OB INA ILIRSKA BISTRICA
Ob inski svet

ZAPISNIK

31. seje Ob inskega sveta Ob ine Ilirska Bistrica, ki je bila
23.3.2010 ob 16. uri v dvorani podjetja TIB Transport Ilirska Bistrica
Prisotni lani OS: Alen Lili , Karmen Šepec, Drago Kerma, Rok Jenko, Mirjam Franceti , Mile Uljan, Igor
Batista, Bernard Oblak, Franc Gomba , Miroslav Štemberger, Igor Štemberger, Vojko Mihelj, Branka Po kaj,
Anton Frank, Stanislav Prosen, Vladimir eligoj, Ado Barbiš, Danilo Pugelj, Dušan Grbec, Milan Uljan, Dejan
Baša, Barbara Kogovšek
Odsotna lana OS: Robert Šircelj
Odsotnosti lanov OS med sejo: Rok Jenko (- 15 minut), Igor Batista (- 35 minut), Dejan Baša (- 1 uro 10
minut)
Prisotni sodelavci ob inske uprave: Anton Šenkinc, župan; Tatjana Urban i , v. d. direktorja ob inske uprave;
Ivan Barba, vodja oddelka za gospodarsko infrastrukturo; Nevenka Tomši , vodja oddelka za gospodarstvo
in finance; Andreja Deren in, višja svetovalka (od 18. 15 ure) Karmen Pugelj (od 18.40 ure); Sabrina Pirih, višja
referentka
Prisotni novinarji: Katja Kirn, Anja Hofman, Dragica Jakseti , Tina Milostnik Valen i , Barbara Kampos,
Veronika Rupnik, Sabrina Mulec in predstavniki TV Galeje
Ostali prisotni: Božo Kordin in Tomaž Willenpart iz Direkcije RS za ceste, Darko Jurca iz DDC – pri 2. to ki
dnevnega reda; Viljem Grlj, Robert Uj i – ob ana, pri 2. to ki dnevnega reda
Sejo Ob inskega sveta Ob ine Ilirska Bistrica je sklical in vodil Anton Šenkinc, župan (v nadaljevanju
besedila župan). Za sejo Ob inskega sveta Ob ine Ilirska Bistrica je bil predlagan naslednji DNEVNI RED:
1. Ugotovitev sklep nosti in dolo itev dnevnega reda
2. Obravnava problematike obvoznice v Ilirski Bistrici
3. Pregled in potrditev zapisnika 30. seje ob inskega sveta z dne 21.1.2010 in zapisnika 4. izredne seje
ob inskega sveta z dne 15.2.2010
4. Pregled realizacije sklepov
5. Vprašanja in pobude
6. Obravnava statusnega preoblikovanja Komunalnega podjetja Ilirska Bistrica
7. a) Obravnava poslovnega na rta Komunalnega podjetja Ilirska Bistrica in predlog novih cen
komunalnih storitev za obmo je Ob ine Ilirska Bistrica
b) Obravnava sklepa o pla ilu okoljske dajatve zaradi odvajanja komunalnih voda za porabnike vode iz
lokalnih vodnih virov
8. Premoženjsko-pravne zadeve
9. Obravnava Ob inskega programa varnosti Ob ine Ilirska Bistrica
10. Poro ilo o škodi in odzivu CZ po žledenju na Pregarjah
1. to ka: ugotovitev sklep nosti in dolo itev dnevnega reda
Župan je ugotovil, da je na seji Ob inskega sveta Ob ine Ilirska Bistrica (v nadaljevanju besedila OS) od
23 svetnic in svetnikov prisotnih 21, zato je OS sklep en in lahko veljavno odlo a. Župan je dal v razpravo
predlagan dnevni red in pri premoženjsko pravnih zadevah predlagal, da se obravnava še predlog sklepa o
ugotovitvi in izkazanem javnem interesu, ki je bil svetnikom dan pred pri etkom seje OS in je priložen
arhiviranemu zapisniku. V zvezi z 10. to ko dnevnega reda pa je predlagal, da se OS izjasni ali jo bo
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obravnaval na tej seji OS, brez prisotnosti predstavnikov KS Pregarje (Alojza Bubni a in Jožeta Ludvika),
ali se to ko dnevnega reda prestavi na naslednjo sejo OS in se ju še enkrat pozove, da dostavita gradivo.
