OBČINA ILIRSKA BISTRICA
Občinski svet
Številka: 011-22/2020
Ilirska Bistrica, 16. 7. 2020

ZAPISNIK
12. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, ki je bila
9. 7. 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, Dušan Grbec, Adrijana Kocjančič, Robert Šircelj, Andrej Batista, Mateja Matko, Teja Iskra,
Aleš Zidar, Tjaša Pecman Poles, Ivan Simčič, Vlado Hrvatin, Nejc Udovič
Odsotni člani občinskega sveta: Lilijana Valenčič, Simon Vičič, Andrej Černigoj, Nevenka Tomšič, Zdravko
Kirn, Anton Tonjo Janežič
Prisotni sodelavci občinske uprave: Emil Rojc, župan; Andreja Derenčin, direktorica občinske uprave, Tina Kocjan,
vodja oddelka za gospodarstvo in finance; Dragica Kastelic Boštjančič, vodja oddelka za gospodarsko
infrastrukturo; Zdenka Tomažič, vodja oddelka za družbene dejavnosti; Marko Tomažič, svetovalec (do
17.40 ure); Tjaša Kaluža, odgovorna urednica glasila Občine Ilirska Bistrica »Bistriški odmevi«; Sabrina
Pirih, višja referentka
Ostali prisotni: Igor Batista, direktor JP Komunala Ilirska Bistrica, d. o. o. – pri 6. 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 11. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica z dne 28. 5. 2020
2. Pregled realizacije sklepov
3. Kadrovske zadeve:
- imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zavoda Turistično informativni center Ilirska Bistrica
- imenovanje predstavnikov ustanovitelja v svete javnih zavodov osnovnih šol in glasbene šole
- imenovanje predstavnika ustanovitelja v Svet zavoda Kraških lekarn Ilirska Bistrica
4. Organizacija predšolske vzgoje v občini Ilirska Bistrica
5. Višina subvencije za izvajanje storitve pomoč družini na domu
6. Obravnava Letnega poročila JP Komunala Ilirska Bistrica, d. o. o. za leto 2019
7. Premoženjskopravne zadeve
8. Obravnava Poročil svetniških skupin in samostojnih svetnikov Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica
o porabi sredstev za leto 2019
9. Prerazporeditve proračunskih sredstev v skladu z Odlokom o spremembi proračuna Občine Ilirska Bistrica za
leto 2020 (Uradni list RS, št. 77/2019, 83/2020)
10. Vprašanja in pobude
Župan je ugotovil, da je na seji Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica (v nadaljevanju besedila občinski
svet) od 23-ih članic in članov občinskega sveta prisotnih 17, 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
SKLEP (št. 1)
Sprejme se dnevni red predlagan s sklicem 12. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 17 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 17 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.
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1. točka:Pregled in potrditev zapisnika 11. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica z dne 28. 5. 2020
Župan je dal v razpravo zapisnik 11. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica z dne 28. 5. 2020. Ker ni bilo
razprave, je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 2)
Sprejme se zapisnik 11. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica z dne 28. 5. 2020.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 17 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 17 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.
2. točka: Pregled realizacije sklepov
Župan je dal v razpravo pregled realizacije sklepov z 11. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica z dne 28. 5.
2020. Robert Šircelj je razpravljal o prvem in tretjem vprašanju, ki ju je postavil pri točki dnevnega reda:
Vprašanja in pobude. Župan je dodatno pojasnil aktivnosti glede pločnika pri Gregorčičevi 14 in dejal, da
uradnega odgovora glede odprtja poslovalnice Banke Intesa Sanpaolo v Trnovem še ni prejel. Po zaključeni
razpravi je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 3)
Sprejme se poročilo o realizaciji sklepov z 11. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica z dne 28. 5. 2020.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 16 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 16 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.
