OBČINA ILIRSKA BISTRICA
Občinski svet
Številka: 011-12/2021-3
Ilirska Bistrica, 15. 4. 2021

ZAPISNIK
16. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, ki je bila
1. 4. 2021 ob 17.00 uri izvedena na daljavo preko videokonference ZOOM
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 občinskega sveta med sejo: Dušan Grbec (- 2 uri 12 minuta), Anton Tonjo Janežič (- 23
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; Boštjan Primc, vodja oddelka za razvojne projekte, Katjuša
Vadnjal, višja svetovalka (do 17.40 ure); Marko Tomažič, svetovalec (do 18.36 ure); Tjaša Kaluža, odgovorna urednica
glasila Občine Ilirska Bistrica »Bistriški odmevi«; Sabrina Pirih, višja referentka
Ostali prisotni: Viljem Fabčič, Studio3 d. o. o., Ajdovščina – pri 3. točki dnevnega reda
Prisotni novinarji: Tina Milostnik Valenčič, Katja Kirn Vodopivec
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 15. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica z dne 28. 1. 2021
2. Pregled realizacije sklepov
3. Seznanitev o začetku priprave izhodišč za spremembe in dopolnitve št. 7 Občinskega prostorskega
načrta občine Ilirska Bistrica za umestitev koridorja ceste za razlastitev (OPN SD 7)
4. Obravnava predloga za oblikovanje pokrajin
5. Kadrovske zadeve:
- imenovanje Uredniškega odbora glasila Občine Ilirska Bistrica »Bistriški odmevi«
- imenovanje namestnika 3. članice Občinske volilne komisije Občine Ilirska Bistrica
6. Premoženjskopravne zadeve
7. Obravnava predloga za prodajo zemljišč na Sviščakih
8. Obravnava Letnega poročila o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in o
njihovih učinkih za leto 2020
9. Prerazporeditve proračunskih sredstev v skladu z Odlokom o Proračunu občine Ilirska Bistrica za leto 2021
(Uradni list RS,184/20)
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 22, zato je občinski svet sklepčen in lahko veljavno
odloča.
Župan je uvodoma pojasnil, kako bo potekala seja občinskega sveta na daljavo preko videokonference
ZOOM in v nadaljevanju predlagal umik 4. točke dnevnega reda: Obravnava predloga za oblikovanje pokrajin.
Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje
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SKLEP (št. 1)
Sprejme se naslednji dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika 15. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica z dne 28. 1. 2021
2. Pregled realizacije sklepov
3. Seznanitev o začetku priprave izhodišč za spremembe in dopolnitve št. 7 Občinskega prostorskega
načrta občine Ilirska Bistrica za umestitev koridorja ceste za razlastitev (OPN SD 7)
4. Kadrovske zadeve:
- imenovanje Uredniškega odbora glasila Občine Ilirska Bistrica »Bistriški odmevi«
- imenovanje namestnika 3. članice Občinske volilne komisije Občine Ilirska Bistrica
5. Premoženjskopravne zadeve
6. Obravnava predloga za prodajo zemljišč na Sviščakih
7. Obravnava Letnega poročila o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in o
njihovih učinkih za leto 2020
8. Prerazporeditve proračunskih sredstev v skladu z Odlokom o Proračunu občine Ilirska Bistrica za leto 2021
(Uradni list RS,184/20)
9. Vprašanja in pobude
Pri glasovanju je bilo prisotnih 22 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 22 članov
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), »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.
1. točka:Pregled in potrditev zapisnika 15. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica z dne 28. 1. 2021
Župan je dal v razpravo zapisnik 15. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica z dne 28. 1. 2021. Ker ni bilo
razprave, je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 2)
Sprejme se zapisnik 15. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica z dne 28. 1. 2021.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 22 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 22 članov
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), »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.
2. točka: Pregled realizacije sklepov
Župan je dal v razpravo pregled realizacije sklepov s 15. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica z dne 28. 1.
2021. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 3)
Sprejme se poročilo o realizaciji sklepov s 15. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica z dne 28. 1. 2021.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 22 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 22 članov
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), »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.
3. točka: Seznanitev o začetku priprave izhodišč za spremembe in dopolnitve št. 7 Občinskega prostorskega
načrta občine Ilirska Bistrica za umestitev koridorja ceste za razlastitev (OPN SD 7)
Župan in Viljem Fabčič iz Studia 3 d. o. o., Ajdovščina, sta predstavila začetek priprave izhodišč za spremembe
in dopolnitve št. 7 Občinskega prostorskega načrta občine Ilirska Bistrica za umestitev koridorja ceste za razlastitev
(OPN SD 7). Gradivo (obrazložitev; obrazložitev umestitve nadomestne ceste R3-T-915 odsek Ilirska
Bistrica-Sviščaki, ki jo je pripravil Viljem Fabčič iz Studia 3 d. o. o., Ajdovščina; variantne rešitve trase ceste,
Krasinvest d. o. o. Sežana, sklep o seznanitvi) je priloženo arhiviranemu zapisniku. Igor Janičijević, predsednik
odbora za urejanje prostora in infrastrukturo, je posredoval stališče odbora, ki je priloženo arhiviranemu zapisniku.
Andrej Černigoj se je strinjal s predlogom. Nevenka Tomšič je predlagala, da se z lastniki zemljišč najprej pogovori
o primerni ceni za prodajo zemljišč, preden se gre v postopek razlastitve. V razpravi so sodelovali Ivan Simčič,
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Robert Šircelj, ki je predlagal, da se prične s predlaganim postopkom in Aleš Zidar, ki je podprl predlagan predlog
in se strinjal, da se s postopkom čim prej prične. Po zaključeni razpravi je župan dal na glasovanj
SKLEP (št. 4)
1. Občinski svet potrjuje seznanitev z gradivom za začetek priprave izhodišč izdelave sprememb in
dopolnitev št. 7 Občinskega prostorskega načrta občine Ilirska Bistrica za umestitev razlastitvenega
koridorja nadomestne ceste novega odseka Ilirska Bistrica-Sviščaki.
2. Sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 22 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 18 članov
občinskega sveta (Marjan Tavčar, Sonja Čošić, Borut Rojc, Stanislav Zver, Igor Janičijević, Karmen Ličan,
Lilijana Valenčič, Adrijana Kocjančič, Robert Šircelj, Andrej Batista, Mateja Matko, Simon Vičič, Andrej
Černigoj, Teja Iskra, Aleš Zidar, Tjaša Pecman Poles, Nejc Udovič, Anton Tonjo Janežič), »PROTI« ni
glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.
4. točka: Kadrovske zadeve:
- imenovanje Uredniškega odbora glasila Občine Ilirska Bistrica »Bistriški odmevi«
- imenovanje namestnika 3. članice Občinske volilne komisije Občine Ilirska Bistrica
- imenovanje Uredniškega odbora glasila Občine Ilirska Bistrica »Bistriški odmevi«
Marjan Tavčar, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je posredoval predlog
komisije, ki je priložen arhiviranemu zapisniku. Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu
zapisniku. Ivana Simčiča je zanimalo, kdaj bo izhajal časopis in predlagal, da prejšnji uredniški odbor pove, kaj
