OBČINA ILIRSKA BISTRICA
Občinski svet
Številka: 011-29/2020
Ilirska Bistrica, 2. 10. 2020

ZAPISNIK
13. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, ki je bila
24. 9. 2020 ob 17.00 uri v večnamenskem prostoru Doma na Vidmu
Prisotni člani občinskega sveta: Marjan Tavčar, Sonja Čošić, Borut Rojc, 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 občinskega sveta med sejo: Andrej Černigoj (- 34 minut), Teja Iskra (- 4 minute)
Odsotni člani občinskega sveta: Stanislav Zver (opr.)
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 17.31 ure); Luka Špilar, svetovalec (do 18.31 ure); Jožica Strle Mankuč, svetovalka (od 17.45 ure do
18.50 ure); Sabrina Pirih, višja referentka
Ostali prisotni: Saša Dalla Valle, Urbi d. o. o., Ljubljana – pri 3. točki dnevnega reda; Igor Batista, direktor JP
Komunala Ilirska Bistrica, d. o. o. – pri 4. točki dnevnega reda
Prisotni novinarji: Tina Milostnik Valenčič, 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 12. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica z dne 9. 7. 2020
2. Pregled realizacije sklepov
3. Obravnava Osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za preselitev kmetije na Brdih,
Sabonje, Ilirska Bistrica
4. Obravnava Osnutka Odloka o pogrebni in pokopališki dejavnosti v občini Ilirska Bistrica
5. Kadrovske zadeve:
- imenovanje odgovornega urednika glasila Bistriški odmevi
- imenovanje predstavnikov ustanovitelja v svete javnih zavodov osnovnih šol
- imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet zavoda Knjižnice Makse Samsa Ilirska Bistrica
- imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v Svet zavoda Doma starejših občanov Ilirska Bistrica
6. Obravnava Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o določitvi javne infrastrukture na področju
športa v Občini Ilirska Bistrica – hitri postopek
7. Premoženjskopravne zadeve
8. Obravnava Poročila o izvrševanju proračuna Občine Ilirska Bistrica v prvem polletju leta 2020
9. Obravnava Osnutka Odloka o rebalansu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 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 20, zato je občinski svet sklepčen in lahko veljavno
odloča. Aleš Zidar je obrazložil in predlagal umik 6. točke dnevnega reda: Obravnava Odloka o spremembah
in dopolnitvah odloka o določitvi javne infrastrukture na področju športa v Občini Ilirska Bistrica oziroma,
da se o navedenem odloku izpelje normalen postopek sprejemanja. Borut Rojc se s predlaganim umikom
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točke dnevnega reda ni strinjal. Zdravko Kirn je podprl Zidarjev predlog. V razpravi so sodelovali še Borut
Rojc, Zdravko Kirn in župan, ki je predlagal, da 6. točka ostane na dnevnem redu. Po zaključeni razpravi
je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 1)
Z dnevnega reda se umakne 6. točka dnevnega reda: Obravnava Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka
o določitvi javne infrastrukture na področju športa v Občini Ilirska Bistrica.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 21 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 6 članov
občinskega sveta, »PROTI« je glasovalo 14 članov občinskega sveta. Sklep ni bil sprejet.
SKLEP (št. 2)
Sprejme se dnevni red predlagan s sklicem 13. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 21 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 15 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.
1. točka:Pregled in potrditev zapisnika 12. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica z dne 9. 7. 2020
Župan je dal v razpravo zapisnik 12. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica z dne 9. 7. 2020. Ker ni bilo
razprave, je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 3)
Sprejme se zapisnik 12. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica z dne 9. 7. 2020.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 21 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 19 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.
2. točka: Pregled realizacije sklepov
Župan je dal v razpravo pregled realizacije sklepov z 12. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica z dne 9. 7.
2020. Nevenko Tomšič je v zvezi z imenovanjem v svete zavodov osnovnih šol zanimalo, od kdaj so v svete