3. točka: Kadrovske zadeve:
- imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zavoda Turistično informativni center
Ilirska Bistrica
- imenovanje predstavnikov ustanovitelja v svete javnih zavodov osnovnih šol in glasbene šole
- imenovanje predstavnika ustanovitelja v Svet zavoda Kraških lekarn Ilirska Bistrica
Marjan Tavčar, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je predstavil predloge
komisije, ki so priloženi arhiviranemu zapisniku. Zdenka Tomažič, vodja oddelka za družbene dejavnosti
(v nadaljevanju besedila Zdenka Tomažič), je predstavila postopek imenovanja predstavnikov ustanovitelja
v svete javnih zavodov osnovnih šol in glasbene šole ter Svet zavoda Kraških lekarn Ilirska Bistrica. Predlogi
sklepov z obrazložitvami so priloženi arhiviranemu zapisniku. Aleš Zidar je obrazložil svoj glas proti predlogu
imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zavoda Turistično informativni center Ilirska Bistrica in
pojasnil, da pri tem sklepu svojega glasu ne bo oddal. Ivan Simčič je razpravljal o kandidatih za Svet zavoda
Turistično informativni center Ilirska Bistrica in predlagal popravek pri predlogu imenovanja predstavnikov
ustanovitelja v Svet javnega zavoda Turistično informativni center Ilirska Bistrica izmed zaposlenih v občinski
upravi, in sicer pri nazivu delovnega mesta Dragice Kastelic Boštjančič. Župan je predlagal, da se o vseh sklepih
glasuje hkrati, razen, če se člani občinskega sveta odločijo drugače in, da se popravi delovno mesto pri
Dragici Kastelic Boštjančič. Predlogu, da se o vseh sklepih glasuje hkrati, ni nihče nasprotoval. Po zaključeni
razpravi je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 4)
Sprejme se naslednje sklepe:
SKLEP
I. Za predstavnike Občine Ilirska Bistrica v Svet zavoda Turistično informativni center Ilirska Bistrica se
imenuje:
1. Roberta Jenka, Prešernova ul. 27, 6250 Ilirska Bistrica,
2. Adriano Gombač, Harije 82, 6250 Ilirska Bistrica,
3. Dragico Kastelic Boštjančič, vodjo oddelka za gospodarsko infrastrukturo, Hrušica 76b, 6244 Podgrad
II. Mandat imenovanih predstavnikov nastopi z dnem konstitutivne seje sveta zavoda in traja štiri leta.
III. Sklep stopi v veljavo naslednji dan po sprejemu na Občinskem svetu Občine Ilirska Bistrica.
SKLEP
I. Za predstavnike Občine Ilirska Bistrica v Svetu zavoda Glasbene šole Ilirska Bistrica se imenuje:
1. Renata Širclja, Bač 100, 6253 Knežak
2. Kristino Vičič, Zarečica 2 b, 6250 Ilirska Bistrica
3. Damjano Kinkela, Podbeže 4/A, 6250 Ilirska Bistrica.
II. Mandat imenovanih predstavnikov nastopi z dnem konstitutivne seje sveta zavoda in traja štiri (4) leta.
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III. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
SKLEP
I. Za predstavnike Občine Ilirska Bistrica v Svetu zavoda OŠ Dragotina Ketteja Ilirska Bistrica se imenuje:
1. Anito Gržina, Maistrova ulica 15, 6250 Ilirska Bistrica
2. Sonjo Koren - Čeligoj, Hrib svobode 8, 6250 Ilirska Bistrica
3. Karmen Frank, Gornja Bitnja 8, 6255 Prem.
II. Mandat imenovanih predstavnikov nastopi z dnem konstitutivne seje sveta zavoda in traja štiri (4) leta.
III. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
SKLEP
I. Za predstavnike Občine Ilirska Bistrica v Svetu zavoda OŠ Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica se imenuje:
1. Tonija Gržino, Dolnji Zemon 86/B, 6250 Ilirska Bistrica
2. Petro Skok, Dolnji Zemon 1 C, 6250 Ilirska Bistrica
3. Evo Batista, Mala Bukovica 39 a, 6250 Ilirska Bistrica.
II. Mandat imenovanih predstavnikov nastopi z dnem konstitutivne seje sveta zavoda in traja štiri (4) leta.
III. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
SKLEP
I. Za predstavnike Občine Ilirska Bistrica v Svetu zavoda OŠ Jelšane se imenuje:
1. Loreno Mahne, Maistrova ulica 4, 6250 Ilirska Bistrica
2. Romino Prar Surina, Jelšane 15 a, 6254 Jelšane
3. Ireno Ceglar, Jelšane 54 A, 6254 Jelšane.
II. Mandat imenovanih predstavnikov nastopi z dnem konstitutivne seje sveta zavoda in traja štiri (4) leta.
III. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
SKLEP
I. Za predstavnike Občine Ilirska Bistrica v Svetu zavoda OŠ Toneta Tomšiča Knežak se imenuje:
1. Liljano Valenčič, Šembije 27, 6253 Knežak
2. Vojka Mihlja, Knežak 126 B, 6253 Knežak.
II. Mandat imenovanih predstavnikov nastopi z dnem konstitutivne seje sveta zavoda in traja štiri (4) leta.
III. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
SKLEP
I. Za predstavnike Občine Ilirska Bistrica v Svetu zavoda OŠ Podgora Kuteževo se imenuje:
1. Karmen Ličan, Gregorčičeva 1 A, 6250 Ilirska Bistrica
2. Barbaro Peruzin, Trpčane 9, 6250 Ilirska Bistrica
3. Petro Sedmak Strle, Zabiče 59, 6250 Ilirska Bistrica.
II. Mandat imenovanih predstavnikov nastopi z dnem konstitutivne seje sveta zavoda in traja štiri (4) leta.
III. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
SKLEP
I. Za predstavnike Občine Ilirska Bistrica v Svetu zavoda OŠ Rudolfa Ukoviča Podgrad se imenuje:
1. Ingrid Jelenič, Račice 14, 6244 Podgrad
2. Mitja Jagodnika, Podgrad 30 a, 6244 Podgrad
3. Domna Vodopivca, Hrušica 95, 6244 Podgrad.
II. Mandat imenovanih predstavnikov nastopi z dnem konstitutivne seje sveta zavoda in traja štiri (4) leta.
III. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
SKLEP
I. Za predstavnike Občine Ilirska Bistrica v Svetu zavoda OŠ Rudija Mahniča Brkinca Pregarje se imenuje:
1. Patricijo Jelenič, Pregarje 101/c, 6243 Obrov
2. Aljaža Zadnika, Pregarje 19, 6243 Obrov.
II. Mandat imenovanih predstavnikov nastopi z dnem konstitutivne seje sveta zavoda in traja štiri (4) leta.
III. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
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SKLEP
I. Za predstavnika Občine Ilirska Bistrica v Svet zavoda Kraške lekarne Ilirska Bistrica se imenuje
Antona Franka, Trnovska 34, 6250 Ilirska Bistrica.
II. Mandat imenovanemu predstavniku nastopi s potrditvijo na konstitutivni seji in traja 5 (pet) let.
III. Sklep stopi v veljavo naslednji dan po sprejemu na Občinskem svetu Občine Ilirska Bistrica.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 17 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 13 članov
občinskega sveta, »PROTI« so glasovali 4 člani občinskega sveta. Sklep je bil sprejet.
4. točka: Organizacija predšolske vzgoje v občini Ilirska Bistrica
Župan je predstavil stališče odbora za družbene dejavnosti, ki je priloženo arhiviranemu zapisniku. Zdenka
Tomažič je predstavila organizacijo predšolske vzgoje v občini Ilirska Bistrica. Gradivo (obrazložitev
zagotovitve prostih mest v vrtcih in organizacije predšolske vzgoje v Občini Ilirska Bistrica, sklep o
organizaciji predšolske vzgoje v Občini Ilirska Bistrica, sklep o soglasju k sistemizaciji delovnih mest v
enotah vrtec, sklep o zagotovitvi dodatnih prostih mest v Vrtcu Jožefe Maslo Ilirska Bistrica v šolskem letu
2020/21) je priloženo arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 5)
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,
- poldnevni 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,
- 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.
f) Enota vrtca pri OŠ Rudija Mahniča - Brkinca Pregarje izvaja naslednje programe predšolske vzgoje:
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- dnevni program predšolske vzgoje otrok prvega in drugega starostnega obdobja v kombiniranem
programu.
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 Jelšane ima podaljšani obratovalni čas na 10 ur za en oddelek, enota vrtca pri OŠ Toneta
Tomšiča Knežak ima podaljšan obratovalni čas za vse oddelke, enota vrtca pri OŠ Podgora Kuteževo
ima podaljšani obratovalni čas na 10,5 ur za en oddelek, 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.
IV. Fleksibilni normativ povečanja najvišjega števila v oddelek vključenih otrok za največ dva otroka se
uveljavi:
- v 11 oddelkih Vrtca Jožefe Maslo Ilirska Bistrica;
- v kombiniranem oddelku pri enoti vrtca OŠ Jelšane;
- v kombiniranem ter homogenem oddelku 2. star. obdobja pri enoti vrtca OŠ Toneta Tomšiča Knežak;
- v kombiniranem ter heterogenem oddelku 1. star. obdobja pri enoti vrtca OŠ Podgora Kuteževo;
- v heterogenem oddelku 1. star. obdobja pri enoti vrtca OŠ Rudolfa Ukoviča – Podgrad;
- v enem kombiniranem oddelku ter polovični skupini 2. star. obdobja 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 01.09.2020
dalje.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o organizaciji predšolske vzgoje v Občini Ilirska
Bistrica, št. 602-2/2019-18, z dne 11.7.2019.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 17 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 17 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP (št. 6)
I. Sprejme se sistemizacija delovnih mest za šolsko leto 2020/2021 v Vrtcu Jožefe Maslo Ilirska Bistrica, v
enotah vrtcev pri OŠ Jelšane, OŠ Toneta Tomšiča Knežak, OŠ Podgora Kuteževo, OŠ Rudolfa Ukoviča
Podgrad in OŠ Rudija Mahniča-Brkinca Pregarje, na podlagi Pravilnika o normativih za opravljanje
dejavnosti predšolske vzgoje, predlogov zavodov ter dejansko ugotovljenih potreb po zasedbi delovnih
mest.