je dobrega, kaj ne in kaj predlagajo. Po zaključeni razpravi je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 5)
I. Za člane uredniškega odbora glasila Občine Ilirska Bistrica »Bistriški odmevi« se imenuje:
1. Tadeja Primca, Bazoviška cesta 34, 6250 Ilirska Bistrica
2. Kajo Božič, Ul. Nikole Tesle 3, 6250 Ilirska Bistrica.
II. Mandat imenovanih nastopi z dnem uveljavitve tega sklepa in traja do izteka mandata uredniškega odbora
glasila Občine Ilirska Bistrica »Bistriški odmevi«, imenovanega s sklepom Občinskega sveta Občine
Ilirska Bistrica št. 030-2/2021-22 z dne 28.1.2021.
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 (Marjan Tavčar, Sonja Čošić, Borut Rojc, Stanislav Zver, Igor Janičijević, Karmen Ličan,
Lilijana Valenčič, Adrijana Kocjančič, Robert Šircelj, Andrej Batista, Mateja Matko, Simon Vičič, Andrej
Černigoj, Teja Iskra, Aleš Zidar, Tjaša Pecman Poles, Nevenka Tomšič, Zdravko Kirn, Nejc Udovič, Anton
Tonjo Janežič), »PROTI« je glasoval 1 član občinskega sveta (Vlado Hrvatin). Sklep je bil sprejet.
- imenovanje namestnika 3. članice Občinske volilne komisije Občine Ilirska Bistrica
Marjan Tavčar, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je posredoval predlog
komisije, ki je priložen arhiviranemu zapisniku. Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu
zapisniku. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 6)
I. Za namestnico 3. članice Občinske volilna komisija Občine Ilirska Bistrica se imenuje Tino Kocjan, stan.
Gornji Zemon 38, 6250 Ilirska Bistrica.
II. Imenovani nastopi mandat z dnem uveljavitve tega sklepa in traja do izteka mandata Občinske volilne
komisije Občine Ilirska Bistrica, imenovane s sklepom Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, št. 0401/2020-18 z dne 28.1.2021.
III. Ta sklep stopi v veljavo z dnem sprejema na občinskem svetu.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 22 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 19 članov
občinskega sveta (Marjan Tavčar, Sonja Čošić, Borut Rojc, Stanislav Zver, Igor Janičijević, Karmen Ličan,
Lilijana Valenčič, Adrijana Kocjančič, Robert Šircelj, Andrej Batista, Mateja Matko, Simon Vičič, Andrej
Černigoj, Teja Iskra, Aleš Zidar, Tjaša Pecman Poles, Nevenka Tomšič, Nejc Udovič, Anton Tonjo Janežič),
»PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.
5. točka: Premoženjskopravne zadeve
Marko Tomažič, svetovalec (v nadaljevanju besedila Marko Tomažič), je predstavil predlog sklepa št. 47878/2020, o dopolnitvi št. 1 letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Ilirska Bistrica za leto
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2021. 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. Vsi predlagani skepi z
obrazložitvami so priloženi arhiviranemu zapisniku.
Marko Tomažič je predstavil predlog sklepa, da se pri parc. št. 1960/45 k.o. Podgrad (ID znak 2579 1960/45)
izbriše zaznamba grajenega javnega dobra lokalnega pomena, sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra pa
stopi v veljavo naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS in sklep, da se na podlagi metode neposredne
pogodbe, za ceno 899,00 € do celote proda zemljišče parc. št. 1960/45 k.o. Podgrad (ID znak 2579 1960/45),
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 izbrisu zaznamb o grajenem javnem dobrem lokalnega pomena na navedeni
parc. št..
Marko Tomažič je predstavil predlog sklepa, da se pri parc. št. 1960/43 k.o. Podgrad (ID znak 2579 1960/43)
in parc. št. 1960/44 k.o. Podgrad (ID znak 2579 1960/44) izbriše zaznamba grajenega javnega dobra
lokalnega pomena, sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra pa stopi v veljavo naslednji dan po objavi v
Uradnem listu RS in, da se na podlagi metode neposredne pogodbe, za ceno 310,00 € do celote proda
zemljišče parc. št. 1960/43 k.o. Podgrad (ID znak 2579 1960/43) in za ceno 201,50 € do celote proda
zemljišče parc. št. 1960/44 k.o. Podgrad (ID znak 2579 1960/44), vsi stroški povezani z realizacijo prodaje
zemljišč vključno s plačilom DDV bremenijo kupca, za podpis kupoprodajne pogodbe se pooblasti župana
Občine Ilirska Bistrica, ta sklep pastopi v veljavo naslednji dan po začetku veljavnosti sklepa o izbrisu
zaznamb o grajenem javnem dobrem lokalnega pomena na navedenih parc. št..
Marko Tomažič je predstavil predlog sklepa, da Občina Ilirska Bistrica neodplačno sprejme v svojo last in
posest zemljišče parc. št. 1242/3 k.o. Hrušica, ki v naravi predstavlja del vaške ulice v naselju Hrušica, vsi
stroški postopka in izvedbe prenosa lastništva bremenijo Občino Ilirska Bistrica.
Marko Tomažič je predstavil predlog sklepa, da se od zemljiškoknjižnega lastnika v celoti odkupi
nepremičnino parc. št. 916/2 k.o. Ostrožno Brdo (ID znak: parcela 2519 916/2), za ceno 406,64 €, vsi stroški
povezani z realizacijo nakupa zemljišča bremenijo Občino Ilirska Bistrica, za podpis kupoprodajne pogodbe
pa se pooblasti župana Občine Ilirska Bistrica.
Marko Tomažič je predstavil predlog sklepa, da se od zemljiškoknjižnega lastnika v celoti odkupi
nepremičnino parc. št. 4320/2 k.o. Knežak (ID znak: parcela 2511 4320/2) za ceno 857,22 €, vsi stroški
povezani z realizacijo nakupa zemljišča bremenijo Občino Ilirska Bistrica, za podpis kupoprodajne pogodbe
pa se pooblasti župana Občine Ilirska Bistrica.
Marko Tomažič je predstavil predlog sklepa, da se razveljavi sklep Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica
št. 478-69/2016, sprejet na 9. seji dne 12.12.2019, od zemljiškoknjižnega lastnika se v celoti odkupita
nepremičnini parc. št. 4317/1 k.o. Knežak (ID znak: parcela 2511 4317/1) in parc. št. 4317/2 k.o. Knežak (ID
znak: parcela 2511 4317/2) za skupno ceno 2502,40 €, vsi stroški povezani z realizacijo nakupa zemljišča
bremenijo Občino Ilirska Bistrica, za podpis kupoprodajne pogodbe pa se pooblasti župana Občine Ilirska
Bistrica.
Marko Tomažič je predstavil predlog sklepa, da se zaradi zaokrožitve parcel v naravi izvede menjava
nepremičnin, tako da Občina Ilirska Bistrica prejme v last bremen prosto nepremičnino parc. št. 964/1 (ID
znak 2524 964/1), k.o. Trnovo v izmeri 1907 m2 za ceno 37.000,00 EUR, lastnik parcele iz prejšnje alineje
prejme v last parc. št. 964/10 (ID znak 2524 964/10) v izmeri 1832 m2, k.o. Trnovo, za ceno 40.000,00 EUR,
menjava se izvede pod pogojem, da se obstoječi lastnik prve navedene parcele zaveže, da bo v zakonskem
roku plačal Občini Ilirska Bistrica v denarju razliko med ocenjenima vrednostima parcel ter plačilo DDV-ja,
ki skupaj znaša 11.800,00 EUR, stroške, nastale v zvezi z izvedbo menjave, ki je predmet tega sklepa, nosi
stranka, ki je predlagatelj zamenjave.
Marko Tomažič je predstavil predlog sklepa, da se od zemljiškoknjižnih solastnikov odkupijo solastniški
deleži naslednjih nepremičnin, in sicer za 5,00 EUR/m2:
Parc. št.
k.o.
Površina m2
Solastniški delež
Cena € za delež
odkupa
odkupa
711/1
Ilirska Bistrica
1124
968/1124
4.840,00
711/3
Ilirska Bistrica
2791
2348/2971
11.740,00
711/5
Ilirska Bistrica
564
546/564
2.730
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.
Marko Tomažič je predstavil predlog sklepa, da se zaradi ureditve zemljiškoknjižnega stanja nepremičnin,
in razširitve obstoječega stadiona v Trnovem se v odkupijo naslednja zemljišča:
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Parc. št.