osnovnih šol imenovane osebe izven šolskega okoliša. Župan in Zdenka Tomažič, vodja oddelka za družbene
dejavnosti, sta predstavila in pojasnila kriterije za imenovanje članov v svete zavodov osnovnih šol (predstavniki
ustanovitelja so lahko delavci občinske uprave, člani občinskih organov ter občani posameznih naselij šolskega
okoliša). Po zaključeni razpravi je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 4)
Sprejme se poročilo o realizaciji sklepov z 12. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica z dne 9. 7. 2020.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 21 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 18 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.
3. točka: Obravnava Osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za preselitev
kmetije na Brdih, Sabonje, 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. Katjuša Vadnjal, višja svetovalka, in Saša Dalla Valle iz podjetja Urbi d. o. o.,
Ljubljana sta predstavila osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za preselitev kmetije
na Brdih, Sabonje, Ilirska Bistrica. Osnutek navedenega odloka je priložen arhiviranemu zapisniku. Ker ni
bilo razprave, je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 5)
1. Sprejme se osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za preselitev kmetije na Brdih,
Sabonje, Ilirska Bistrica.
2. Sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 21 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 21 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP (št. 6)
1. Osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za preselitev kmetije na Brdih, Sabonje,
Ilirska Bistrica se preoblikuje v predlog.
2. Sklep stopi v veljavo takoj.
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Pri glasovanju je bilo prisotnih 21 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 21 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP (št. 7)
1. Sprejme se Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za preselitev kmetije na Brdih, Sabonje,
Ilirska Bistrica.
2. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za preselitev kmetije na Brdih, Sabonje, Ilirska
Bistrica se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
3. Sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 21 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 21 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.
4. točka: Obravnava Osnutka Odloka o pogrebni in pokopališki dejavnosti v občini 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. Igor Batista, direktor JP Komunala Ilirska Bistrica, d. o. o. (v nadaljevanju besedila
Igor Batista), je predstavil osnutek Odloka o pogrebni in pokopališki dejavnosti v občini Ilirska Bistrica.
Navedeni osnutek odloka je priložen arhiviranemu zapisniku. Robert Šircelj je prosil za pojasnilo in
preoblikovanje 10. točke 40. člena, da bo bolj jasna in predlagal, da se odloke lektorira. V razpravi sta
sodelovala Adrijana Kocjančič in Robert Šircelj. Župan in Igor Batista sta odgovarjala na vprašanja in
pripombe članov občinskega sveta. Igor Batista je predlagal dopolnitev 7. točke 34. člena, in sicer, da so
oproščeni grobnine tudi zaslužni občani in veljaki. Župan se s predlogom ni strinjal. Po zaključeni razpravi
je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 8)
I. Potrdi in sprejme se osnutek Odloka o pogrebni in pokopališki dejavnosti v občini Ilirska Bistrica.
II. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 22 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 18 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.
SKLEP (št. 9)
I. Osnutek Odloka o pogrebni in pokopališki dejavnosti v občini Ilirska Bistrica se preoblikuje v predlog
Odloka o pogrebni in pokopališki dejavnosti v občini Ilirska Bistrica.
II. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 22 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 18 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.
SKLEP (št. 10)
I. Potrdi in sprejme se Odlok o pogrebni in pokopališki dejavnosti v občini Ilirska Bistrica.
II. Odlok o pogrebni in pokopališki dejavnosti v občini Ilirska Bistrica se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.
III. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 22 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 18 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.
