m) + 2,50 o.t letno.
III. Javni zavod TIC Ilirska Bistrica, Gregorčičeva 2, Ilirska Bistrica sredstva za servisiranje dolga zagotovi
iz neprorčaunskih virov.
IV. Sklep začne veljati naslednji dan po sprejetju.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 23 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 21 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.
12. točka: Vprašanja in pobude
Andrej Černigoj
Občinski svet je seznanil z aktivnostmi na področju avtoceste Postojna – Jelšane.
Župan je dodatno predstavil dogajanje v zvezi z avtocesto Postojna – Jelšane.
Mateja Matko

Posredovala je vprašanje, ki se tiče javnega razpisa za dodelitev sredstev za kmetijstvo 2020. Ta razpis je
bil ravno med korono oziroma karanteno in kmetje so se potožili, da v tem času niso mogli pridobiti
potrebnih potrdil in predračunov oziroma ponudb, ki so bila potrebna za oddajo teh vlog. Zanima jih, zakaj
se ta rok ni podaljšal oziroma, če so o tem kaj obveščali. Kot je gledala na spletni strani, ni bilo nič
objavljeno.
Župan je pojasnil, kako je potekal naveden razpis.
Andrej Batista
Nanj se je obrnil občan, ki živi v soseski S13 (Brinškovi ulici), kjer je družba Morfej, ki je bila investitor
Lidla, pred eno hišo oziroma mimo več hiš že marca 2019 prekopala en pločnik zaradi polaganja cevi za
napeljavo električnega kabla za ene hiše. To se je zgodilo v marcu 2019, kljub temu pa ta pločnik do danes
še ni bil vzpostavljen v prvotno stanje, torej nazaj asfaltiran. Kot ga je občan seznanil, je o zadevi obvestil
tudi komunalno inšpektorico, sam je župana o tem tudi obvestil, zato ga je zanimalo, ali je komunalna
inšpektorica s tem v zvezi kaj ukrepala oziroma kaj se v zvezi s tem pločnikom dogaja.
Župan je pojasnil, da je komunalna inšpektorica izdala odločbo s katero zahteva od investitorja, da postavi
zemljišče oziroma pločnik v prvotno stanje.
Robert Šircelj
1. Pred Gregorčičevo 14 manjka pločnik. Misli da je to edina točka v Bistrici, kjer ob glavni cesti manjka
pločnik in predstavlja nevarno pot za pešce. Prosil je, če bi župan ta pločnik uvrstil v okviru svojih
pooblastil v čimprejšnjo izvedbo. Po njegovih informacijah je občina že odkupila za pločnik.
Župan je pojasnil, da bo zadevo preveril in na naslednji seji občinskega sveta povedal, kdaj bi bilo lahko to
izvedljivo.
2. Ob državni cesti Ilirska Bistrica - Sviščaki, od spodnjega kamnoloma gor, kjer je cesta nad prepadnim
delom - nad izvirom reke Bistrice, je en strmi del kjer se ruši kamenje (velika količina kamenja) in osem
do devet dreves, ki so že na pol spodkopana. Tam ljudje kar hitro vozijo in, če bi se zgodilo, da se ta
stvar poruši, prej ali slej se bo, se lahko zgodi, da kakšen pristane tudi v prepadu. Predlagal je, da se to
pobudo posreduje Direkciji RS za ceste, da to uredi. Ta zadeva je že dolgo odprta. Bila je izdana tudi
odločba inšpektorja, da se to sanira, pa se ni nič zgodilo.
Župan je pojasnil, da bo pobudo posredoval na DRI.
3. Več občanov je bilo razočaranih, ker se je podružnica Banke Intesa Sanpaolo v Trnovem zaprla brez
kakšnih koli pojasnil. Ljudje pričakujejo odgovore na vprašanja, zakaj se je ta podružnica zaprla in, če
je v prihodnosti možno vsaj delno odprtje te podružnice - za skrajšan urnik ali pa za nekaj dni. Župana
je prosil, če lahko navedena vprašanja posreduje banki.