k.o.

Površina m2

Cena €

800/1
Trnovo
679
7.890,00
638/5
Trnovo
2078
24.160,00
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.
Marko Tomažič je predstavil predlog sklepa, da se na nepremičnini parc. št. 2669/5 k.o. 2541 Dolnji Zemon
vzpostavi status grajenega javnega dobra lokalnega – javna cesta. Pri navedeni nepremičnini se v Zemljiški
knjigi, zaznamuje status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – cesta, v lasti Občine Ilirska Bistrica,
sklep pa stopi v veljavo naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Marko Tomažič je predstavil predlog sklepa, da se v najem odda del poslovnega prostora v stavbi št. 819
(prostori nekdanje vojašnice) na naslovu Ul. IV. armije 9, Ilirska Bistrica, v izmeri 13,32 m2 (parc. št.
1124/10, k.o. Ilirska Bistrica). Oddaja poslovnega prostora v najem se odda po ceni, ki znaša 21,09 eur/mesec
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 pa 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.
Marko Tomažič je predstavil predlog sklepa, da se proda naslednje stavbe ali dele stavb in sicer:
PARC.ŠT.

POVRŠINA – m2

IZKLICNA
CENA- EUR

Il.Bistrica

ŠT.
STAVB
E
150

1773/3

POSLOVNI DEL:
1 – 39,6
2 – 18,5
4 – 35,1
STANOVANJE:
181,50
(hiša)

Gabrije 11,
Il.Bistrica
Jelšane 11, 6254
Jelšane
Jurčičeva ul. 14,
Il.Bistrica
Maistrova 13,
Il.Bistrica
Podgrad 21,
Podgrad
Prešernova 3,
Il.Bistrica
Rozmanova 14,
Il.Bistrica

Trnovo

501

3276

149,3 (hiša)

POSLOVNI
DEL:
1 – 22.012,03
2 – 10.283,40
3 – 19.510,67
STANOVANJE
:
60.059,84
3.317,78

Jelšane

106

1537/8

121 (poslovni prostori)

Trnovo

1149

3124

Solastnina do 1/3 –
122,67 (hiša)
60,40 (stanovanje ID znak
2524-932-1)
79,40 (stanovanje v stavbi
399-št.5
217,90 (hiša, št. stavbe
70)
366,55 (hiša št. stavbe
901, del stavbe št. 4 s
skupnimi prostori)

Starod 48,
Podgrad

Starod

ZAP.
ŠT.

NASLOV

K.O.

1

Bazoviška 3,
Il.Bistrica –
stanovanjski del
in poslovni
prostori

2
3
4
5
6
7
8

9

Trnovo

200/5

Podgrad

399

2447

Il.Bistrica

70

1764

Il.Bistrica

901

1894/4

72

2265 – 4/25ine
občinskega
deleža in
parc.št. 2273 –
96/288 – ine
občinskega
deleža