5. točka: Kadrovske zadeve:
- imenovanje odgovornega urednika glasila Bistriški odmevi
- imenovanje predstavnikov ustanovitelja v svete javnih zavodov osnovnih šol
- imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet zavoda Knjižnice Makse Samsa Ilirska Bistrica
- imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v Svet zavoda Doma starejših občanov Ilirska Bistrica
Marjan Tavčar, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je posredoval predloge
komisije, ki so priloženi arhiviranemu zapisniku. Predlogi sklepov z obrazložitvami so priloženi
arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 11)
I. Za odgovorno urednico glasila Občine Ilirska Bistrica »Bistriški odmevi« se imenuje Tjaša Kaluža,
Šercerjeva cesta 7, 6250 Ilirska Bistrica.
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II. Mandat odgovorne urednice traja 4 leta od dneva sklenitve pogodbe, s katero se uredi pravice in
obveznosti v zvezi z opravljanjem dela odgovorne urednice.
III. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 22 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 20 članov
občinskega sveta, »PROTI« sta glasovala 2 člana občinskega sveta. Sklep je bil sprejet.
SKLEP (št. 12)
I. Za predstavnika Občine Ilirska Bistrica v Svetu zavoda OŠ Toneta Tomšiča Knežak se imenuje Stojana
Bilca, Šembije 74,6253 Knežak.
II. Mandat imenovanega predstavnika nastopi z dnem konstitutivne seje sveta zavoda in traja štiri (4) leta.
III. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 22 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 20 članov
občinskega sveta, »PROTI« sta glasovala 2 člana občinskega sveta. Sklep je bil sprejet.
SKLEP (št. 13)
I. Za predstavnika Občine Ilirska Bistrica v Svetu zavoda OŠ Rudija Mahniča Brkinca Pregarje se imenuje
Patricijo Mihalič, Rjavče 32, 6243 Obrov.
II. Mandat imenovanega predstavnika nastopi z dnem konstitutivne seje sveta zavoda in traja štiri (4) leta.
III. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 22 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 20 članov
občinskega sveta, »PROTI« sta glasovala 2 člana občinskega sveta. Sklep je bil sprejet.
SKLEP (št. 14)
I. Za predstavnike Občine Ilirska Bistrica v Svetu zavoda Knjižnica Makse Samsa Ilirska Bistrica se
imenujejo:
1. Metko Klanac, Ulica 7. maja 2, 6250 Ilirska Bistrica
2. Igorja Karlića, Jasen 2 g, 6250 Ilirska Bistrica
3. Simona Vičiča, Zarečica 2 b, 6250 Ilirska Bistrica
4. Danijela Ujčiča, Maistrova 1, 6250 Ilirska Bistrica
II. Mandat imenovanih predstavnikov nastopi dne 09.10.2020 ter traja pet (5) let.
III. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 22 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 17 članov
občinskega sveta, »PROTI« sta glasovala 2 člana občinskega sveta. Sklep je bil sprejet.
SKLEP (št. 15)
I. Za predstavnika Občine Ilirska Bistrica v Svet zavoda Dom starejših občanov Ilirska Bistrica se imenuje
Barbaro Tavčar Grlj, Velika Bukovica 1 H, 6250 Il. Bistrica
II. Mandat imenovanega predstavnika nastopi z dnem konstitutivne seje sveta zavoda in traja štiri (4) leta.
III. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 22 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 18 članov
občinskega sveta, »PROTI« sta glasovala 2 člana občinskega sveta. Sklep je bil sprejet.
6. točka: Obravnava Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o določitvi javne infrastrukture
na področju športa v Občini Ilirska Bistrica – hitri postopek
Lilijana Valenčič, predsednica statutarno pravne komisije, in Simon Vičič, predsednik odbora za družbene
dejavnosti, sta posredovala stališči delovnih teles občinskega sveta, ki sta priloženi arhiviranemu zapisniku.
V razpravi sta sodelovala Zdravko Kirn in Borut Rojc. Andrej Batista je obrazložil svoj glas in podprl
predlagan odlok. Nevenka Tomšič je predlagala, da se zadevo povezano z nogometnim igriščem v Podgradu
razčisti, pregleda in odlok obravnava na eni od naslednjih sej občinskega sveta. Razpravljali so še Borut
Rojc, Zdravko Kirn, Ivan Simčič in Dušan Grbec. Župan je odgovarjal na vprašanja oziroma pripombe
članov občinskega sveta. Po zaključeni razpravi je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 16)