Sistemizacija delovnih mest zagotavlja potrebe po predšolski vzgoji otrok v naslednjih oddelkih:
a) Vrtec Jožefe Maslo Ilirska Bistrica:
3 starostno homogene oddelke prvega starostnega obdobja /2-3 letniki/ – celodnevni program s
sočasno prisotnostjo vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice v oddelku v trajanju 6 ur,
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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,
3 starostno homogeni oddelki 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 /5-6 letniki/– celodnevni program s
sočasno prisotnostjo vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice v oddelku v trajanju 4 ur.
b) OŠ Jelšane:
1 starostno kombiniran oddelek – celodnevni program s sočasno prisotnostjo vzgojiteljice in
pomočnice vzgojiteljice v oddelku v trajanju 5 ur.
c) OŠ Toneta Tomšiča Knežak:
1 starostno kombiniran oddelek – 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 drugega starostnega obdobja /3-4 letniki/ – celodnevni program s
sočasno prisotnostjo vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice v oddelku v trajanju 4 ure,
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.
d) OŠ Podgora Kuteževo:
1 starostno heterogen 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,
1 starostno heterogen oddelek drugega starostnega obdobja /3-6 letniki/ - celodnevni program s
sočasno prisotnostjo vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice v oddelku v trajanju 4 ur,
1 starostno kombiniran oddelek - celodnevni program s sočasno prisotnostjo vzgojiteljice in
pomočnice vzgojiteljice v oddelku v trajanju 5 ur.
f) OŠ Rudija Mahniča-Brkinca Pregarje:
1 starostno kombiniran oddelek - celodnevni program s sočasno prisotnostjo vzgojiteljice in
pomočnice vzgojiteljice v oddelku v trajanju 5 ur,
polovica starostno kombiniranega oddelka - celodnevni program brez sočasnosti.
II. Sprejme se naslednja sistemizacija delovnih mest:
Zap. DELOVNO MESTO Vrtec
OŠ
OŠ
OŠ
OŠ
OŠ
ILIRSKA
št.
JELŠANE KNEŽAK KUTEŽEVO PODGRAD PREGARJE
BISTRICA
1
RAVNATELJ
1
POMOČNIK
2
0,50
0,35
0,35
0,35
RAVNATELJA
3
VZGOJITELJ(ICA) 14
1
4
3
3,33
2
POMOČ.(CA)
4
15,90
1,29
5
4
3,57
1,74
VZGOJITEL.(ICE)
SVETOVALNI
5
1
0,13
0,10
0,1
0,16
DELAVEC(KA)
DEFEKTOLOG,
6
PEDAGOG,
0,52
0,16
LOGOPED
SPECIALNI
7
1
PEDAGOG
ORGANIZATOR
8
/
0,02
0,07
0,05
PREHRANE
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ORG. ZDRAV.-HIG.
/
0,02
0,07
0,05
0,03
REŽIMA
SPREM. GIB.
10
1,50
1
OVIR. OTROKA
11
RAČUNOVODJA
1
0,35
0,1
0,15
0,1
0,35
TAJNIK VIZ VI ali
12
POSLOVNI
1
0,15
0,1
0,15
SEKRETAR
13
HIŠNIK
1
0,16
0,15
0,5
0,08
14
KUHAR(ICA)
/
0,76
1,7
0,75
1,31
0,75
KUHAR(ICA) 15
/
0,36
POMOČ.(CA)
16
PERICA
1
0,3
0,14
0,1
17
ČISTILEC(KA)
3
0,5
0,63
0,75
0,27
18
SKUPAJ
42,42
3,75
12,47
11,15
9,75
5,48
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 2020/2021.
IV. Sklep o sistemizaciji stopi v veljavo z dnem sprejema na Občinskem svetu Občine Ilirska Bistrica in velja
od 01.09.2020 dalje.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o soglasju k sistemizaciji delovnih mest v enotah
vrtec, št. 602-2/2019-17, z dne 11.7.2019.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 17 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 17 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.
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SKLEP (št. 7)
I. V Vrtcu Jožefe Maslo Ilirska Bistrica se zagotovi in uredi dodatni oddelek 1. starostnega obdobja pod
pogojem, da je po podpisu pogodb o vključitvi otrok v vrtec dejansko vključenih najmanj 9 otrok.
II. Dodatni oddelek se zagotovi ob izpolnitvi pogojev iz 1. člena sklepa.
III. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 17 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 17 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.