296

63.660,36
delež do 1/3 –
1.363,05
59,000,00
37.907,36
81.976,40
71.744,87

526,22

Marko Tomažič je predstavil predlog sklepa, da vrednost točke za plačilo komunalne takse za posebno in
podrejeno rabo javnih površin v Občini Ilirska Bistrica znaša 0,140 €, sklep pa se objavi v Uradnem listu
RS in stopi v veljavo naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Sonja Čošić, predsednica odbora za stavbna zemljišča, stanovanjske zadeve in poslovne prostore, je
posredovala stališče odbora, ki je priloženo arhiviranemu zapisniku. V razpravi sta sodelovala Ivan Simčič
in Marko Tomažič. Po zaključeni razpravi je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 7)
Sprejme se naslednje sklepe, predlagane v gradivu točke dnevnega reda: Premoženjsko pravne zadeve:
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SKLEP
1. člen
Sprejmejo se dopolnitve št. 1 letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Ilirska Bistrica za leto
2021.
2. člen
Sestavni del dopolnitev letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Ilirska Bistrica za leto
2021 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 dopolnitev letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem
Občine Ilirska Bistrica za leto 2021, do višine predvidenih sredstev v Proračunu Občine Ilirska Bistrica za
leto 2021. Nerealizirani postopki ravnanja z nepremičnim premoženjem, se prenesejo v prihodnje letne
načrte.
4. člen
Dopolnitve načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Ilirska Bistrica začnejo veljati takoj in se v
skladu z 6.členom Uredbe o stvarnem premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 31/18) objavijo na spletni strani Občine Ilirska Bistrica.
SKLEP
I. Pri parc. št. 1960/45 k.o. Podgrad (ID znak 2579 1960/45) se izbriše zaznamba grajenega javnega dobra
lokalnega pomena.
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 899,00 €, do celote proda zemljišče parc. št. 1960/45
k.o. Podgrad (ID znak 2579 1960/45).
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 izbrisu zaznamb o grajenem javnem
dobrem lokalnega pomena na navedeni parc. št..
SKLEP
I. Pri parc. št. 1960/43 k.o. Podgrad (ID znak 2579 1960/43) in parc. št. 1960/44 k.o. Podgrad (ID znak 2579
1960/44) se izbriše zaznamba grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
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 310,00 €, do celote proda zemljišče parc. št. 1960/43
k.o. Podgrad (ID znak 2579 1960/43) in za ceno 201,50 €, do celote proda zemljišče parc. št. 1960/44 k.o.
Podgrad (ID znak 2579 1960/44).
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 izbrisu zaznamb o grajenem javnem
dobrem lokalnega pomena na navedenih parc. št..
SKLEP
I. Občina Ilirska Bistrica neodplačno sprejme v svojo last in posest zemljišče parc. št. 1242/3 k.o. Hrušica,
ki v naravi predstavlja del vaške ulice v naselju Hrušica.
II. Vsi stroški postopka in izvedbe prenosa lastništva bremenijo Občino Ilirska Bistrica.
III. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
SKLEP
I. Od zemljiškoknjižnega lastnika se v celoti odkupi nepremičnino parc. št. 916/2 k.o. Ostrožno Brdo (ID
znak: parcela 2519 916/2), za ceno 406,64 €.
II. Vsi stroški povezani z realizacijo nakupa zemljišča bremenijo Občino Ilirska Bistrica.
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III. Za podpis kupoprodajne pogodbe se pooblasti župana Občine Ilirska Bistrica.
IV. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
SKLEP
I. Od zemljiškoknjižnega lastnika se v celoti odkupi nepremičnino parc. št. 4320/2 k.o. Knežak (ID znak:
parcela 2511 4320/2) za ceno 857,22 €.
II. Vsi stroški povezani z realizacijo nakupa zemljišča bremenijo Občino Ilirska Bistrica.
III. Za podpis kupoprodajne pogodbe se pooblasti župana Občine Ilirska Bistrica.
IV. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
SKLEP
I. Razveljavi se sklep Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica št. 478-69/2016, sprejet na 9. seji dne
12.12.2019.
II. Od zemljiškoknjižnega lastnika se v celoti odkupita nepremičnini parc. št. 4317/1 k.o. Knežak (ID znak:
parcela 2511 4317/1) in parc. št. 4317/2 k.o. Knežak (ID znak: parcela 2511 4317/2) za skupno ceno
2502,40 €.
III. Vsi stroški povezani z realizacijo nakupa zemljišča bremenijo Občino Ilirska Bistrica.
IV. Za podpis kupoprodajne pogodbe se pooblasti župana Občine Ilirska Bistrica.
V. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
SKLEP
I. Zaradi zaokrožitve parcel v naravi se izvede menjava nepremičnin, tako da
Občina Ilirska Bistrica prejme v last bremen prosto nepremičnino parc. št. 964/1 (ID znak 2524 964/1),
k.o. Trnovo v izmeri 1907 m2 za ceno 37.000,00 EUR .
Lastnik parcele iz prejšnje alineje prejme v last parc. št. 964/10 (ID znak 2524 964/10) v izmeri 1832 m2,
k.o. Trnovo, za ceno 40.000,00 EUR.
II. Menjava se izvede pod pogojem, da se obstoječi lastnik parcel iz prve alineje prejšnjega člena zaveže, da
bo v zakonskem roku plačal Občini Ilirska Bistrica v denarju razliko med ocenjenima vrednostima parcel
ter plačilo DDV-ja, ki skupaj znaša 11.800,00 EUR.
III. Stroške, nastale v zvezi z izvedbo menjave, ki je predmet tega sklepa, nosi stranka, ki je predlagatelj
zamenjave.
IV. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
SKLEP
I. Od zemljiškoknjižnih solastnikov se odkupijo solastniški deleži naslednjih nepremičnin in sicer za 5,00
EUR/m2:
Parc. št.
k.o.
Površina m2
Solastniški delež Cena € za delež
odkupa
odkupa
711/1
Ilirska Bistrica
1124
968/1124
4.840,00
711/3
Ilirska Bistrica
2791
2348/2971
11.740,00
711/5
Ilirska Bistrica
564
546/564
2.730
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. Zaradi ureditve zemljiškoknjižnega stanja nepremičnin, in razširitve obstoječega stadiona v Trnovem se
v odkupijo naslednja zemljišča:
Parc. št.
k.o.
Površina m2
Cena €
800/1
Trnovo
679
7.890,00
638/5
Trnovo
2078
24.160,00
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.
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SKLEP
I. Na nepremičnini parc. št. 2669/5 k.o. 2541 Dolnji Zemon se vzpostavi status grajenega javnega dobra
lokalnega – javna cesta.
II. Pri nepremičnini iz. I. točke tega sklepa se v Zemljiški knjigi, zaznamuje status grajenega javnega dobra
lokalnega pomena – cesta, v lasti Občine Ilirska Bistrica.
III. Sklep stopi v veljavo naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
SKLEP
I. V najem se odda del poslovnega prostora v stavbi št. 819 (prostori nekdanje vojašnice) na naslovu Ul. IV.
armije 9, Ilirska Bistrica, v izmeri 13,32 m2 (parc. št. 1124/10, k.o. Ilirska Bistrica).
Oddaja poslovnega prostora v najem se odda po ceni, ki znaša 21,09 eur/mesec 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.
SKLEP
I. Proda se naslednje stavbe ali dele stavb in sicer:
PARC.ŠT.

