OBČINA ILIRSKA BISTRICA
Občinski svet
Številka: 011-21/2021-3
Ilirska Bistrica, 9. 6. 2021

ZAPISNIK
17. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, ki je bila
27. 5. 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: Sonja Čošić (- 14 minuta), Simon Vičič (- 1 uro 25 minut),
Aleš Zidar (1 uro 30 min), Zdravko Kirn (- 25 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, Marko
Tomažič, svetovalec (1 uro 35 minut); Tjaša Kaluža, odgovorna urednica glasila Občine Ilirska Bistrica »Bistriški odmevi«;
Sabrina Pirih, višja referentka
Ostali prisotni: mag. Boštjan Požar, RRA Zeleni kras d. o. o. – pri 5. točki dnevnega reda; Ivan Lipovšek, Studio
3 d. o. o., Ajdovščina – pri 6. točki dnevnega reda; Maja Uljan, direktorica TIC Ilirska Bistrica, dr. Tamara
Štemberger Kolnik, direktorica ZD Ilirska Bistrica, Igor Batista, direktor JP Komunala Ilirska Bistrica d. o. o. –
pri 10. točki dnevnega reda
Prisotni novinarji: Tina Milostnik Valenčič
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 16. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica z dne 1. 4. 2021 in zapisnika
1. izredne seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica z dne 6. 5. 2021
2. Pregled realizacije sklepov
3. Kadrovske zadeve:
- imenovanje nadomestnega člana – predstavnika ustanovitelja v Svet zavoda Osnovne šole Rudolfa
Ukoviča Podgrad
- obravnava popravka sklepa 030-2/2020-30 z dne 1. 4. 2021 o imenovanju članov uredniškega odbora
glasila Občine Ilirska Bistrica »Bistriški odmevi«
4. Obravnava predlogov za podelitev priznanj Občine Ilirska Bistrica za leto 2021
5. Obravnava predloga za oblikovanje pokrajin
6. Obravnava Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero
komunalnega prispevka na območju Občine Ilirska Bistrica – hitri postopek
7. Obravnava Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Turistični
informacijski center Ilirska Bistrica – hitri postopek
8. Obravnava Odloka o plovnem režimu – hitri postopek
9. Premoženjskopravne zadeve
10. Obravnava poročil javnih zavodov TIC-a Ilirska Bistrica in Zdravstvenega doma Ilirska Bistrica ter poročila
Javnega podjetja Komunala Ilirska Bistrica d. o. o.
11. Obravnava Zaključnega računa proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2020 – hitri postopek
12. Vprašanja in pobude
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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 predlagal razširitev 3. točke dnevnega reda: Kadrovske zadeve, s potrditvijo skupne liste kandidatov za
sestavo Razvojnega sveta Primorsko-notranjske regije za programsko obdobje 2021-2027 in pri 9. točki:
Premoženjsko pravne zadeve, z zadevo št.: 478-94/2021. Dodatno gradivo je bilo članom občinskega sveta
poslano po elektronski pošti 27. 5. 2021, pred pričetkom seje občinskega sveta. Ker ni bilo razprave, je župan dal
na glasovanje
SKLEP (št. 1)
Razširi se 3. točka dnevnega reda: Kadrovske zadeve, s potrditvijo skupne liste kandidatov za sestavo Razvojnega
sveta Primorsko-notranjske regije za programsko obdobje 2021-2027 in 9. točka: Premoženjsko pravne zadeve, z
zadevo št.: 478-94/2021.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 22 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 22 članov
občinskega sveta (Marjan Tavčar, 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, AntonTonjo Janežič), »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP (št. 2)
Sprejme se naslednji dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika 16. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica z dne 1. 4. 2021 in zapisnika
1. izredne seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica z dne 6. 5. 2021
2. Pregled realizacije sklepov
3. Kadrovske zadeve:
- imenovanje nadomestnega člana – predstavnika ustanovitelja v Svet zavoda Osnovne šole Rudolfa
Ukoviča Podgrad
- obravnava popravka sklepa 030-2/2020-30 z dne 1. 4. 2021 o imenovanju članov uredniškega odbora
glasila Občine Ilirska Bistrica »Bistriški odmevi«
- potrditev skupne liste kandidatov za sestavo Razvojnega sveta Primorsko-notranjske regije za programsko
obdobje 2021-2027
4. Obravnava predlogov za podelitev priznanj Občine Ilirska Bistrica za leto 2021
5. Obravnava predloga za oblikovanje pokrajin
6. Obravnava Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero
komunalnega prispevka na območju Občine Ilirska Bistrica – hitri postopek
7. Obravnava Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Turistični
informacijski center Ilirska Bistrica – hitri postopek
8. Obravnava Odloka o plovnem režimu – hitri postopek
9. Premoženjskopravne zadeve
10. Obravnava poročil javnih zavodov TIC-a Ilirska Bistrica in Zdravstvenega doma Ilirska Bistrica ter poročila
Javnega podjetja Komunala Ilirska Bistrica d. o. o.
11. Obravnava Zaključnega računa proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2020 – hitri postopek
12. Vprašanja in pobude
Pri glasovanju je bilo prisotnih 22 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 22 članov
občinskega sveta (Marjan Tavčar, 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), »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.
1. točka:Pregled in potrditev zapisnika 16. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica z dne 1. 4. 2021 in
zapisnika 1. izredne seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica z dne 6. 5. 2021
Župan je dal v razpravo zapisnik 16. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica z dne 1. 4. 2021. Ker ni bilo
razprave, je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 3)
Sprejme se zapisnik 16. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica z dne 1. 4. 2021.