1. Občinski svet Občine Ilirska Bistrica sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o določitvi
javne infrastrukture na področju športa v Občini Ilirska Bistrica – hitri postopek.
2. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
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Pri glasovanju je bilo prisotnih 22 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 15 članov
občinskega sveta, »PROTI« so glasovali 3 člani občinskega sveta. Sklep je bil sprejet.
Župan je ob 18.31 uri prekinil sejo občinskega sveta zaradi desetminutnega odmora. Župan je ob 18.40 uri
ugotovil, da je od 23-ih članic in članov občinskega sveta prisotnih 21, zato je občinski svet sklepčen in lahko
nadaljuje s sejo.
7. točka: Premoženjskopravne zadeve
Sonja Čošić, predsednica odbora za stavbna zemljišča, stanovanjske zadeve in poslovne prostore, je
posredovala stališče odbora, ki je priloženo arhiviranemu zapisniku. Župan je predlagal, da se najprej
predstavijo predlagani sklepi, nato pa o vseh sklepih glasuje hkrati, razen, če se člani občinskega sveta pri
posameznem sklepu odločijo drugače. Predlogi sklepov z obrazložitvami so priloženi arhiviranemu
zapisniku. Jožica Strle Mankuč, svetovalka (v nadaljevanju besedila Jožica Strle Mankuč), je predstavila
predlog sklepa št.: 478-66/2019, da se pri parc. št. 3716/26 Hrušica (ID (ID znak 2577 3716/26) izbriše
zaznamba javnega dobra, sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra pa stopi v veljavo naslednji dan po objavi
v Uradnem listu RS.
Jožica Strle Mankuč je predstavila predlog sklepa št.: 7113-12/2019, 7113-1/2020, 7113-2/2020, 71133/2020, 7113-4/2020, 7113-5/2020, 7113-8/2020, 7113-9/2020, 7113-10/2020, 7113-11/2020, 711323/2020, 7113-24/2020, da se v sklepu navedene nepremičnine v naravi predstavljajo dele državnih cest,
skladno z Zakonom o cestah (ZCes-1; Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14-odl.US, 46/15 in 10/18),
brezplačno prenesejo v last Republike Slovenije. Za podpis pogodbe se pooblasti župana Občine Ilirska
Bistrica.
Jožica Strle Mankuč je predstavila predlog sklepa št.: 478-26/2020, da se zaradi ureditve
zemljiškoknjižnega stanja zemljišč po katerih poteka kategorizirana lokalna cesta št. LC 135071 in JP
635251, odkupi delež do 1/7-ine parc. št. 798/2, 295/2, 761/5 in k.o. Podstenje za ceno 370,00 eur. Vsi stroški
povezani z realizacijo nakupa zemljišč bremenijo Občino Ilirska Bistrica, za podpis prodajne pogodbe pa se
pooblasti župana Občine Ilirska Bistrica.
Jožica Strle Mankuč je predstavila predlog sklepa št.: 478-58/2014, da se zaradi urejanja
zemljiškoknjižnega stanja dela kategorizirane lokalne ceste LC 135081 (Knežak-Bač-Koritnice-Mašun), dela
kategorizirane lokalne ceste LC 135091 (Bač – Zagorje), območje zgrajenega novega mostu med Bačem in
Koritnicami ter ureditve struge Knežak – Koritnice, od zemljiškoknjižnih lastnikov za ocenjene vrednosti
odkupijo zemljišča, po katerih poteka navedena javna gospodarska infrastruktura, kakor izhaja iz tabele, ki
je sestavni del tega sklepa. Vsi stroški postopka in izvedbe pravnega posla bremenijo Občino Ilirska Bistrica.
Jožica Strle Mankuč je predstavila predlog sklepa št.: 478-58/2014, da se navedena zemljišča izločijo iz
javnega dobra in se pri njih vpiše lastninska pravica na Občino Ilirska Bistrica.
2509
BAČ
4104/2
122
2509
BAČ
4104/7
40
2509
BAČ
4104/8
29
2509
BAČ
4104/10
29
2509
BAČ
4105/5
173
2509
BAČ
4108/11
227
Sklep o izločitvi javnega dobra stopi v veljavo naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS. Zemljišča citirana
v sklepu se zamenjajo oz. prodajo kot nadomestna zemljišča za odvzete nepremičnine pri rekonstrukciji dela
kategorizirane lokalne ceste LC 135081 (Knežak-Bač-Koritnice-Mašun) ter ureditve struge Knežak –
Koritnice.
Jožica Strle Mankuč je predstavila predlog sklepa št.: 3528-13/2015, da se pod pogoji določeni v predlogu
sklepa v najem odda naslednji poslovni prostor:
Zap. Št. stavbe k.o.
Naslov
Izklicna cena Površina
Cenilni
št.
(EUR):
(m2)
elaborat
EUR/m2/mesec
(oznaka)
1
2525 Ilirska Ul. IV. armije 19, 3,93 EUR
173,00
IP – C 3824 917
Bistrica
Ilirska
IP
Bistrica
Jožica Strle Mankuč je predstavila predlog sklepa št.: 3528-13/2015, da se pod pogoji določeni v predlogu
sklepa v najem odda naslednji poslovni prostor:
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Zap.
št.