POVRŠINA – m2

IZKLICNA
CENA- EUR

Il.Bistrica

ŠT.
STAVB
E
150

1773/3

POSLOVNI DEL:
1 – 39,6
2 – 18,5
4 – 35,1
STANOVANJE:
181,50
(hiša)

Gabrije
11,
Il.Bistrica
Jelšane 11, 6254
Jelšane
Jurčičeva ul. 14,
Il.Bistrica
Maistrova 13,
Il.Bistrica
Podgrad
21,
Podgrad
Prešernova 3,
Il.Bistrica
Rozmanova 14,
Il.Bistrica

Trnovo

501

3276

149,3 (hiša)

POSLOVNI
DEL:
1 – 22.012,03
2 – 10.283,40
3 – 19.510,67
STANOVANJE
:
60.059,84
3.317,78

Jelšane

106

1537/8

121 (poslovni prostori)

Trnovo

1149

3124

Solastnina do 1/3 – 122,67
(hiša)
60,40 (stanovanje ID znak
2524-932-1)
79,40 (stanovanje v stavbi
399-št.5
217,90 (hiša, št. stavbe 70)

Starod
Podgrad

Starod

ZAP.
ŠT.

NASLOV

K.O.

1

Bazoviška
3,
Il.Bistrica
–
stanovanjski del
in
poslovni
prostori

2
3
4
5
6
7
8

9

48,

Trnovo

200/5

Podgrad

399

2447

Il.Bistrica

70

1764

Il.Bistrica

901

1894/4

63.660,36
delež do 1/3 –
1.363,05
59,000,00
37.907,36
81.976,40

72

2265 – 4/25ine
občinskega
deleža
in
parc.št. 2273 –
96/288 – ine
občinskega
deleža

366,55 (hiša št. stavbe
901, del stavbe št. 4 s
skupnimi prostori)

71.744,87

296

526,22

II. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
SKLEP
I. Vrednost točke za plačilo komunalne takse za posebno in podrejeno rabo javnih površin v Občini Ilirska
Bistrica znaša 0,140 €.
8 od 15

II. Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in stopi v veljavo naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 22 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 19 članov
občinskega sveta (Marjan Tavčar, Sonja Čošić, Borut Rojc, Stanislav Zver, Igor Janičijević, Karmen Ličan,
Lilijana Valenčič, Adrijana Kocjančič, Robert Šircelj, Andrej Batista, Mateja Matko, Simon Vičič, Andrej
Černigoj, Teja Iskra, Aleš Zidar, Tjaša Pecman Poles, Nevenka Tomšič, Nejc Udovič, Anton Tonjo Janežič),
»PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.
6. točka: Obravnava predloga za prodajo zemljišč na Sviščakih
Župan je predstavil predlog sklepa o prodaji zemljišč k.o. Snežnik. Predlog sklepa z obrazložitvijo je
priložen arhiviranemu zapisniku. Sonja Čošić, predsednica odbora za stavbna zemljišča, stanovanjske
zadeve in poslovne prostore, je posredovala stališče odbora, ki je priloženo arhiviranemu zapisniku. Aleš
Zidar je posredoval mnenje nekaj lastnikov vikendov o precej visoki ceni zemljišč na m2 in predlagal, da bi
občina denar, ki ga bo prejela s prodajo zemljišč, vložila nazaj na Sviščake, za urejanje turistične in
komunalne infrastrukture. Župan je pojasnil načrte in vlaganja v Sviščake. Ivan Simčič je menil, da se ta
denar vloži v komunalno ureditev počitniškega naselja in, da se s pogodbo o prodaji določijo razmerja med
kupcem in prodajalcem med drugim tudi, da bo občina komunalno uredila to območje. Župan je pojasnil, da
občina še nima projektov za kanalizacijo na Sviščakih, da javna razsvetljava na Sviščakih ni dovoljena,
predstavil je stališča lastnikov za postavitev kanalizacije in, da je v OPPN-ju možnost umestitve kanalizacije
do vsakega počitniškega objekta po sedaj odparceliranih dostopnih cestah. Nevenko Tomšič je zanimalo, ali
je v cenitvi upoštevan vložek ureditve posameznih parcel pri objektih, ali bo v pogodbi opredeljena
dostopnost lastnikov za ureditev infrastrukture, kako je z vlaganji občinskih sredstev pri urejanju poti med
posameznimi parcelami. V nadaljevanju je predlagala, da občinski svet določi rok plačila (do kdaj lahko
najemnik kupi po tej ceni). Zanimalo jo je, če najemnik ne odkupi zemljišča, kakšni postopki bodo izvedeni
in kakšni bodo roki za to. Predlagala je, da se za to turistično naselje naredi ureditveni načrt, kako bodo ta
okolja urejena. Zanimalo jo je, kako je z najemnino po podpisu pogodbe (npr. če sklenejo pogodbo v mesecu
juniju, se najemnino poračuna do konec leta) in, če je mogoče, da najemniki vpogledajo v cenitev in, če se
ugotovijo nenamerne napake, se te preveri in morebitne spremembe posreduje občinskemu svetu v sprejem.
Predlagala je, da se ta sredstva rezervirajo za ureditev infrastrukture in investicij na Sviščakih. Župan je
pojasnil ceno zemljišč na Sviščakih, ki jo je določil sodni cenilec. Cenitev je narejena tako, da je sodni cenilec
s pomočjo določenih kriterijev upošteval lokacijo objekta. V OPPN-ju je natančno določena ureditev prostora
(kakšne stavbe smejo biti in kaj se sme početi na parceli). Glede roka odkupa je pojasnil, da se je pripravljen
z lastniki dogovarjat, vendar ne dve leti. Zdravko Kirn je podprl predlog Aleša Zidarja in Nevenke Tomšič,
da se sredstva od kupnine namenijo za vlaganja na Sviščakih. Župan je pojasnil, da se bo vlagalo na Sviščake.
Borut Rojc se ni strinjal s predlogom, da se vnaprej veže sredstva na določen projekt, sicer pa se je strinjal,
da se v Sviščake vlaga. Ivana Simčiča je zanimalo, kaj je na določeni parceli zazidalni in kaj nezazidani del
(vezano na komunalni prispevek). Župan je pojasnil, da je cela parcela zazidalna, komunalni prispevek pa
bo obračunan v skladu s predpisi. Anton Tonjo Janežič je podprl predlagano. Po zaključeni razpravi je
župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 8)
I. Na podlagi metode neposredne pogodbe se prodajo naslednja zemljišča k.o. Snežnik:
Parc. št.
Površina m2
Vrednost €
2049/42
3
94
2049/43
16
544
2055/6
480
15.088
2055/7
239
8.131
2055/9
396
12.473
2055/11
509
15.831
2055/12
304
9.938
2055/13
377
11.994
2055/14
317
11.017
2055/16
241
8.701
2055/17
267
9.004
2055/23
210
6.078
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2055/24
2055/25
2055/26
2055/27
2055/29
2055/30
2055/31
2055/33
2055/34
2055/36
2055/37
2055/38
2055/39
2055/40
2055/41
2055/42
2055/44
2055/45
2055/46
2055/47
2055/48
2055/49
2055/50
2055/51
2055/52
2055/53
2055/54
2055/55
2055/56
2055/58
2055/59
2055/61
2055/62
2056/4
2056/5
2056/6
2056/8
2056/9
2056/10
2056/11
2056/12
2056/14
2056/15
2056/16
2056/17
2056/18