2 od 14

Pri glasovanju je bilo prisotnih 22 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 21 članov
občinskega sveta (Marjan Tavčar, 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, Vlado Hrvatin,
Nejc Udovič, Anton Tonjo Janežič), »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.
Župan je dal v razpravo zapisnik 1. izredne seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica z dne 6. 5. 2021. Ker
ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 4)
Sprejme se zapisnik 1. izredne seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica z dne 6. 5. 2021.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 22 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 20 članov
občinskega sveta (Marjan Tavčar, 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, Nejc Udovič,
Anton Tonjo Janežič), »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.
2. točka: Pregled realizacije sklepov
Župan je dal v razpravo pregled realizacije sklepov s 16. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica z dne 1. 4.
2021. Roberta Širclja je zanimal odgovor na njegovo vprašanje, ki ga je postavil pri točki dnevnega reda:
Vprašanja in pobude. Župan je pojasnil, da je bilo vprašanje posredovano na Direkcijo RS za ceste in, ko bo
odgovor dan, bo občinski svet o tem seznanjen. Nevenko Tomšič je zanimalo, kako je s predvajanjem seje
občinskega sveta. Župan je v zvezi s tem dal pojasnilo. Župan je dal na glasovanje
SKLEP (št. 5)
Sprejme se poročilo o realizaciji sklepov s 16. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica z dne 1. 4. 2021.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 23 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, Dušan Grbec, 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.
Župan je dal v razpravo pregled realizacije sklepov s 1. izredne seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica z dne
6. 5. 2021. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 6)
Sprejme se poročilo o realizaciji sklepov s 1. izredne seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica z dne 6. 5. 2021.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 23 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 21 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, Nejc
Udovič, Anton Tonjo Janežič), »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.
3. točka: Kadrovske zadeve:
- imenovanje nadomestnega člana – predstavnika ustanovitelja v Svet zavoda Osnovne šole
Rudolfa Ukoviča Podgrad
- obravnava popravka sklepa 030-2/2020-30 z dne 1. 4. 2021 o imenovanju članov
uredniškega odbora glasila Občine Ilirska Bistrica »Bistriški odmevi«
- potrditev skupne liste kandidatov za sestavo Razvojnega sveta Primorsko-notranjske regije za
programsko obdobje 2021-2027
- imenovanje nadomestnega člana – predstavnika ustanovitelja v Svet zavoda Osnovne šole Rudolfa
Ukoviča Podgrad
Marjan Tavčar, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je predstavil predlog
komisije, ki je priložen arhiviranemu zapisniku. Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu
zapisniku. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje
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SKLEP (št. 7)
I. Ugotovi se, da je Ingrid Jelenič, Račice 14, 6244 Podgrad obvestila zavod, da nepreklicno odstopa z
mesta predstavnika ustanovitelja – Občine Ilirska Bistrica v Svetu zavoda Osnovne šole Rudolfa Ukoviča
Podgrad, zato se razreši funkcije predstavnika ustanovitelja v Svetu zavoda Osnovne šole Rudolfa
Ukoviča Podgrad z dnem uveljavitve tega sklepa.
II. Za predstavnika ustanovitelja - Občine Ilirska Bistrica v Svet zavoda Osnovna šola Rudolfa Ukoviča
Podgrad se imenuje Dragic Kastelic Boštjančič, Hrušica 76b, 6244 Podgrad.
III. Mandat imenovanega predstavnika nastopi z dnem uveljavitve sklepa in traja do poteka mandata sedanjim
članom sveta zavoda.
IV. Sklep stopi v veljavo naslednji dan po sprejemu na Občinskem svetu Občine Ilirska Bistrica.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 23 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, Dušan Grbec, 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« je glasoval Vlado Hrvatin. Sklep je bil sprejet.
- obravnava popravka sklepa 030-2/2020-30 z dne 1. 4. 2021 o imenovanju članov uredniškega odbora
glasila Občine Ilirska Bistrica »Bistriški odmevi«
Andreja Derenčin, direktorica občinske uprave (v nadaljevanju besedila Andrej Derenčin), je predstavila
popravek sklepa 030-2/2020-30 z dne 1. 4. 2021 o imenovanju članov uredniškega odbora glasila Občine
Ilirska Bistrica »Bistriški odmevi«. Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku.
Marjan Tavčar, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je posredoval predlog
komisije, ki je priložen arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 8)
I. Sklep Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, 030-2/2020-30, sprejet na 16.seji Občinskega sveta
Občine Ilirska Bistrica dne 1.4.2021, se popravi tako, da se glasi:
»I. Za člana uredniškega odbora glasila Občine Ilirska Bistrica »Bistriški odmevi« se imenuje:
1. Tadeja Primca, Bazoviška cesta 46, 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.«
II. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 23 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 21 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, Nejc
Udovič, Anton Tonjo Janežič), »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.
- potrditev skupne liste kandidatov za sestavo Razvojnega sveta Primorsko-notranjske regije za
programsko obdobje 2021-2027
Župan je predstavil skupno listo kandidatov za sestavo Razvojnega sveta Primorsko-notranjske regije za
programsko obdobje 2021-2027. Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku. Marjan
Tavčar, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je posredoval predlog komisije,
ki je priložen arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 9)
I. Občinski svet Občine Ilirska Bistrica je potrdil skupno listo kandidatov za sestavo Razvojnega sveta
Primorsko-notranjske regije za programsko obdobje 2021-2027.
II. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 23 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 23 članov
občinskega sveta (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, Tjaša Pecman Poles, Nevenka Tomšič, Zdravko Kirn, Ivan Simčič, Vlado
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Hrvatin, Nejc Udovič, Anton Tonjo Janežič, Aleš Zidar), »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno
sprejet.