Št. parcele

k.o.

1

1124/10

2525 Ilirska
Bistrica

Naslov

Izklicna cena
(EUR):
EUR/m2/mesec
1,97 EUR

Površina
(m2)

Cenilni
elaborat
(oznaka)
IP – C 3818 IP

Ulica IV. armije
19,56
9.,
Ilirska
Bistrica
V razpravi sta sodelovala Andrej Černigoj in Jožica Strle Mankuč. Po zaključeni razpravi je župan dal na
glasovanje
SKLEP (št. 17)
Sprejme se naslednje sklepe predlagane v gradivu pri točki dnevnega reda: Premoženjsko pravne zadeve:
SKLEP
I. Pri parc. št. 3716/26 Hrušica (ID (ID znak 2577 3716/26) 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. Spodaj navedene nepremičnine v naravi predstavljajo dele državnih cest, skladno z Zakonom o cestah
(ZCes-1; Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14-odl.US, 46/15 in 10/18), zato se brezplačno prenesejo v
last Republike Slovenije.
ZAP.
KATASTRSKA
PARC. ŠT.
DELEŽ
POVRŠINA
CESTA
ŠT.
OBČINA
(M2)
1.
2567 Huje
868/9
1/1
32
RT-940/3214 Zavrhek –
Artviže – Pregarje in
877/1
1/1
16
R3-630/1069 Prem 7/190
1/1
18
7/192
1/1
94
Obrov
783/128
1/1
58
2.
2544 Trpčane
2624/1
1/1
8988
RT-915/1376 Il.
Bistrica – Grda Draga
2624/3
1/1
120
2656/8
1/1
37
2658/2
1/1
38
2686/2
1/1
2
2694/2
1/1
3
2702/2
1/1
88
2739/3
1/1
88
2770/1
1/1
2101
2770/3
1/1
24
2770/5
1/1
45
2770/6
1/1
239
2772/2
1/1
27
2777/2
1/1
28
2525 Ilirska
732/81
1/1
70
Bistrica
732/82
1/1
34
732/86
1/1
15
732/100
1/1
12
732/102
1/1
43
773/219
1/1
42
789/63
1/1
4
850/53
1/1
27
930/6
1/1
6
934/6
1/1
42
1204/5
1/1
221
1583/4
1/1
3060
1583/6
1/1
3175
1583/9
1/1
2289
1583/10
1/1
358
1583/11
1/1
1633
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3.

2527 Jasen
2523 Topolc

4.

2549 Jelšane

5.

2544 Trpčane

6.

2546 Zabiče

2525
Ilirska
Bistrica
7.

2525
Ilirska
Bistrica

8.

2530 Dobropolje

1583/12
1594/2
1100
1723/2

1/1
1/1
1/1
1/1

24609
109
1260
12

1724/2
1/702
1051/3
1051/4
1051/7
271/2

8/10
6733/57960
6733/57960
6733/57960
6733/57960
1/48

12
5
50
801
3
17

1223/86
1223/88
1231/14
1231/17
1231/19
1718/1
1718/2
1718/3
87/6
1589/7
1590/16
1591/8
1591/11
377/7
624/2
617/4

1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1

19
117
292
2
726
10752
96
36
25
106
79
7
10
38
161
218

1/1
1/1
1/1
1/1
1/1

G1-6/341 Prem – Il.
Bistrica
G1-6/343 Il. Bistrica –
Jelšane

R3-632/1378
Ilirska
BistricaNovokračine
G1-6/1377
Ilirska
Bistrica –
Novokračine

G1-6/343 krožišče K3

R2-404/1379 Podgrad Ilirska Bistrica

II. Za podpis pogodbe se pooblasti župana Občine Ilirska Bistrica.
III. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
SKLEP
I. Zaradi ureditve zemljiškoknjižnega stanja zemljišč po katerih poteka kategorizirana lokalna cesta št. LC
135071 in JP 635251, se odkupi delež do 1/7-ine parc. št. 798/2, 295/2, 761/5 in k.o. Podstenje za ceno
370,00 eur.
II. Vsi stroški povezani z realizacijo nakupa zemljišč bremenijo Občino Ilirska Bistrica.
III. Za podpis prodajne pogodbe se pooblasti župana Občine Ilirska Bistrica.
IV. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
SKLEP
I. Zaradi urejanja zemljiškoknjižnega stanja dela kategorizirane lokalne ceste LC 135081 (Knežak-BačKoritnice-Mašun), dela kategorizirane lokalne ceste LC 135091 (Bač – Zagorje), območje zgrajenega
novega mostu med Bačem in Koritnicami ter ureditve struge Knežak – Koritnice, se od zemljiškoknjižnih
lastnikov za ocenjene vrednosti odkupijo zemljišča, po katerih poteka navedena javna gospodarska
infrastruktura, kakor izhaja iz tabele, ki je sestavni del tega sklepa.
II. Vsi stroški postopka in izvedbe pravnega posla bremenijo Občino Ilirska Bistrica.
III. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
SKLEP
I. Navedena zemljišča se izločijo iz javnega dobra in se pri njih vpiše lastninska pravica na Občino Ilirska
Bistrica.
2509
BAČ
4104/2
122
2509
BAČ
4104/7
40
2509
BAČ
4104/8
29
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2509
BAČ
4104/10
29
2509
BAČ
4105/5
173
2509
BAČ
4108/11
227
II. Sklep o izločitvi javnega dobra stopi v veljavo naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
III. Zemljišča citirana v I. točki tega sklepa se zamenjajo oz. prodajo, kot nadomestna zemljišča za odvzete
nepremičnine pri rekonstrukciji dela kategorizirane lokalne ceste LC 135081 (Knežak-Bač-KoritniceMašun), ter ureditve struge Knežak – Koritnice.
SKLEP
I. V najem se odda naslednji poslovni prostor:
Zap. Št. stavbe k.o.
Naslov
št.
1