340
204
239
373
499
411
380
320
250
383
437
376
278
221
210
241
267
294
327
251
414
232
303
442
287
268
299
507
384
399
349
461
344
518
535
340
305
241
346
484
610
479
385
179
347
472

8.645
5.840
8.461
12.342
11.698
11.135
11.397
10.175
8.181
11.466
11.802
11.726
9.011
7.368
7.001
7.960
8.737
8.967
9.877
8.460
12.650
7.663
9.728
12.573
9.208
8.680
8.755
13.035
10.941
11.254
10.888
12.609
10.732
14.711
14.867
10.591
11.024
8.962
11.682
13.632
15.002
13.626
11.782
5.724
9.393
12.907
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2056/19
344
11.614
2056/20
370
11.659
2056/21
496
14.987
2056/22
456
13.397
2056/23
529
15.056
2056/24
387
12.437
2056/25
464
14.315
2056/26
647
18.089
2056/27
594
16.179
2056/28
613
16.508
2056/29
540
14.747
2056/30
476
13.839
2056/33
300
9.320
2056/34
82
2.965
2056/35
251
8.115
2056/36
647
17.190
2056/37
518
14.283
2056/38
628
16.385
2056/40
705
17.217
2056/41
582
15.530
2056/42
411
11.130
2056/44
505
13.511
2056/45
704
16.186
2056/46
529
13.741
2056/50
97
3.106
2056/51
38
929
2056/54
338
9.527
2056/57
345
10.556
2056/58
302
8.860
2056/59
338
9.725
2056/61
423
10.779
2056/62
298
8.656
2056/63
243
7.335
2056/64
295
8.741
2056/65
400
11.283
2056/67
287
8.248
2056/68
436
11.698
2056/70
284
8.412
2056/71
372
10.599
2056/72
394
10.783
2056/73
388
10.945
2056/75
263
8.278
2056/76
309
9.352
II. Na zemljiščih stoječe stavbe niso predmet prodaje.
Zemljišča iz I. točke tega sklepa se kot samostojne enote prodajajo posamično.
III. Vsi stroški in dajatve, povezane z izvedbo prodaje zemljišča, bremenijo kupca.
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IV. Postopki prodaje zemljišč iz I. točke tega sklepa se izvedejo po predhodno objavljeni nameri o sklenitvi
neposredne pogodbe o prodaji zemljišča, in sicer takoj po tem, ko postane pravnomočna odločba o
parcelaciji Ministrstva za okolje in prostor, GURS, GU Koper, Geodetska pisarna Postojna št. 0211227/2021-4 z dne 1. 3. 2021, s katero so določene zgoraj navedene parcelne številke in površine zemljišč
in sprejemu tega sklepa.
V. V kolikor posamezno zemljišče ne bi bilo prodano v postopku neposredne prodaje, se lahko prične z
drugimi postopki gospodarnega ravnanja s tem premoženjem v skladu z veljavno zakonodajo.
VI. Za vodenje postopkov se pooblašča občinsko upravo, za sklenitev prodajnih pogodb in izstavitev
zemljiškoknjižnih dovolil pa se pooblašča župana Občine Ilirska Bistrica.
VII.Ta sklep velja takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 22 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 17 članov
občinskega sveta (Marjan Tavčar, Sonja Čošić, Borut Rojc, Stanislav Zver, Igor Janičijević, Karmen Ličan,
Lilijana Valenčič, Adrijana Kocjančič, Robert Šircelj, Andrej Batista, Simon Vičič, Andrej Černigoj, Teja
Iskra, Aleš Zidar, Tjaša Pecman Poles, Nejc Udovič, Anton Tonjo Janežič), »PROTI« je glasoval 1 član
občinskega sveta (Mateja Matko). Sklep je bil sprejet.
7. točka: Obravnava Letnega poročila o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega
koncepta in o njihovih učinkih za leto 2020
Boštjan Primc, vodja oddelka za razvojne projekte, je predstavil Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz
akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in o njihovih učinkih za leto 2020. Navedeno letno poročilo
in predlog sklepa z obrazložitvijo sta priložena arhiviranemu zapisniku. Igor Janičijević, predsednik odbora
za urejanje prostora in infrastrukturo, je posredoval stališče odbora, ki je priloženo arhiviranemu zapisniku.
Ker ni bilo razprave, je župan da na glasovanje
SKLEP (št. 9)
1. Potrdi se Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta in
njihovih učinkih za leto 2020.
2. Sklep velja takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 22 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 22 članov
občinskega sveta (Marjan Tavčar, Sonja Čošić, Borut Rojc, Stanislav Zver, Igor Janičijević, Karmen Ličan,
Lilijana Valenčič, 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), »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.
8. točka: Prerazporeditve proračunskih sredstev v skladu z Odlokom o Proračunu občine Ilirska Bistrica
za leto 2021 (Uradni list RS,184/20)
Župan je predstavil predlagane prerazporeditve proračunskih sredstev. Predloga sklepov z obrazložitvama
sta priložena arhiviranemu zapisniku. Borut Rojc, predsednik odbora za gospodarstvo in finance, je
posredoval stališče odbora, ki je priloženo arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo razprave, je župan dal na
glasovanje oba predlagana sklepa. Med glasovanje je Nevenka Tomšič obrazložila zakaj svojega glasu ne
bo oddala, Zdravko Kirn in Ivan Simčič pa sta obrazložili svoja glasova »PROTI«.
SKLEP (št. 10)
SKLEP
I. V finančnem načrtu proračunskega uporabnika 400 – OBČINSKA UPRAVA se spremeni proračunska
postavka 4001306 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST; in sicer se
poveča projekt OB038-08-0104 – Javna pot Podgraje za 124.000 evrov;
- podkonto 42040280 Rekonstrukcije in adaptacije v višini 100.000 evrov in
- podkonto 42080180 Investicijski nadzor v višini 24.000 evrov.
Sredstva se zagotovijo iz finančnega načrta istega proračunskega uporabnika 400 – OBČINSKA
UPRAVA, iz proračunske postavke 4001306 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN GRADNJA
OBČINSKIH CEST iz projekta OB038-20-0026 Cesta Harije v višini 124.000 evrov.
V načrtu razvojnih programov za leto 2023 se sredstva za projekt OB038-08-0104 – Javna pot Podgraje
zmanjšajo za 124.000 evrov in tako znašajo 86.000 evrov.