4. točka: Obravnava predlogov za podelitev priznanj Občine Ilirska Bistrica za leto 2021
Marjan Tavčar, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je predstavil predloge
komisije za letošnja občinska priznanja, ki so priložena arhiviranemu zapisniku. Župan je pojasnil, da bo kot
župan podelil priznanje doktorju Maksimiljanu Modicu. Župan je predlagal, da se o vseh predlaganih sklepih
glasuje hkrati, razen, če posamezen član občinskega sveta želi drugače. Ker ni bilo razprave, je župan dal
na glasovanje
SKLEP (št. 10)
Občinski svet Občine Ilirska Bistrica sprejme naslednje sklepe:
SKLEP
I. Plaketo Občine Ilirska Bistrica za področje družbenih dejavnosti za leto 2021 prejme Klub študentov
Ilirska Bistrica.
II. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
SKLEP
I. Plaketo Občine Ilirska Bistrica za področje kulture za leto 2021 prejme Stanko Fajdiga, župnik v Ilirski
Bistrici.
II. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
SKLEP
I. Spominsko plaketo Občine Ilirska Bistrica za leto 2021 prejme Koronarno društvo Ilirska Bistrica.
II. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
SKLEP
I. Spominsko plaketo Občine Ilirska Bistrica za leto 2021 prejme Glasbena šola Ilirska Bistrica.
II. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
SKLEP
I. Spominsko plaketo Občine Ilirska Bistrica za leto 2021 prejme Dom starejših občanov Ilirska Bistrica.
II. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 23 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, Ivan Simčič, Vlado
Hrvatin, Nejc Udovič, Anton Tonjo Janežič), »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.
5. točka: Obravnava predloga za oblikovanje pokrajin
Župan in mag. Boštjan Požar, direktor RRA Zeleni kras d. o. o. (v nadaljevanju besedila Boštjan Požar),
sta predstavila predlog za oblikovanje Primorsko-notranjske pokrajine oziroma Primorske pokrajine, če
notranjske občine ne bi želele biti vključene v Primorsko-notranjsko pokrajino. Gradivo (obrazložitev,
predlog sklepa, dopis predsednika Državnega sveta RS, slikovni prikaz slovenskih pokrajin, slikovni prikaz
grbov in zastav bodočih slovenskih pokrajin) je priloženo arhiviranemu zapisniku. Lilijana Valenčič,
predsednica statutarno pravne komisije, je posredovala stališče komisije, ki je priloženo arhiviranemu
zapisniku. Župan je predlagal, da se sklep dopolni tako, da se našteje tudi občine z Obalno-kraške razvojne
regije: Hrpelje – Kozina, Sežana, Divača, Komen, Koper, Piran, Izola, Ankaran. Nevenka Tomšič se je
strinjala s predlogom o oblikovanju Primorsko-notranjsko pokrajine oziroma Primorske pokrajine.
Predlagala pa je, da se v grb in zastavo vključijo tudi drugi simboli s te pokrajine, npr. Snežnik in nekaj kar
označuje Kras. Andrej Černigoj je menil, da bi morala biti celotna Primorska ena regija (združeni Goriška
in Primorsko-notranjska pokrajina). Zdravko Kirn se je strinjal s predlogom o oblikovanju Primorskonotranjsko pokrajine oziroma Primorske pokrajine. Boštjan Požar in župan sta odgovarjala na vprašanja in
pripombe članov občinskega sveta. Po zaključeni razpravi je župan dal na glasovanje
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SKLEP (št. 11)
1. Občinski svet Občine Ilirska Bistrica podpira proces oblikovanja pokrajin na podlagi določil Ustave
Republike Slovenije, v okviru katerih so tudi pripravljeni osnutki Zakona o ustanovitvi pokrajin (ZUPok),
Zakona o pokrajinah (ZPok) in Zakona o financiranju pokrajin (ZFPok), katere je posredoval predlagatelj
Državni svet Republike Slovenije (v nadaljevanju: osnutek pokrajinske zakonodaje).
2. Občinski svet Občine Ilirska Bistrica vztraja pri predlogu, da se celotna Primorsko-notranjska razvojna
regija (Bloke, Cerknica, Ilirska Bistrica, Loška dolina, Pivka, Postojna), skupaj z Obalno-kraško razvojno
regijo (Hrpelje – Kozina, Sežana, Divača, Komen, Koper, Piran, Izola, Ankaran) združita v Primorskonotranjsko pokrajino.
3. Občinski svet Občine Ilirska Bistrica zahteva, da imata sedeža organov v novo ustanovljeni Primorskonotranjski pokrajini, Svet županov in Pokrajinski svet, sedež v Primorsko-notranjski razvojni regiji, in
sicer v Ilirski Bistrici in Postojni.
4. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 23 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, Vlado
Hrvatin, Nejc Udovič, Anton Tonjo Janežič), »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.
6. točka: Obravnava Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in merilih za
odmero komunalnega prispevka na območju Občine Ilirska Bistrica – hitri postopek
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. Ivan Lipovšek iz Studia 3 d. o. o., Ajdovščina je predstavil Odlok o spremembah in
dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine
Ilirska Bistrica. Gradivo (obrazložitev, podlage za program opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine
Ilirska Bistrica, št. 791/20, december 2020 – marec 2021, Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Ilirska Bistrica,
primerjalna analiza izračuna komunalnih prispevkov po veljavnem odloku, primerjalna analiza izračuna
komunalnih prispevkov po spremembah odloka, predlog sklepa) je priloženo arhiviranemu zapisniku. Ker ni
bilo razprave, je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 12)
1. Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero
komunalnega prispevka na območju Občine Ilirska Bistrica.