5. točka: Višina subvencije za izvajanje storitve pomoč družini na domu
Župan je predstavil stališče odbora za družbene dejavnosti, ki je priloženo arhiviranemu zapisniku. Župan
in Zdenka Tomažič sta predstavila višino subvencije za izvajanje storitve pomoč družini na domu, ki jo
izvaja Zavod za socialno oskrbo Pristan. 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 sprejme višino subvencije Občine Ilirska Bistrica za izvajanje
storitve Pomoč družini na domu, ki jo izvaja Zavod za socialno oskrbo Pristan in sicer v višini 70,90 %
ekonomske cene ure storitve Pomoč družini na domu na delovni dan, 73,19 % ekonomske cene ure
storitve Pomoč družini na domu ob nedeljah in 75,05 % ob praznikih.
II. Upoštevaje zgoraj navedene odstotke je cena ure storitve za uporabnike 5,7 evrov na uro na delovni dan
in 7,5 evrov na uro ob nedeljah in praznikih. Subvencija Občine pa na delovni dan 15,26 evrov, ob
nedeljah 21,84 evrov in ob praznikih 23,94 evrov. Sobote so upoštevane med delovne dni.
III. Ta sklep stopi v veljavo takoj, uporablja pa se od 01.07.2020 dalje.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 17 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 17 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.
6. točka: Obravnava Letnega poročila JP Komunala Ilirska Bistrica, d. o. o. za leto 2019
Igor Janičijević, predsednik odbora za urejanje prostora in infrastrukturo, je predstavil stališče odbora, ki je
priloženo arhiviranemu zapisniku. Letno poročilo JP Komunala Ilirska Bistrica, d. o. o. s predlogom sklepa
je priloženo arhiviranemu zapisniku. Župan je pozval člane občinskega sveta, da Igorju Batisti, direktorju
JP Komunala Ilirska Bistrica, d. o. o., zastavijo vprašanja vezana na omenjeno letno poročilo. Ker ni bilo
razprave, je župan dal na glasovanje
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SKLEP (št. 9)
I. Občinski svet se je seznanil z Letnim poročilom poslovanja JP Komunala Ilirska Bistrica, d. o. o. za l. 2019.
II. Razlika med prihodki in odhodki v višini 32.017,22 evrov EUR, kar predstavlja čisti poslovni izid
poslovnega leta JP Komunala Ilirska Bistrica, d. o. o. za l. 2019, se nameni za investicije.
III. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 17 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 15 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.
7. točka: Premoženjskopravne zadeve
Sonja Čošić, predsednica odbora za stavbna zemljišča, stanovanjske zadeve in poslovne prostore, in župan
za odbor za družbene dejavnosti sta posredovala stališči delovnih teles občinskega sveta, ki sta priloženi
arhiviranemu zapisniku. Marko Tomažič, svetovalec (v nadaljevanju besedila Marko Tomažič), je predstavil
predlog sklepa št.: 7113-6/2020, da se zaradi ureditve zemljiškoknjižnega stanja nepremičnin, ki
predstavljajo obstoječi stadion v Trnovem odkupijo naslednja zemljišča:
Parc. št.
k.o.
Površina m2
Cena €
cena €/m2
769
771
822/2

Trnovo
209
3.101,56
14,84
Trnovo
119
1.765,96
14,84
Trnovo
119
1.765,96
14,84
SKUPAJ
447
6.633,48
Vsi stroški povezani z realizacijo nakupa zemljišč ter plačilo davka na promet nepremičnin 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.: 430-25/2017-20, da se na podlagi metode javne dražbe za
navedene izklicne cene prodajo naslednja zemljišča v Industrijski coni Ilirska Bistrica:
Zap. k.o.
Parc. št.
Površina
Cena na m2
Izklicna cena(EUR)
št
(EUR)
brez DDV
.
1.
Trnovo
414/23
3818
32,65
124.657,70
2.
Trnovo
414/30
3268
32,65
106.700,20
3.
Trnovo
414/36 (nastala iz 414/6)
2325
32,65
75.911,25
4.
Trnovo
414/38 (nastala iz 414/6)
1594
32,65
52.044,10
5.
Trnovo
414/39 (nastala iz 414/21)
3424
32,65
111.793,60
6.
Trnovo
414/40 (nastala iz 414/21)
2432
32,65
79.404,80
7.
Trnovo
414/16
5496
32,65
179.444,40
Javna dražba pod točko 3,4,5 in 6 se razpiše po izdaji odločbe o parcelaciji, ki je trenutno v teku na Geodetski upravi RS. Vsi
stroški povezani z realizacijo prodaje zemljišč, vključno s plačilom DDV bremenijo kupca, za podpis prodajne pogodbe pa se
pooblasti župana Občine Ilirska Bistrica. Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku.
Marko Tomažič je predstavil predlog sklepa št.: 3502-140/2020-3, da Občinski svet Občine Ilirska Bistrica
izda soglasje k oddaji poslovnih prostorov in opreme v Zdravstvenem domu Ilirska Bistrica v najem
Ultrakardiu, Siniša Grujić, dr. med., spec. int. med. kard., Ulica Ob parku 1, 6000 Koper, za obdobje enega
leta. Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku.