II. V finančnem načrtu proračunskega uporabnika 400 – OBČINSKA UPRAVA se spremeni proračunska
postavka 4001306 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST; in sicer se
poveča projekt OB038-19-0004 - Cesta Smrje - Prem za 124.000 evrov;
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- podkonto 420402148 Rekonstrukcije in adaptacije v višini 100.000 evrov in
- podkonto 420801148 Investicijski nadzor v višini 24.000 evrov.
Sredstva se zagotovijo iz finančnega načrta istega proračunskega uporabnika 400 – OBČINSKA
UPRAVA, iz proračunske postavke 4001306 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN GRADNJA
OBČINSKIH CEST iz projekta OB038-20-0027 Cesta Tominje v višini 124.000 evrov.
V načrtu razvojnih programov za leto 2022 se sredstva za projekt OB038-19-0004 - Cesta Smrje - Prem
zmanjšajo na 20.000 evrov in v letu 2023 se sredstva zmanjšajo na 0 evrov.
III. V finančnem načrtu proračunskega uporabnika 400 – OBČINSKA UPRAVA se spremeni proračunska
postavka 4001508 KANALIZACIJE IN ČISTILNE NAPRAVE; in sicer se poveča projekt OB038-120009 Kanalizacija Čelje za 150.000 evrov.
V višini 150.000 se povečajo prihodki 74000173 – Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za
investicije.
IV. V finančnem načrtu proračunskega uporabnika 400 – OBČINSKA UPRAVA se spremeni proračunska
postavka 4001508 KANALIZACIJE IN ČISTILNE NAPRAVE in sicer se v proračun uvrsti nov projekt
OB038-18-0047 Komunalna oprema v IC Bač v skupni vrednosti 770.000 evrov, od tega znašajo;
- PV-LS Lastna proračunska sredstva 170.000 evrov in
- PV-TDP Transfer iz državnega proračuna 600.000 evrov.
Lastna sredstva se zagotovijo iz finančnega načrta istega proračunskega uporabnika 400 – OBČINSKA
UPRAVA, iz proračunske postavke 4001604 VODOVODI iz projekta OB038-16-0004 Povezovalni
vodovod Il Bistrica – Rodik 1. faza, v višini 170.000 evrov.
V višini 600.000 evrov se povečajo prihodki 74000173 – Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna
za investicije
V. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
SKLEP
I. V finančnem načrtu proračunskega uporabnika 400 – OBČINSKA UPRAVA se spremeni proračunska
postavka 4001306 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN GRADNJA OBČINSKIH CEST in sicer:
- zmanjša se projekt OB038-19-0004 - Cesta Smrje – Prem iz prvotnih 70.000 evrov na 20.000 evrov;
- poveča se projekt OB038-19-0008 Dostopne poti po vaseh za 50.000 evrov in sedaj znaša 85.000
evrov.
V načrtu razvojnih programov za leto 2023 se sredstva za projekt OB038-19-0004 - Cesta Smrje - Prem
zmanjšajo na 0 evrov.
V načrtu razvojnih programov za leto 2023 se sredstva za projekt OB038-08-0104 – Javna pot Podgraje
zmanjšajo za 124.000 evrov in tako znašajo 86.000 evrov.
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 (Marjan Tavčar, Sonja Čošić, Borut Rojc, Stanislav Zver, Igor Janičijević, Karmen Ličan,
Lilijana Valenčič, Adrijana Kocjančič, Robert Šircelj, Andrej Batista, Mateja Matko, Simon Vičič, Andrej
Černigoj, Teja Iskra, Aleš Zidar, Tjaša Pecman Poles, Nejc Udovič, Anton Tonjo Janežič), »PROTI« so
glasovali 3 člani občinskega sveta (Zdravko Kirn, Ivan Simčič, Vlado Hrvatin). Sklep je bil sprejet.
9. točka: Vprašanja in pobude
Robert Šircelj
To pobudo je posredoval že nekaj časa nazaj, in sicer ob državni cesti Ilirska Bistrica - Sviščaki, nad izvirom
reke Bistrice, kjer je tista nevarna točka, se je vse skupaj še poslabšalo, ruši se kamenje in vprašanje je, kdaj
se bo tudi kakšno drevo podrlo. Na delu kjer je zid in prepust je potrebna varnostna ograja. Zanimalo ga je,
ali je bil kakšen odziv na njegovo pobudo ali opravljen ogled, če ne, je predlagal Andreju Černigoju, da se
pozanima, kaj je s to zadevo.
Župan je pojasnil, da je bila pobuda posredovana Direkciji RS za ceste, da je bil opravljen ogled in
dogovorjeno, da se postavi zaščitno ograjo. Glede rušenja kamenja pa se bo pozanimal in odgovoril na
naslednji seji občinskega sveta.
Zdravko Kirn
Na komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je naslovil pobudo, da naredi analizo, zakaj se
nam zadnje čase dogaja, da se nam na pozive ne prijavljajo kandidati, da se tudi precej manjše število prijavlja
na funkcionarska delovna mesta v naši občini, pa tudi pri organih ožje lokalne skupnosti: krajevne in vaške
skupnosti. Verjetno so razlogi, da je prišlo do takšne situacije in bi bilo smiselno, da komisija naredi o tem
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analizo in se potem sprejmejo neki ukrepi, s katerimi bi se ta raven dvignila, ker se veliko število ljudi umika
iz javnega življenja in se občina siromaši.
Župan je pojasnil, da po njegovem mnenju to ni v pristojnosti komisije; če pa to želijo, nima nič proti.
Andrej Černigoj
Pojasnil je, da je zaprosil za sestanek na ministrstvu za infrastrukturo po 12. aprilu in, če se mu posreduje
podatke, lahko povpraša oziroma se pozanima.
Zahvalil se je županu in občinski politiki pri projektu turistične Kettejeve poti med Smrjami in Premom.
Obnova ceste je bila dokončana v ponedeljek.
Nevenka Tomšič
V zvezi s sejo občinskega sveta na daljavo (ZOOM), jo je zanimalo, ali se sejo občinskega sveta snema in bo
predvajana, ker TV Galeje ni.
Župan je pojasnil, da se seja občinskega sveta snema, direktno se seje ne bo prenašalo, lahko pa se jo objavi
na mreži, na Youtube-u ali TV Galeji. Če bo zanimanje, se bo posnetek dalo.
Marjan Tavčar
Glede pobude Kirna je pojasnil, da bo to vprašanje uvrstil na naslednjo sejo komisije za mandatna vprašanja,