2. 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, Dušan Grbec, Adrijana Kocjančič, Robert Šircelj, Andrej Batista, Mateja Matko, Simon
Vičič, Andrej Černigoj, Teja Iskra, Tjaša Pecman Poles, Nevenka Tomšič, Anton Tonjo Janežič), »PROTI«
ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.
7. točka: Obravnava Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Turistični informacijski center Ilirska Bistrica – hitri postopek
Lilijana Valenčič, predsednica statutarno pravne komisije, je posredovala stališče komisije, ki je priloženo
arhiviranemu zapisniku. Andreja Derenčin je predstavila Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega zavoda Turistični informacijski center Ilirska Bistrica. Naveden odlok je priložen
arhiviranemu zapisniku. V razpravi je sodelovala Nevenka Tomšič. Župan je dodatno pojasnil odlok. Po
zaključeni razpravi je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 13)
1. člen
Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Turistično
informacijski center Ilirska Bistrica (Uradne objave glasila Bistriški odmevi, št. 4/2012 in Uradni list RS, št.
8/2016).
2. člen
Ta sklep stopi v veljavo takoj.
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Pri glasovanju je bilo prisotnih 23 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 23 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, Anton Tonjo Janežič), »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno
sprejet.
8. točka: Obravnava Odloka o plovnem režimu – hitri postopek
Lilijana Valenčič, predsednica statutarno pravne komisije, in Igor Janičijević, predsednik odbora za
urejanje prostora in infrastrukturo, sta posredovala stališči delovnih teles občinskega sveta, ki sta priloženi
arhiviranemu zapisniku. Andreja Derenčin je predstavila Odlok o določitvi plovnega režima na jezeru Mola
in opozorila na napako v zadnjem odstavku obrazložitve odloka, in sicer se na podlagi 84. člena Poslovnika
Občne Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 189/20) Občinskemu svetu Občine Ilirska Bistrica predlaga v
sprejem Odlok o določitvi plovnega režima na jezeru Mola in ne Odlok spremembah in dopolnitvah odloka
o ustanovitvi javnega zavoda Turistični informacijski center Ilirska Bistrica (Uradne objave glasila Bistriški
odmevi, št. 4/2012 in Uradni list RS, št. 8/2016), ki je bil pomotoma naveden. Župan je dodatno obrazložil
predlog odloka. Naveden odlok je priložen arhiviranemu zapisniku. V razpravi so sodelovali Nevenka
Tomšič, župan in Robert Šircelj. Po zaključeni razpravi je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 14)
1. člen
Sprejme se Odlok o določitvi plovnega režima na jezeru Mola.
2. člen
Ta sklep stopi v veljavo 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, Dušan Grbec, Adrijana Kocjančič, Robert Šircelj, Andrej Batista, Mateja Matko, Simon
Vičič, Andrej Černigoj, Teja Iskra, Aleš Zidar, Tjaša Pecman Poles, Nevenka Tomšič, Ivan Simčič, Vlado
Hrvatin, Nejc Udovič, Anton Tonjo Janežič), »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.
9. točka: Premoženjskopravne zadeve
Sonja Čošić, predsednica odbora za stavbna zemljišča, stanovanjske zadeve in poslovne prostore, je
predstavila 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. Vsi predlagani skepi z obrazložitvami so priloženi arhiviranemu
zapisniku.
Marko Tomažič, svetovalec (v nadaljevanju besedila Marko Tomažič), je predstavil dopolnitve št. 2 letnega
načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Ilirska Bistrica za leto 2021.
Marko Tomažič je predstavil predlog sklepa, da se od zemljiškoknjižnega lastnika v celoti odkupi
nepremičnino parc. št. 2881/2 k.o. Ostrožno Brdo (ID znak: parcela 2519 2881/2), za ceno 1608,00 €. 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 na podlagi metode javne dražbe za skupno ceno
127.600,00 € do celote proda kompleks zemljišč:
ID znak
K.O. Ime K.O.
Parcela
Površina /m2
2524
291/2
2524 TRNOVO
291/2
691
2524 790/2
2524 TRNOVO
790/2
1375
2524 790/20
2524 TRNOVO
790/20
311
2524 790/34
2524 TRNOVO
790/34
2713
2524
790/35
2524 TRNOVO
790/35
11
2524
790/36
2524 TRNOVO
790/36
2
2524
922/24
2524 TRNOVO
922/24
155
2524
922/25
2524 TRNOVO
922/25
54
2524
2260/30
2524 TRNOVO
2260/30
140
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2254 2260/31
TRNOVO
2260/31
47
skupaj
5499
Vsi stroški povezani z realizacijo prodaje zemljišč vključno s plačilom DDV bremenijo kupca, za podpis
kupoprodajne pogodbe se pooblasti župana Občine Ilirska Bistrica, sklep pa stopi v veljavo naslednji dan po
začetku veljavnosti sklepa o dopolnitvah št. 2 načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine
Ilirska Bistrica za leto 2021.
Marko Tomažič je predstavil predlog sklepa, da se razveljavi sklep Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica
št. 478-17/2021, sprejet na 15. seji dne 28.01.2021 in se na podlagi metode javne dražbe za ceno 19.500,00
€ do celote proda zemljišče parc. št. 1400/15 k.o. Trnovo (ID znak 2524 1400/15). Vsi stroški povezani z
realizacijo prodaje zemljišča vključno s plačilom DDV bremenijo kupca, za podpis kupoprodajne pogodbe
se pooblasti župana Občine Ilirska Bistrica.