Marko Tomažič je predstavil predlog sklepa, da se na podlagi metode javne dražbe prodajo spodaj navedena
osebna vozila, za naslednje izklicne cene:
vozilo
letnik
km
reg. št.
VIN št.
Izklicna cena
Fiat Panda 1,2 2016
65.522
KP CZ 658
ZFA31200003740383
4.077,00 €
bencin
Opel Corsa
2014
52.907
KP KF 553
WOLOSDLO8E6051141
4.132,00 €
1,2 bencin
Peugeot 207
2011
169.398
KP RJ 334
VF3WCKFTOAT091785
1.831,00 €
1,4 bencin
Vsi stroški povezani z realizacijo prodaje vozil vključno s plačilom cenitve bremenijo kupca, za podpis
kupoprodajnih pogodb se pooblasti župana Občine Ilirska Bistrica. Člani občinskega sveta so predlog sklepa
prejeli pred pričetkom seje. Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku. V razpravi
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sta sodelovala Ivan Simčič in župan. Župan je predlagal, da se o vseh sklepih glasuje hkrati. Predlogu ni
nihče nasprotoval. Po zaključeni razpravi je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 10)
Sprejme se sklepe predlagane v gradivu pri točki dnevnega reda: Premoženjsko pravne zadeve:
SKLEP
I. Zaradi ureditve zemljiškoknjižnega stanja nepremičnin, ki predstavljajo obstoječi stadion v Trnovo se v
odkupijo naslednja zemljišča:
Parc. št.
k.o.
Površina m2
Cena €
cena €/m2
769
771
822/2

Trnovo
209
3.101,56
14,84
Trnovo
119
1.765,96
14,84
Trnovo
119
1.765,96
14,84
SKUPAJ
447
6.633,48
II. Vsi stroški povezani z realizacijo nakupa zemljišč ter plačilo davka na promet nepremičnin 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 javne dražbe se za navedene izklicne cene prodajo naslednja zemljišča v Industrijski coni Ilirska Bistrica:
Zap. št. k.o.
Parc. št.
Površina
Cena na m2
Izklicna cena(EUR)
(EUR)
brez DDV
1.
Trnovo
414/23
3818
32,65
124.657,70
2.
Trnovo
414/30
3268
32,65
106.700,20
3.
Trnovo
414/36 (nastala iz 414/6)
2325
32,65
75.911,25
4.
Trnovo
414/38 (nastala iz 414/6)
1594
32,65
52.044,10
5.
Trnovo
414/39 (nastala iz 414/21)
3424
32,65
111.793,60
6.
Trnovo
414/40 (nastala iz 414/21)
2432
32,65
79.404,80
7.
Trnovo
414/16
5496
32,65
179.444,40
II. Javna dražba pod točko 3,4,5 in 6 se razpiše po izdaji odločbe o parcelaciji, ki je trenutno v teku na
Geodetski upravi RS.
III. Vsi stroški povezani z realizacijo prodaje zemljišč, vključno s plačilom DDV bremenijo kupca.
IV. Za podpis prodajne pogodbe se pooblasti župana Občine Ilirska Bistrica.
V. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
SKLEP
I. Občinski svet Občine Ilirska Bistrica izdaja soglasje k oddaji poslovnih prostorov in opreme v
Zdravstvenem domu Ilirska Bistrica v najem Ultrakardiu, Siniša Grujić, dr. med., spec. int. med. kard.,
Ulica Ob parku 1, 6000 Koper, za obdobje enega leta.
II. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
SKLEP
I. Na podlagi metode javne dražbe se prodajo spodaj navedena osebna vozila, za naslednje izklicne cene:
vozilo
letnik
km
reg. št.
VIN št.
Izklicna cena
Fiat Panda 1,2 2016
65.522
KP CZ 658
ZFA31200003740383
4.077,00 €
bencin
Opel Corsa
2014
52.907
KP KF 553
WOLOSDLO8E6051141
4.132,00 €
1,2 bencin
Peugeot 207
2011
169.398
KP RJ 334
VF3WCKFTOAT091785
1.831,00 €
1,4 bencin
II. Vsi stroški povezani z realizacijo prodaje vozil vključno s plačilom cenitve bremenijo kupca.
III. Za podpis kupoprodajnih pogodb se pooblasti župana Občine Ilirska Bistrica.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 17 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 17 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.
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8. točka: Obravnava Poročil svetniških skupin in samostojnih svetnikov Občinskega sveta Občine
Ilirska Bistrica o porabi sredstev za leto 2019
Župan je predlagal, da posamezne svetniške skupine predstavijo svoja poročila o porabi sredstev za leto 2019.