volitev in imenovanja. Želel bi slišati idejo in pobudo, kako naj ta komisija to izvede.
Adrijana Kocjančič
1. Zanimalo jo je, če je kaj novega s cesto Hrušica-Podbeže. To vprašanje je vezala tudi na načrt, da naj bi
pri pokopališču zgradili krožišče (ali je v načrtu in se ve kdaj bo). Če se bo gradilo krožišče, bi bilo zelo
smiselno, da bi bila ta cesta Hrušica-Podbeže urejena, tudi zaradi obvoza.
2. Makadamsko pešpot proti Plami je potrebno, da se jo ureja. Moti to, da ima tako velike luknje, da se ob
vsakem najmanjšem dežju, te luknje zapolnijo z vodo, kar pomeni, da je neprehodna.
3. Večkrat je dobila vprašanje povezano s Sviščaki. Ko so krajani slišali, da se območje Sviščakov ureja,
parcelira, so ji postavili vprašanje, kaj je s parcelami ob jezerih Mola in Klivnik, ker se določeni lastniki
počutijo izigrane.
4. Na pokopališču v Podgradu je prostor med grobovi neurejen, poti med grobovi bi bilo potrebno izravnati,
in mogoče nasuti pesek ali drobno kamenje. Omenila je že, da bi bilo dobro, če bi se na mrliški vežici
zgradil nadstrešek zaradi sence in obrambe pred dežjem. Potrebno pa bi bilo tudi urediti kapelico – vsaj
zamenjati vrata.
5. Zanimalo jo je, ali ima občina načrte z okolico osnovne šole in vrtca. Potem ko so staro šolo porušili, je
ostala ta okolica v surovi obliki (ni nobenih igral, ni nobenih zelenic). Otroci se nimajo kje zadrževati, ni
enega skupnega, kulturno urejenega, varnega okoliša, kjer bi se lahko igrali.
Župan je pojasnil, da je problem s cesto Hrušica-Podbeže, ker se določeni lastniki ne strinjajo s prodajo
zemljišča. Možna rešitev je, da se cesto umesti v prostorski načrt in izvede postopek razlastitve. Podgrajsko
krožišče je v državnem proračunu in ga Direkcija RS za ceste namerava graditi. Glede pešpoti proti Plami je
župan predlagal, da se oceni stroške in se jo popravi. Parcele ob jezerih Mola in Klivnik je odkupovala
država in vse zadeve vezano na to vodi država. Pokopališče v Podgradu je dolga leta upravljala Krajevna
skupnost Podgrad in je takšno, kot ga je upravljala. Vaška skupnost Podgrad se pogovarja, da upravljanje
pokopališča prevzame komunala. Župan je v zvezi z ureditvijo okolice šole v Podgradu odgovoril, da se jo
bo poskušalo urediti.
Andrej Batista
Pred dobrim letom se je delala rekonstrukcija mostička v Dolenjskem potoku. Ob zadnjih deževjih jeseni in
pozimi se je struga, v delu proti glavni cesti za Jelšane, uničila (očitno izvajalci dela niso dobro naredili).
Predlagal je, da se pozove izvajalca (verjetno je dal kakšno garancijo), da brežino popravi.
Župan je pojasnil, da si je delavec občinske uprave zadevo ogledal in ni videl problema. Predlagal je, da si
bodo zadevo ponovno ogledali.
Ivan Simčič
1. Glede na to, da so zapisnik dobili v gradivu in ne neposredno v desetih dneh po seji 18. 1., ga je zanimalo,
ali je bil njegov predlog posredovan naprej (govori o odbojnih ograjah, ker iz zapisnika to ni vidno).
2. Pri cenilcu pri Sviščakih smo končno dobili ime in priimek. Misli, da to ni nič spornega, zelo zgledno bi
bilo, da svetniki, ne glede na zakon o osebnih podatkih, dobijo kdo so zapriseženi cenilci za posamezno
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cenitev, ne da je v vsakem sklepu oziroma, ko se odločajo, da vedo kdo je ta oseba. Ker trenutno lahko
rečejo, da je zaprisežen ali pa sploh ni cenilec. Samo dvigujejo roke ali se strinjajo ali ne strinjajo.
3. O uredniškem odboru odmevov je že govoril in ne bo ponavljal. Zgledno bi bilo, da se vsaj na spletnem
portalu da informacije. Nenazadnje je veliki teden in voščilo velikonočnih praznikov bi bilo zgledno
dejanje. Nenazadnje smo januarja preskočili 110-letnico trga v Ilirski Bistrici. Žal je informiranje zelo,
zelo slabo.
Gospodu Černigoju bi sporočil – lepo, da se ureja Ketteja pot, pohvalno. Spomnite pa se tudi treh
ustanoviteljev teh poti, da se jim javno zahvalimo; so postavili en temelj za pospešitev turizma in lepo
turistično točko naših krajev.
Glede cenilcev je župan pojasnil, da so pristojnosti občinske uprave in občinskega sveta ločene. Naloga
občinske uprave je, da postopke pelje v skladu z zakonom. Glede informiranja je župan pojasnil, da je to
stvar presoje.
Anton Tonjo Janežič
Zahvalil se je v imenu krajanov Dobropolj.
1. Med Sožitjem in bistriško cerkvijo je hiša (Muhova), kjer so ob cesti cvetlična korita. Ko se bo spomladi
urejalo označbe na cestišču, je prosil, če se lahko označi eno ali dve parkirišči za invalide.
2. Makadamsko parkirišče za Kakežem proti Vencinovi hiši – med asfaltom in parkiriščem je zelo visoka
»štenga«. Prosil je, če bi se lahko naredilo polmetrsko klančino, da starejši ne bi imeli tako težkega
dostopa do parkirišča.
3. V času korone se dogaja, da je marsikdo odšel, pa o tem nisi bil seznanjen. Dal je pobudo, da bi mogoče
na komunali (če se svojci s tem strinjajo) objavili osmrtnice in kdaj bo pogreb.
Vsem je zaželel lepe velikonočne praznike.
Glede prve pobude je župan dejal, da se bo preverilo, če je parkirišče izvedljivo. Vprašanje pa je, kako bo z
realizacijo druge pobude (ureditev stika dveh materialov: makadamskega parkirišča in asfalta). Kar se tiče
osmrtnic - vsak svojec ima možnost oznaniti smrt v javnih občilih, če to želi.
Robert Šircelj
Pojasnil je, da imajo na ljubljanskih Žalah na internetu objavljena imena pokojnih (na željo svojcev).

Župan je zaključil sejo občinskega sveta ob 19.28 uri.
Župan je vsem zaželel lepe praznike.

Župan Občine Ilirska Bistrica:
Emil Rojc

Zapisnik sestavila:
Sabrina Pirih
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