Marko Tomažič je predstavil predlog sklepa, da se na podlagi metode javne dražbe za ceno 1391,50 € do
deleža 1/2 proda zemljišče parc. št. 1232 k.o. Podgrad (ID znak 2579 1232) in za ceno 6890,95 € do deleža
1/2 proda zemljišče parc. št. 1231/1 k.o. Podgrad (ID znak 2579 1231/1). Deleža na zemljiščih se prodata
skupaj v kompleksu za skupno izklicno ceno 8282,45 €. Vsi stroški povezani z realizacijo prodaje deležev
na zemljiščih 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
dopolnitvah št. 2 načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Ilirska Bistrica za leto 2021.
Marko Tomažič je predstavil predlog sklepa, da se v skladu z Zakonom o kmetijskih zemljiščih in Zakonom
o gozdovih proda zemljišče parc. št. 1223/85 k.o. Zabiče (ID znak: parcela 2546 1223/85), za ceno 9541,00
€ oz. 0,49 €/m2, pod pogoji določenimi v predlogu sklepa.
Marko Tomažič je predstavil predlog sklepa, da se v skladu z Zakonom o kmetijskih zemljiščih in Zakonom
o proda zemljišče parc. št. 365/478 k.o. Hrušica (ID znak: parcela 2577 365/478), za ceno 2882,00 € oz. 0,64
€/m2, pod pogoji določenimi v predlogu sklepa.
Marko Tomažič je predstavil predlog sklepa št. 478-85/2021, da se zaradi predvidene rekonstrukcije
vodohrana Knežak – VH Obroba, v korist Občine Ilirska Bistrica ustanovi neodplačna stavbna pravica za
dobo 99 let, ki se izvršuje na nepremični, navedeni v tabeli.
K.O. 2564 BAČ
Št. parc. Ime in priimek
Naslov
Površina
(so)lastnikov
(m2)
2524

Javno podjetje
Prešernova ulica 7
1313
Komunala Ilirska
6250 Ilirska Bistrica
Bistrica d.o.o.
Vsi stroški postopka in sklenitve pogodbe bremenijo Občino Ilirska Bistrica.
Marko Tomažič je predstavil predlog sklepa št.: 478-94/2021, da se v skladu z Zakonom o kmetijskih
zemljiščih za potrebe kmetijske dejavnosti, za dobo 5 let, odda v zakup kmetijsko zemljišče v lasti Občine
Ilirska Bistrica, parc. št. 2 k.o. Podgraje, za letno zakupnino 295,14 €, pod pogoji določenimi v predlogu
sklepa. Andrej Batista je predlagal ločeno glasovanje vezano na načrt razpolaganja z zemljišči s stavbami
in deli stavb, in sicer zaradi parcele št. 3364/1 k.o. Trnovo (stara stavba Agrine in parkirišče pred njo), za
katero je predlagal ohranitev lastništva na parkirišču, predvsem zaradi njegove uporabe za Jurčičevo 1 v
kateri se nahajajo občinski poslovni prostori. Župan je dodatno pojasnil predlog občinske uprave. Dušan
Grbec in Robert Šircelj sta soglašala s predlogom župana. Po zaključeni razpravi je župan dal na glasovanje
575/86

SKLEP (št. 15)
1. člen
Sprejmejo se dopolnitve št. 2 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.

8 od 14

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.
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, Dušan Grbec, Adrijana Kocjančič, Robert Šircelj, Mateja Matko, Teja Iskra, Aleš Zidar,
Tjaša Pecman Poles, Nevenka Tomšič, Ivan Simčič, Vlado Hrvatin, Anton Tonjo Janežič), »PROTI« je
glasoval Andrej Batista. Sklep je bil sprejet.
SKLEP (št. 16)
Sprejme se naslednje sklepe, predlagane v gradivu točke dnevnega reda: Premoženjsko pravne zadeve:
SKLEP
I. Od zemljiškoknjižnega lastnika se v celoti odkupi nepremičnino parc. št. 2881/2 k.o. Ostrožno Brdo (ID
znak: parcela 2519 2881/2), za ceno 1608,00 €.
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. Na podlagi metode javne dražbe, se za skupno ceno 127.600,00 € do celote proda kompleks zemljišč:
ID znak
K.O. Ime K.O.
Parcela
Površina /m2
2524
291/2
2524 TRNOVO
291/2
691
2524
790/2
2524 TRNOVO
790/2
1375
2524
790/20
2524 TRNOVO
790/20
311
2524 790/34
2524 TRNOVO
790/34
2713
2524 790/35
2524 TRNOVO
790/35
11
2524
790/36
2524 TRNOVO
790/36
2
2524
922/24
2524 TRNOVO
922/24
155
2524
922/25
2524 TRNOVO
922/25
54
2524
2260/30
2524 TRNOVO
2260/30
140
2254
2260/31
2524 TRNOVO
2260/31
47
skupaj
5499
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 dopolnitvah št. 2 načrta razpolaganja
z nepremičnim premoženjem Občine Ilirska Bistrica za leto 2021.
SKLEP
I. Razveljavi se sklep Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica št. 478-17/2021, sprejet na 15. seji dne
28.01.2021.
II. Na podlagi metode javne dražbe, se za ceno 19.500,00 €, do celote proda zemljišče parc. št. 1400/15 k.o.
Trnovo (ID znak 2524 1400/15).
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 takoj.
SKLEP
I. Na podlagi metode javne dražbe, se za ceno 1391,50 €, do deleža 1/2 proda zemljišče parc. št. 1232 k.o.
Podgrad (ID znak 2579 1232) in za ceno 6890,95 €, do deleža 1/2 proda zemljišče parc. št. 1231/1 k.o.
Podgrad (ID znak 2579 1231/1). Deleža na zemljiščih se prodata skupaj v kompleksu za skupno izklicno
ceno 8282,45 €.
II. Vsi stroški povezani z realizacijo prodaje deležev na zemljiščih vključno s plačilom DDV bremenijo
kupca.