Izklicna cena
(EUR):
EUR/m2/mesec
3,93 EUR

Cenilni
elaborat
(oznaka)
IP – C 3824 IP

Ul. IV. armije 19,
173,00
Ilirska
Bistrica
Oddaja poslovnih prostorov v najem se odda po navedeni izklicni oz. izlicitirani ceni, ki se množi z
ustreznim faktorjem navedenim v Pravilniku o oddajanju poslovnih prostorov v najem (Ur. list RS št.
54/2016) glede na dejavnost, ki opravlja najemnik. Vsi stroški pravnega posla bremenijo ponudnika.
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. Prostor se odda v najem za nedoločen čas.
II. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
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2525 Ilirska
Bistrica

Površina
(m2)

SKLEP
I. V najem se odda naslednji poslovni prostor:
Zap. Št. parcele k.o.
Naslov
št.
1

1124/10

Izklicna cena Površina
(EUR):
(m2)
EUR/m2/mesec
1,97 EUR
19,56

2525 Ilirska
Bistrica

Cenilni
elaborat
(oznaka)
IP – C 3818 IP

Ulica IV. armije
9.,
Ilirska
Bistrica
Oddaja poslovnih prostorov v najem se odda po navedeni izklicni oz. izlicitirani ceni, ki se množi z
ustreznim faktorjem navedenim v Pravilniku o oddajanju poslovnih prostorov v najem (Ur. list RS št.
54/2016) glede na dejavnost, ki opravlja najemnik. Vsi stroški pravnega posla bremenijo ponudnika.
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 21 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 21 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.
8. točka: Obravnava Poročila o izvrševanju proračuna Občine Ilirska Bistrica v prvem polletju leta 2020
Igor Janičijević, predsednik odbora za urejanje prostora in infrastrukturo, Simon Vičič, predsednik odbora za
družbene dejavnosti, Sonja Čošić, predsednica odbora za stavbna zemljišča, stanovanjske zadeve in poslovne
prostore, in Borut Rojc, predsednik odbora za gospodarstvo in finance, so posredovali stališča delovnih teles
občinskega sveta, ki so priložena arhiviranemu zapisniku. Tina Kocjan, vodja oddelka za gospodarstvo in finance
(v nadaljevanju besedila Tina Kocjan), je posredovala odločitev Nadzornega odbora Občine Ilirska Bistrica, ki je
priložena arhiviranemu zapisniku. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Ilirska Bistrica v prvem polletju leta
2020 z obrazložitvijo in predlogom sklepa je priloženo arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo razprave, je župan dal
na glasovanje
SKLEP (št. 18)
1. Občinski svet Občine Ilirska Bistrica se je seznanil s Poročilom o realizaciji proračuna v prvem polletju
leta 2020.
2. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
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Pri glasovanju je bilo prisotnih 21 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 20 članov
občinskega sveta, »PROTI« je glasoval 1 član občinskega sveta. Sklep je bil sprejet.
9. točka: Obravnava Osnutka Odloka o rebalansu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2020
Igor Janičijević, predsednik odbora za urejanje prostora in infrastrukturo, Lilijana Valenčič, predsednica
statutarno pravne komisije, Simon Vičič, predsednik odbora za družbene dejavnosti, Sonja Čošić, predsednica
odbora za stavbna zemljišča, stanovanjske zadeve in poslovne prostore, in Borut Rojc, predsednik odbora za
gospodarstvo in finance, in so posredovali stališča delovnih teles občinskega sveta, ki so priložena arhiviranemu
zapisniku. Tina Kocjan je posredovala odločitev Nadzornega odbora Občine Ilirska Bistrica, ki je priložena
arhiviranemu zapisniku. Tina Kocjan je predstavila osnutek Odloka o rebalansu proračuna Občine Ilirska
Bistrica za leto 2020 in predlagala popravek 2. člena pri bilanci prihodkov in odhodkov v III. točki »PRORAČUNSKI
PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)«, in sicer se znesek »73.168« popravi na »– 2.058.020«. Naveden osnutek
odlok z obrazložitvijo in predlogom sklepa je priložen arhiviranemu zapisniku. V razpravi sta sodelovala Nevenka
Tomšič in Zdravko Kirn. Tina Kocjan in župan sta odgovarjala na vprašanja oziroma pripombe članov
občinskega sveta. Po zaključeni razpravi je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 19)
1. Sprejme se osnutek Odloka o rebalansu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2020 s popravkom 2.
člena, kjer se pri bilanci prihodkov in odhodkov v III. točki »PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)« znesek »73.168« popravi na »– 2.058.020«.
2. Sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 21 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 19 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.