Poročila svetniških skupin DeSUS, Liste AZ, LMŠ, in Liste Sveži s predlogom sklepa z obrazložitvijo so priložena
arhiviranemu zapisniku. Ker predstavnika svetniške skupine DeSUS ni bilo na seji, je župan povzel njihovo
poročilo. V nadaljevanju so Aleš Zidar, Vlado Hrvatin in Andrej Batista predstavili poročila svojih svetniški
skupin. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 11)
1. Občinski svet Občine Ilirska Bistrica se je seznanil s poročili svetniških skupin o porabi sredstev za leto 2019.
2. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 17 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 17 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.
9. točka: Prerazporeditve proračunskih sredstev v skladu z Odlokom o spremembi proračuna Občine
Ilirska Bistrica za leto 2020 (Uradni list RS, št. 77/2019, 83/2020)
Župan je predstavil predlog sklepa, da se v finančnem načrtu proračunskega uporabnika 400 – OBČINSKA
UPRAVA spremeni proračunska postavka 4001470 POSPEŠEVANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA V
OBČINI ILIRSKA BISTRICA projekt OB038-17-0009 tako, da se povečajo sredstva na kontu 410299 za
100.000 evrov. Sredstva se zagotovijo iz finančnega načrta istega proračunskega uporabnika 400 –
OBČINSKA UPRAVA, iz proračunske postavke 4001508 KANALIZACIJE IN ČISTILNE NAPRAVE iz
projekta OB038-19-0043 Fekalna in meteorna kanalizacija Trpčane, ki se zmanjša za 100.000 evrov. Predlog
sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku. V nadaljevanju je predstavil še predlog sklepa, da
se v finančnem načrtu proračunskega uporabnika 400 – OBČINSKA UPRAVA povečajo proračunske
postavke v višini 270.220,49 evrov, in sicer proračunska postavka 4001306 INVESTICIJSKO
VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST v višini 252.220,49 evrov tako, da se odpre nove
projekte oz. poveča obstoječe projekte v Načrtu razvojnih programov za leto 2020 in sicer:
projekt OB038-07-0231 LC Koritnice Mašun v višini 80.000 evrov,
projekt OB038-19-0042 JP Veliko Brdo – Pavlica v višini 25.000 evrov,
projekt OB038-19-007 JP Sušak - Lisac v višini 20.000 evrov,
projekt OB038-18-0040 JP Zabiče - Gomanci v višini 50.000 evrov.
projekt OB038-20-____ JP Sabonje – Račice v višini 40.000 evrov,
projekt OB038-20-____Sanacija javnih poti ob Scenghenski meji v višini 22.220,49 evrov,
projekt OB038-20-____ LC Sabonje Pavlica v višini 15.000 evrov,
proračunska postavka 4001119 VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST konto 4025 v višini 8.000 evrov in
proračunska postavka 4001310 CESTNA – JAVNA RAZSVETLJAVA konto 4025 v višini 10.000 evrov, v
višini 270.220,49 pa se povečajo prihodki 740004 – Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo
porabo. Predlog sklepa z obrazložitvijo so člani občinskega sveta prejeli pred pričetkom seje in je priložen
arhiviranemu zapisniku. V razpravi sta sodelovala Vlado Hrvatin in Ivan Simčič, ki je predlagal, da se za
naslednje obdobje v dolini Sušačkega potoka (vas Sušak in Novokračine) razmišlja o projektu mostu in
ustreznejšega cestišča, cestne povezave Sušak-Lisac, kar je vezano na zagotavljanje pogojev za maloobmejni
prehod Sušak-Lisac ter, da se v Dletu, »Ubršu« in dolini Sušačkega potoka vzpostavi mobilno povezavo
(ojača signal) za domačine, vojsko in policijo. Župan je odgovarjal na vprašanja članov občinskega sveta.
Po zaključeni razpravi je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 12)
I. V finančnem načrtu proračunskega uporabnika 400 – OBČINSKA UPRAVA se spremeni proračunska
postavka 4001470 POSPEŠEVANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA V OBČINI ILIRSKA BISTRICA
projekt OB038-17-0009 tako, da se povečajo sredstva na kontu 410299 za 100.000 evrov.
II. Sredstva se zagotovijo iz finančnega načrta istega proračunskega uporabnika 400 – OBČINSKA
UPRAVA, iz proračunske postavke 4001508 KANALIZACIJE IN ČISTILNE NAPRAVE iz projekta
OB038-19-0043 Fekalna in meteorna kanalizacija Trpčane, ki se zmanjša za 100.000 evrov.
III. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 17 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 14 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.