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III. Za podpis kupoprodajne pogodbe se pooblasti župana Občine Ilirska Bistrica.
IV.Ta sklep stopi v veljavo naslednji dan po začetku veljavnosti sklepa o dopolnitvah št. 2 načrta razpolaganja
z nepremičnim premoženjem Občine Ilirska Bistrica za leto 2021.
SKLEP
I. V skladu z Zakonom o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno
besedilo, 58/12, 27/16, 27/17 – ZKme-1D in 79/17) in Zakonom o gozdovih (Uradni list RS,
št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 –
ZDavNepr, 17/14, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16) se proda zemljišče parc. št. 1223/85 k.o. Zabiče (ID
znak: parcela 2546 1223/85), za ceno 9541,00 € oz. 0,49 €/m2,
Ponudba za prodajo zemljišča se objavi na oglasni deski Upravne enote Ilirska Bistrica.
II. V primeru, da ponudbo za nakup zemljišča sprejme več interesentov-prednostnih upravičencev ali
interesentov, ki niso prednostni upravičenci, izenačenih po kriterijih navedenih v Zakonu o kmetijskih
zemljiščih oz. Zakonu o gozdovih se zemljišče proda interesentu, ki je pri Občini Ilirska Bistrica prvi
podal predlog oz. vložil vlogo za nakup zemljišča in ki je sprejel ponudbo pravočasno in na predpisan
način.
V primeru, da nihče od interesentov-prednostnih upravičencev ali interesentov, ki niso prednostni
upravičenci ni podal predloga oz. vloge za nakup pri Občini Ilirska Bistrica in obstaja izenačenost
interesentov, se zemljišče proda tistemu interesentu, ki je prvi dostavil izjavo o sprejemu ponudbe Upravni
enoti Ilirska Bistrica.
III. Vsi stroški povezani z realizacijo prodaje zemljišča bremenijo kupca.
IV.Za podpis kupoprodajne pogodbe se pooblasti župana Občine Ilirska Bistrica.
V. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
SKLEP
I. V skladu z Zakonom o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno
besedilo, 58/12, 27/16, 27/17 – ZKme-1D in 79/17) in Zakonom o gozdovih (Uradni list RS,
št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 –
ZDavNepr, 17/14, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16) se proda zemljišče parc. št. 365/478 k.o. Hrušica (ID
znak: parcela 2577 365/478), za ceno 2882,00 € oz. 0,64 €/m2,
Ponudba za prodajo zemljišča se objavi na oglasni deski Upravne enote Ilirska Bistrica.
II. V primeru, da ponudbo za nakup zemljišča sprejme več interesentov-prednostnih upravičencev ali
interesentov, ki niso prednostni upravičenci, izenačenih po kriterijih navedenih v Zakonu o kmetijskih
zemljiščih oz. Zakonu o gozdovih se zemljišče proda interesentu, ki je pri Občini Ilirska Bistrica prvi
podal predlog oz. vložil vlogo za nakup zemljišča in ki je sprejel ponudbo pravočasno in na predpisan
način.
V primeru, da nihče od interesentov-prednostnih upravičencev ali interesentov, ki niso prednostni
upravičenci ni podal predloga oz. vloge za nakup pri Občini Ilirska Bistrica in obstaja izenačenost
interesentov, se zemljišče proda tistemu interesentu, ki je prvi dostavil izjavo o sprejemu ponudbe Upravni
enoti Ilirska Bistrica.
III. Vsi stroški povezani z realizacijo prodaje zemljišča bremenijo kupca.
IV.Za podpis kupoprodajne pogodbe se pooblasti župana Občine Ilirska Bistrica.
V. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
SKLEP
I. Zaradi predvidene rekonstrukcije vodohrana Knežak – VH Obroba, se v korist Občine Ilirska Bistrica
ustanovi neodplačna stavbna pravica za dobo 99 let, ki se izvršuje na nepremični, navedeni v tabeli.
K.O. 2564 BAČ
Št. parc. Ime
in
priimek Naslov
Površina
(so)lastnikov
(m2)
Javno
podjetje Prešernova ulica 7
1313
Komunala
Ilirska 6250 Ilirska Bistrica
Bistrica d.o.o.
II. Vsi stroški postopka in sklenitve pogodbe bremenijo Občino Ilirska Bistrica.
III. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
575/86

10 od 14

SKLEP
I. V skladu z Zakonom o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno
besedilo, 58/12, 27/16, 27/17 – ZKme-1D in 79/17), se za potrebe kmetijske dejavnosti, za dobo 5 let,
odda v zakup naslednje kmetijsko zemljišče v lasti Občine Ilirska Bistrica:
- parc. št. 2 k.o. Podgraje za letno zakupnino 295,14 €,
II. Ponudbo za oddajo kmetijskega zemljišča v zakup se objavi na oglasni deski Upravne enote Ilirska
Bistrica.
III. V primeru, da ponudbo za zakup parcele sprejme več interesentov prednostnih upravičencev oz.
interesentov, ki niso prednostni upravičenci, izenačenih po kriterijih določenih v zakonu o kmetijskih
zemljiščih, se parcela odda v zakup na podlagi metode javne dražbe.
IV. Vsi stroški povezani z realizacijo zakupa zemljišča bremenijo zakupnika.
V. Za podpis zakupne pogodbe se pooblasti župana Občine Ilirska Bistrica.
VI. Ta sklep stopi v veljavo takoj
Pri glasovanju je bilo prisotnih 23 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, Ivan Simčič, Vlado
Hrvatin, Nejc Udovič, Anton Tonjo Janežič), »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.
10. točka: Obravnava poročil javnih zavodov TIC-a Ilirska Bistrica in Zdravstvenega doma Ilirska Bistrica
ter poročila Javnega podjetja Komunala Ilirska Bistrica d. o. o.