SKLEP (št. 20)
1. Osnutek Odloka o rebalansu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2020 se preoblikuje v predlog.
2. Sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 21 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 19 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.
SKLEP (št. 21)
1. Občinski svet Občine Ilirska Bistrica sprejme Odlok o rebalansu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto
2020 s prilogami.
2. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2020 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
3. Sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 21 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 18 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.
SKLEP (št. 22)
1. člen
Sprejme se letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Ilirska Bistrica - rebalans proračuna 2020.
2. člen
Sestavni del letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Ilirska Bistrica - rebalans
proračuna 2020 so:
- načrt pridobivanja nepremičnega premoženja in
- načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem.
3. člen
Občinski svet Občine Ilirska Bistrica pooblašča župana Občine Ilirska Bistrica, za podpis vseh pogodb v
prometu z nepremičninami, ki so predmet letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine
Ilirska Bistrica, do višine predvidenih sredstev v Rebalansu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2020.
Nerealizirani postopki ravnanja z nepremičnim premoženjem, se prenesejo v prihodnje letne načrte.
4. člen
Letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Ilirska Bistrica - rebalans proračuna 2020 začne veljati
z dnem uveljavitve Odloka o rebalansu Proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2020.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 21 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 19 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.
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SKLEP (št. 23)
1. člen
V primeru spremenjenih prostorskih potreb upravljavcev nepremičnega premoženja Občine Ilirska Bistrica,
ki jih ni bilo mogoče določiti ob pripravi Letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Ilirska
Bistrica - rebalans proračuna za leto 2020 ali ob nepredvidenih okoliščinah na trgu, ki narekujejo hiter odziv,
lahko župan Občine Ilirska Bistrica sklepa pravne posle, ki niso predvideni v veljavnem Letnem načrtu
ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Ilirska Bistrica - rebalans proračuna za leto 2020.
2. člen
Skupna vrednost poslov iz 1. člena tega sklepa lahko znaša največ 20% skupne vrednosti načrta ravnanja iz 1. člena.
3. člen
O rezultatih prodaje bo župan Občine Ilirska Bistrica obvestil Občinski svet ob zaključnem računu.
4. člen
Ta sklep začne veljati 8. dan po uveljavitvi Odloka o rebalansu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2020.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 21 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 18 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.
10. točka: Vprašanja in pobude
Robert Šircelj
Dobil je pobudo občanke v zvezi z mačkami, ki so se preveč razmnožile. Gospa je ugotovila, da številne
občine subvencionirajo sterilizacijo in kastracijo mačk (poseg za eno mačko na veterinarski postaji znaša 70
evrov). Zanimalo ga je, ali bi bila občina preko razpisa pripravljena podpreti to zadevo.
Župan je pojasnil, da za mačke, ki nimajo lastnika, to storitev plača občina, sicer pa lastnik.
Andrej Batista
1. Dal je pobudo, da bi občinska uprava pripravila pravilnik (v katerem bi se določilo merila in kriterije) na
podlagi katerega bi se enkrat letno (predlagal je praznik - dan slovenskega športa) organiziralo prireditev
s podelitvijo priznanj športnicam in športnikom oziroma športnim kolektivom v občini.
2. V zvezi s pediatrom v Zdravstvenem domu Ilirska Bistrica ga je zanimalo, če se je v zadnjem času kaj
spremenilo oziroma, če so kakšni napredki pri prihodu pediatra.
Župan je v zvezi z drugim vprašanjem pojasnil, da bo vprašanje poslano direktorici Zdravstvenega doma
Ilirska Bistrica. Župan je v zvezi s prvo pobudo pojasnil, da v okviru občinskih priznanj že imamo to
možnost, se bo pa potrebno o zadevi pogovoriti, pregledati in pripraviti morebitno drugačno rešitev podelitve
športnih priznaj. Andrej Batista je dodatno pojasnil svojo prvo pobudo.