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SKLEP (št. 13)
I. V finančnem načrtu proračunskega uporabnika 400 – OBČINSKA UPRAVA se povečajo proračunske
postavke v višini 270.220,49 evrov:
1. Proračunska postavka 4001306 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH
CEST v višini 252.220,49 evrov tako, da se odpre nove projekte oz. poveča obstoječe projekte v Načrtu
razvojnih programov za leto 2020 in sicer:
projekt OB038-07-0231 LC Koritnice Mašun v višini 80.000 evrov,
projekt OB038-19-0042 JP Veliko Brdo – Pavlica v višini 25.000 evrov,
projekt OB038-19-007 JP Sušak - Lisac v višini 20.000 evrov,
projekt OB038-18-0040 JP Zabiče - Gomanci v višini 50.000 evrov.
projekt OB038-20-____ JP Sabonje – Račice v višini 40.000 evrov,
projekt OB038-20-____Sanacija javnih poti ob Scenghenski meji v višini 22.220,49 evrov,
projekt OB038-20-____ LC Sabonje Pavlica v višini 15.000 evrov,
2. Proračunska postavka 4001119 VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST konto 4025 v višini 8.000 evrov,
3. Proračunska postavka 4001310 CESTNA – JAVNA RAZSVETLJAVA konto 4025 v višini 10.000 evrov.
II. V višini 270.220,49 se povečajo prihodki 740004 – Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za
tekočo porabo.
III. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 17 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 17 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.
10. točka: Vprašanja in pobude
Stanislav Zver
Pri domu upokojencev je na novo asfaltiran prostor za parkiranje avtomobilov, ki ni označen s parkirnimi
boksi. V popoldanskem času nastaja velika gneča zaradi velikega števila obiskovalcev športnih igrišč ali
bližnjega lokala. Na tem prostoru je tudi avtobusno postajališče lokalnega avtobusa, ki v popoldanskem času
zelo težko obrača zaradi velike gneče parkiranih avtomobilov. Dal je pobudo, da se na tem parkirnem
prostoru označijo boksi.
Župan se je strinjal s pobudo.
Robert Šircelj
Dobil je informacijo, da se je pričel delati vodovod na Fabce in, da je prišlo do enega zastoja. Zanimalo ga
je, kaj se dogaja oziroma, če bo projekt končan.
Župan je pojasnil, da so bile cevi postavljene, ko se je delalo optiko. Priklop pa bo opravljen, ko bodo za to
zagotovljena finančna sredstva.
Andrej Batista
1. Tako kot ostala leta, je bilo tudi na tej seji obravnavano letno poročilo JP Komunala Ilirska Bistrica in
glede na to, da imamo v občini, poleg komunale, tudi kakšno drugo javno podjetje in javni zavod, je
predlagal, da se na eni od naslednjih sej občinskega sveta obravnava njihova letna poročila oziroma
predstavitve. Za septembrsko sejo občinskega sveta je predlagal, da se povabi direktorico TIC-a in
Zdravstvenega doma Ilirska Bistrica.
2. Zanimalo ga je, če je znano, kdaj bo tankovska cesta (od naselja S13 do Petrola) vzpostavljena za promet.
3. Dal je pobudo, da se pokosi novo krožišče pri S13, ki je zaradi visoke trave tudi slabše pregledno.
Župan je pojasnil, da ne vidi razloga, da bi direktorica Zdravstvenega doma Ilirska Bistrica poročala
občinskemu svetu. Strinjal pa se je, da se na sejo občinskega sveta povabi direktorico TIC-a. Župan je
občinski svet informiral o dogajanju v zvezi s tankovsko cesto. Ko bo cesta odprta, se bo pokosilo tudi
krožišče.
Teja Iskra
Dobila je vprašanje nekaj starejših ljudi iz občine, ki jih zanima, kako je s prevozi občanov v različne oddaljene
kraje, predvsem zaradi zdravstvenih obiskov specialistov. Primeri pa se pojavljajo tudi po občini, ko starejši nimajo
možnosti prevoza k zdravniku ali trgovino. Izpostavila je Zavod sopotnik h kateremu so pristopile sosednje občine,
naša občina pa te možnosti, da bi starejši imeli brezplačni prevoz, nima, kar pa bi bilo nujno, predvsem zaradi
razpršenosti občine in vse večjega števila starejših ljudi, ki ostajajo sami po vaseh.
Župan je občinski svet seznanil, kako je poskrbljeno za prevoz starejših občanov, ki ga opravlja TIC.
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Marjan Tavčar
V zvezi z izvajanjem storitve pomoči družini na domu, ki jo s 1. 7. začne izvajati Zavod za socialno oskrbo
Pristan, ga je zanimalo, kako je z zaposlitvijo pri novem koncesionarju za delavke, ki so to storitev opravljale
na centru za socialno delo.
Župan je pojasnil, da je bilo s koncesionarjem dogovorjeno, da prevzame vse delavce pod istimi pogoji.
Župan je zaključil sejo občinskega sveta ob 18.25 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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