Simon Vičič, predsednik obora za družbene dejavnosti, Igor Janičijević, predsednik odbora za urejanje
prostora in infrastrukturo, in Borut Rojc, predsednik odbora za gospodarstvo in finance, so posredovali
stališča delovnih teles občinskega sveta, ki so priložena arhiviranemu zapisniku.
Poročilo TIC-a Ilirska Bistrica
Maja Uljan, direktorica TIC-a Ilirska Bistrica (v nadaljevanju besedila Maja Uljan), je predstavila Poslovno
poročilo 2020 javnega zavoda TIC Ilirska Bistrica. Gradivo (Poslovno poročilo 2020 javnega zavoda TIC Ilirska
Bistrica, po AJPES-u povzeti računovodski podatki oziroma poročilo iz letnega poročila za obdobje 1. 1. 2020 –
31. 12. 2020, predlog sklepa) je priloženo arhiviranemu zapisniku. V razpravi so sodelovali Robert Šircelj, župan
in Andrej Batista. Maja Uljan je odgovarjala na vprašanja članov občinskega sveta. Po zaključeni razpravi je
župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 17)
I. Občinski svet Občine Ilirska Bistrica se je seznanil s poročilom o poslovanju javnega zavoda Turistično
informativnega centra Ilirska Bistrica v letu 2020.
II. Sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 23 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 21 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, Nejc
Udovič, Anton Tonjo Janežič), »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.
Poročilo Zdravstvenega doma Ilirska Bistrica
Dr. Tamara Štemberger Kolnik, direktorica Zdravstvenega doma Ilirska Bistrica (v nadaljevanju besedila
Tamara Štemberger Kolnik), je predstavila povzetek letnega poročila Zdravstvenega doma Ilirska Bistrica za leto
2020. Povzetek letnega poročila Zdravstvenega doma Ilirska Bistrica za leto 2020 je priložen arhiviranemu
zapisniku. V razpravi so sodelovali Andrej Batista, Nevenka Tomšič, Andrej Černigoj, Robert Šircelj in
župan. Tamara Štemberger Kolnik je odgovarjala na vprašanja in pripombe članov občinskega sveta. Po
zaključeni razpravi je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 18)
I. Občinski svet Občine Ilirska Bistrica se je seznanil s poročilom o poslovanju javnega zavoda Zdravstveni
dom Ilirska Bistrica v letu 2020.
II. Sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 21 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 20 članov
občinskega sveta (Marjan Tavčar, Sonja Čošić, Borut Rojc, Igor Janičijević, Karmen Ličan, Lilijana
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Valenčič, Dušan Grbec, Adrijana Kocjančič, Robert Šircelj, Andrej Batista, Mateja Matko, Andrej Černigoj,
Teja Iskra, Tjaša Pecman Poles, Nevenka Tomšič, Zdravko Kirn, Ivan Simčič, Vlado Hrvatin, Nejc Udovič,
Anton Tonjo Janežič), »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.
Poročilo JP Komunala Ilirska Bistrica d. o. o.
Igor Batista, direktor JP Komunala Ilirska Bistrica d. o. o. (v nadaljevanju besedila Igor Batista), je predstavil
Letno poročilo 2020, ki je priloženo arhiviranemu zapisniku. V razpravi je sodelovala Nevenka Tomšič. Igor
Batista je odgovoril na vprašanje članice občinskega sveta. Po zaključeni razpravi je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 19)
I. Občinski svet se je seznanil z Letnim poročilom poslovanja JP Komunala Ilirska Bistrica d.o.o. za l.
2020.
II. Dobiček v višini 62.879,17 evrov se nameni za financiranje pripravljalnih del pri gradnji nove poslovne
stavbe v industrijski coni Ilirska Bistrica .
III. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 21 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 18 članov
občinskega sveta (Marjan Tavčar, Sonja Čošić, Borut Rojc, Igor Janičijević, Karmen Ličan, Lilijana
Valenčič, Dušan Grbec, Adrijana Kocjančič, Robert Šircelj, Andrej Batista, Mateja Matko, Andrej Černigoj,
Teja Iskra, Tjaša Pecman Poles, Nevenka Tomšič, Zdravko Kirn, Nejc Udovič, Anton Tonjo Janežič),
»PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.
11. točka: Obravnava Zaključnega računa proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2020 – hitri postopek
Župan (za odbor za družbene dejavnosti), Igor Janičijević, predsednik odbora za urejanje prostora in
infrastrukturo, Borut Rojc, predsednik odbora za gospodarstvo in finance, Lilijana Valenčič, predsednica
statutarno pravne komisije, in Sonja Čošić, predsednica odbora za stavbna zemljišča, stanovanjske zadeve in
poslovne prostore, so posredovali stališča delovnih teles občinskega sveta, ki so priložena arhiviranemu zapisniku.
Župan je predstavil odločitev nadzornega odbora, ki je priložena arhiviranemu zapisniku. Tina Kocjan, vodja
oddelka za gospodarstvo in finance (v nadaljevanju besedila Tina Kocjan), je predstavila Zaključni račun proračuna
Občine Ilirska Bistrica za leto 2020. Navedeni zaključni račun je priložen arhiviranemu zapisniku. V razpravi je
sodelovala Nevenka Tomšič. Župan je članici občinskega sveta odgovoril na njena vprašanja. Po zaključeni
razpravi je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 20)
Sprejme se Zaključni račun proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2020.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 21 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, Dušan Grbec, Adrijana Kocjančič, Robert Šircelj, Andrej Batista, Mateja Matko, Andrej
Černigoj, Teja Iskra, Tjaša Pecman Poles, Nevenka Tomšič, Anton Tonjo Janežič), »PROTI« ni glasoval
nihče. Sklep je bil sprejet.