Župan je pojasnil, da je direktorica banke želela obvestiti občino o tem. Banka je zasebna institucija, ki
sama odloča o tem katera poslovalnica bo odrta. Robert Šircelj je apeliral na župana, če lahko banki
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posreduje vprašanje, če bi bili pripravljeni vsaj delno odpreti to poslovalnico. Župan je pojasnil, da bo
poklical direktorico banke in ji posredoval vprašanje.
Adrijana Kocjančič
1. Na pokopališču v Podgradu imajo grozno stanje, ne samo na pokopališču pač pa tudi okrog. Ve da se
pripravlja, da bo komunala prevzela pokopališče in začela z urejanjem. Zanimalo jo je, kdaj se bo to
zgodilo.
2. Rečeno je bilo, da ko se bo zaključilo z delom v Markovščini, je naslednja faza krožišče pri pokopališču
v Podgradu.
Župan je pojasnil, da glede pokopališča potekajo pogovori med krajevno skupnostjo in komunalo, o čemer
ni seznanjen. Je pa občina s krajevno skupnostjo pristopila k napeljavi vode do pokopališča. Ne ve pa, kdaj
bo komunala prevzela upravljanje pokopališča. Glede drugega vprašanja je župan pojasnil, da ima občina
pripravljen projekt za krožišče v Podgradu in idejno zasnovo za krožišče v Hrušici, ki ju je poslala Direkciji
RS za ceste in upa, da se bodo o teh projektih pogovarjali še v tem mandatu.
Anton Tonjo Janežič
1. Nanj so se obrnili prebivalci vasi Dobropolje s tremi pobudami:
1. da se omeji hitrost skozi vas Dobropolje na 50 km/h,
2. pri zadnji hiši gledano proti Harijam si želijo imeti prehod čez cesto in
3. da se na tem delu ponovno postavi ogledalo, ki je tam že bilo.
2. Dal je pobudo, da se prouči možnost, če se lahko doda klop na postajališču pri Domu na Vidmu, da
lahko starejši lažje počakajo avtobus ali na prevoz.
Zahvalil se je županu in občinski upravi za delno preasfaltiranje v vasi Rečica in za asfaltiranje v Zarečju,
ki ga sicer še čakajo, vendar bo v kratkem.
Župan je pojasnil, da bo prvi dve pobudi posredoval na DRSC, ogledalo pa bo občina postavila. Glede
dodanih klopi na postajališču bo apeliral na ravnateljico osnovne šole, da učence opozori, da odstopijo
mesto na klopi starejšim oziroma, da se na postajališču postavi tudi tablo oziroma sliko, preko katere bi
učence prosili, da starejšim odstopijo mesto na klopi.
Dušan Grbec
1. Dal je pobudo, da se v Gornji Bitnji postavita prikazovalnika hitrosti z obeh strani vhoda v naselje.
Župan je pojasnil, da bodo dali vlogo za postavitev prikazovalnikov hitrosti.
2. Glede razpisa za kmetijstvo so nekatere vloge prišle z rahlo zamudo, ker so bila občinska vrata
zaklenjena (3 minute prepozno). Bila je dana tudi pritožba, stranka pa je prosila samo odgovor na to
pritožbo.
Župan je pojasnil, da se je ena stranka pritožila, da so bila vrata zaklenjena pred zaključkom razpisa,
vendar je bila delavka občinske uprave, ki je bila zadolžena za sprejemanje vlog, pred vrati in so bila vrata
do ure zaključka razpisa odprta. Ko je ta čas potekel, je vrata zaklenila.
Ivan Simčič
Dali so pobudo na DRI za postavitev merilnikov hitrosti in dobili negativen odgovor. Dal je pobudo, da se
postavita merilnika hitrosti pri Zemonski vagi. Pri postaviti merilnikov hitrosti iz občinskih sredstev bi
morali imeti neko strategijo - kje in kdaj ter z upoštevanjem nekih elementi za postavitev (npr. hitrost,
varnost otrok, šoloobvezna pot, avtobusna postaja, prehod za pešce).
Župan je dal pojasnilo. Ivan Simčič je opisal, kje naj bi postavili merilnika hitrosti (8o - 90 metrov pred
Zemonsko vago, ko se začnejo prve hiše na levi strani in za gostilno 50 m).
Župan je sprejel pobudo.
Župan je zaključil sejo občinskega sveta ob 19.40 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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