Aleš Zidar (pobuda je dana v pismeni obliki in je dobesedno prepisana)
Podprl je prvo pobudo Andreja Batiste.
»Prejšnji teden je bil zaključen eden izmed projektov, ki so bili sofinancirani iz programa CLLD – sredstev
LAS SN.
V projektu Razvoj produkta Ribolovni turizem je bila pomemben partner tudi Občina Ilirska Bistrica, ki je v
projektu uredila ribiški pomol, okolico in dostop do Ribiškega doma, nabavili so se kanuji in čolni in oprema
za to dejavnost.
Ribiška družina in občina sta na ta način pridobila dodano vrednost za dejavnosti na jezeru, predvsem v
smislu dodatne turistične ponudbe, ki so jo obiskovalci tega območja z veseljem pozdravili in pričeli z njeno
uporabo.
Žal bo potrebno za normalno upravljanje tega dela dejavnosti na jezeru sprejeti še en dokument, za katerega
smo se tako z ribiči kot s predstavniki občine pogovarjali že ob začetku priprave tega projekta. Gre za Odlok
o plovnem režimu na jezerih in ostalih vodotokih v občini, s katerimi bi se reguliralo uporabo plovnih
objektov na jezeru in uredilo nekontrolirano odlaganje plovnih objektov na obalo in uporabo jezerskih
površin. Poleg tega bi se razmejilo uporabo plovnih objektov na samem jezeru, da ne bi prihajalo do
negodovanja uporabnikov.
Predlagam, da občinska uprava prične s postopkom priprave odloka in ga čimprej posreduje v sprejem
občinskemu svetu.«
Župan se je strinjal s pobudo.
Tjaša Pecman Poles
Posredovala je pobudi vaščanov, in sicer:
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1. za postavitev merilca hitrosti oziroma table za omejitev hitrosti na vrhu vasi Prem, ker so hitrosti precej
visoke, takoj za ovinkom pa je že poseljena vas (precej majhnih otrok);
2. da se zariše polno črto na odcepu za Podstenje, na cesti Topolc- Ribnica pri bivši gostilni “pri Davorju”,
ker predlagatelj meni, da je nevarno zaradi odcepa in počivališč na obeh straneh ceste.
Župan je pojasnil, da se bo merilec hitrosti postavil v naslednjem letu, drugo pobudo pa se bo posredovalo
na direkcijo.
Adrijana Kocjančič
1. Ponovno je naglasila težave s pokopališčem v Podgradu: voda, ureditev cerkvene kapelice na pokopališču,
sanacija podpornih zidov, senčila oziroma vetrolov oziroma nadstrešek nad mrliško vežico – investicije,
ki bodo zahtevale finančno pomoč občine. Pojasnila je tudi težave pri delovanju Krajevne skupnosti
Podgrad in predlagala, da občina pritisne na krajevno skupnost oziroma določene ljudi, da se to uredi.
2. Posredovala je opozorilo občana za ureditev ceste oziroma ulice za starim zdravstvenim domom, asfalt je
zelo načet in ob deževnih dneh se v luknje nabere voda, da so prava jezera. Blok, nekdanji vojaški blok,
ima na eni strani, kjer ni njegov izhod, samovoljno urejen izhod na ulico. Ta izhod so potresli s peskom
in, ko je deževno, voda poriva pesek na to ulico v kot, kjer je luknja in je tam pravi bazen. Ta ulica je ena
najbolj poseljenih ulic v Podgradu, zato občan prosi za ureditev tega prostora in postavitev opozorilnih
tabel za omejitev hitrosti (to ulico se uporablja tudi kot obvoz od glavne ceste).
3. Zanimalo jo je, kje smo pri urejanju poti Hrušica – Podbeže.
Župan je v zvezi z urejanje pokopališča v Podgradu pojasnil, da se ga bo uredilo. Glede druge pobude je
pojasnil, da bo potrebno zadevo najprej pregledati in oceniti potrebne stroške. Župan je glede poti Hrušica
– Podbeže pojasnil, da so težave z nekaj lastniki, ki se ne strinjajo s traso ceste po njihovem zemljišču.
Anton Tonjo Janežič
Zahvalil se je za asfaltno prevleko v vasi Zarečje.
1. Dal je pobudo, da bi se dalo kakšno klop pri trgovini Kakež (ob reki) oziroma na avtobusna postajališča.
2. Posredoval je pobudo občanov Prema, in sicer so dejali, da trta zelo lepo raste in, da bi bilo potrebno
poskrbeti za latnik.
Župan je pojasnil, da so klopi na »Placu« in, da se bo latnik postavilo v čim krajšem času.
Vlado Hrvatin
1. Zanimalo ga je, zakaj se kaj ne uredi pri železniški postaji, kjer se ob vsakem deževju nabere velika
količina vode, ki ovira promet.
2. Zanimalo ga je, kdaj se bo uredilo pločnik v Župančičevi ulici.
Župan je pojasnil probleme z meteorno kanalizacijo v Vojkovem drevoredu in ureditvijo Župančičeve ulice.
O ureditvi Župančičeve ulice je razpravljal Vlado Hrvatin, župan pa je dal pojasnila vezana na to ulico.
Župan je zaključil sejo občinskega sveta ob 20.03 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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