12. točka: Vprašanja in pobude
Vlado Hrvatin
Povedal je, da ne drži trditev, da so se povišali stroški za snemanje sej. Zanimalo ga je, ali se bo ljudem
onemogočilo; tistim, ki gledajo te seje; da pridejo do informacij, kaj se dogaja v občinskem svetu, in kdaj se
bo ponovno začelo snemati.
Župan je pojasnil, da ni govoril o tem, da so se stroški za snemanje sej povišali, pač pa, da je predstavnik
TV Galeje zahteval plačilo za objavo posnetka. Po posvetovanju z občinsko upravo gre v tem primeru za
problem varovanja osebnih podatkov in objave teh sej. Seje so praviloma javne, problem pa nastane pri
predvajanju teh sej. S TV Galejo je sklenjena pogodba za snemanje sej za potrebe zapisnika, za predvajanje
seje pa se TV Galeja odloči samoiniciativno. Kot javna televizija ima določene pravice, ki jih občina nima.
Občina v svojih aktih nima zagotovila, da seje javno objavlja. Sedaj pa je predstavnik TV Galeje poslal
zahtevo, da bo sejo predvajal, če to občina plača. Občina tega ne sme plačati. Če bi želeli to izvesti, bi morali
pridobiti soglasje vseh članov občinskega sveta, prilagoditi poslovnik in dokler tega ni, občina
samoiniciativno ne sme objavljati sej.
Vlado Hrvatin je menil, da v največji krizi - rasti covida, so bile seje, sedaj pa, ko smo v zelenem, so seje
na računalniku. Župan je pojasnil, da so bile seje izvedene v skladu s pravili, ki so v tistem času veljala za
združevanje. V tistem času ni bil sprejet poslovnik, ki bi dovoljeval seje preko ZOOM-a. Način izpeljave
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seje je v poslovniku določen. Ko se je epidemija pojavila, se je tudi na predlog članov občinskega sveta,
javnosti, da si tudi bistriška občina zagotovi to možnost, ki je bistveno manj riskantna, to zagotovilo s
poslovnikom. Po ureditvi sej na daljavo v poslovniku se le-te lahko izvaja z bistveno manjšim rizikom, kot
če bi sejo izpeljali v Domu na Vidmu. Izbral je varnejšo možnost izvedbe seje, ne pa zato, da se seje ne bi
predvajale v javnosti oziroma, da TV Galeja ne bi mogla zapolnitvi svojega programa.
Marjan Tavčar
Na pobudo Zdravka Kirna, ki jo je postavil na 16. seji občinskega sveta pri točki dnevnega reda: Vprašanja
in pobude, je posredoval odgovor Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki je pobudo
obravnavala na 13. seji dne 12. 5. 2021 in ugotovila, da na podlagi 10. člena Odloka o ustanovitvi, sestavi in
delovnem področju delovnih teles Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica za to ni pristojna.
Andrej Černigoj
Občinski svet je informiral o sestanku neformalne skupine za avtocesto Postojna-Jelšane, ki je bil 17. 5. 2021
na društvu DARS.
Župan je pojasnil, da je ta točka namenjena članom občinskega sveta za vprašanja in pobude namenjena
predvsem občinski upravi.
Zdravko Kirn se je zahvalil Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja za odgovor.
Teja Iskra
1. Križišče na Župančičevi ulici, kjer gre cesta proti Kidričevi ulici v Dom starejših občanov oziroma iz
pokopališča, je nepregledno. Predlagala je postavitev ogledala za boljšo vidljivost na cesto.
2. Cesta od Špetiča do Kočanije je v zadnjih mesecih polna kolesarjev, pešcev, tekačev. Predlagala je
postavitev opozorilne table za nevarnost tega dela odseka ceste.
3. Zanimalo jo je, kako je s stanovanji v Bistrici. Menila je, da jih v bistvu ni, tista ki pa so na razpolago, so
v privatni lasti in z visokimi najemninami. Po njenem mnenju je to eden od dejavnikov, da zadržimo
mlade v Bistrici.
V zvezi s prvim vprašanjem se je župan strinjal s postavitvijo ogledala, občinska služba pa bo preverila to
možnost. Glede drugega vprašanja je pojasnil, da je bila ta trasa že v obravnavi pri Direkciji za ceste.
Posredovana jim je bila pobuda prebivalcev Vrbovega in Vrbice za zmanjšanje (omejitev) hitrosti, kar je bilo
tudi realizirano, saj so na tej relaciji ceste postavljeni prometni znaki za omejitev hitrosti. Menil je, da se
verjetno lahko postavi kakšno opozorilo tablo, da so na cesti kolesarji. V nadaljevanju je povedal, da je
pripravljen projekt kolesarske poti od Ilirske Bistrice do Zabič, ki se nadaljuje do Sušaka. Ta projekt je
prijavljen na Direkcijo za ceste. Obljubljeno je bilo, da bo odgovor dan do konec meseca maja in upa, da se
bo z deli na tej trasi pričelo v naslednjem letu. To bi bila velika pridobitev in bi s tem rešili problem kolesarjev
in pešcev. V zvezi s stanovanji je župan pojasnil, da sta se pred kratkim prodajali dve stanovanji v mestu in
za vsakega je bil le en interesent. Problem v občini je kupna moč. V nadaljevanju je opisal možnost gradnje
občinskih stanovanj v bistriških kasarnah.

Župan je zaključil sejo občinskega sveta ob 20.40 uri.

Župan Občine Ilirska Bistrica:
Emil Rojc

Zapisnik sestavila:
Sabrina Pirih
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