Dušan Grbec je predlagal, da se 6. in 7. to ka dnevnega reda, ki se nanašata na komunalno podjetje
umakneta z dnevnega reda in se do naslednje seje OS predstavi zapisnik prenosa komunalnega podjetja št.:
20-45/2010 z dne 20.1.2010, poro ilo nadzornega odbora ob ine ter revizijsko poro ilo prenosa stanja
komunalnega podjetja na dan prenosa, poslovni izid, vrednost premoženja. Župan je pojasnil, da se
zapisnik lahko dostavi OS na naslednji seji. Rok Jenko se je pridružil predlogu Grbca in predlagal umik
10. to ke z dnevnega reda ter da se na naslednji seji OS da besedo tudi predstavnikoma iz KS Pregarje, da
predstavita svojo plat zgodbe. Župan je pojasnil, da ob inska uprava 6. in 7. to ke ne bo umaknila z
dnevnega reda, z umikom 10. to ke pa se je strinjal. V razpravi sta sodelovala Milan Uljan in Danilo
Pugelj. Ker ni bilo pripomb, je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 1)
6. to ko: »Obravnava statusnega preoblikovanja Komunalnega podjetja Ilirska Bistrica«, se umakne z
dnevnega reda 31. seje Ob inskega sveta Ob ine Ilirska Bistrica.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 21 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 7 svetnikov, »PROTI« je
glasovalo 6 svetnikov. Sklep je bil sprejet.
SKLEP (št. 2)
7. to ko: a) Obravnava poslovnega na rta Komunalnega podjetja Ilirska Bistrica in predlog novih cen
komunalnih storitev za obmo je Ob ine Ilirska Bistrica; b) Obravnava sklepa o pla ilu okoljske dajatve
zaradi odvajanja komunalnih voda za porabnike vode iz lokalnih vodnih virov, se umakne z dnevnega reda
31. seje Ob inskega sveta Ob ine Ilirska Bistrica.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 21 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 8 svetnikov, »PROTI« je
glasovalo 8 svetnikov. Sklep ni bil sprejet.
SKLEP (št. 3)
Sprejme se naslednji dnevni red:
1. Ugotovitev sklep nosti in dolo itev dnevnega reda
2. Obravnava problematike obvoznice v Ilirski Bistrici
3. Pregled in potrditev zapisnika 30. seje ob inskega sveta z dne 21.1.2010 in zapisnika 4. izredne seje
ob inskega sveta z dne 15.2.2010
4. Pregled realizacije sklepov
5. Vprašanja in pobude
6. a) Obravnava poslovnega na rta Komunalnega podjetja Ilirska Bistrica in predlog novih cen
komunalnih storitev za obmo je Ob ine Ilirska Bistrica
b) Obravnava sklepa o pla ilu okoljske dajatve zaradi odvajanja komunalnih voda za porabnike vode iz
lokalnih vodnih virov
7. Premoženjsko-pravne zadeve
8. Obravnava Ob inskega programa varnosti Ob ine Ilirska Bistrica
Pri glasovanju je bilo prisotnih 21 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 13 svetnikov, »PROTI« ni
glasoval nih e. Sklep je bil sprejet.
2. to ka: Obravnava problematike obvoznice v Ilirski Bistrici
Tomaž Willenpart in Božo Kordin iz Direkcije RS za ceste in Darko Jurca iz DDC-ja so predstavili projekt
prestavitve glavne ceste G1-6. V razpravi so sodelovali Rok Jenko, Franc Gomba , Igor Batista, Ado Barbiš,
Vladimir eligoj, Danilo Pugelj, Miroslav Štemberger in Mirjam Franceti . Tomaž Willenpart in Božo
Kordin iz Direkcije RS za ceste, Darko Jurca iz DDC-ja in župan so odgovarjali na vprašanja svetnikov in
dodatno pojasnjevali posamezne elemente iz navedenega projekta.
Župan je ob 17.45 uri predlagal desetminutni odmor. Župan je ob 18.00 uri ugotovil, da je od 23 svetnic in
svetnikov prisotnih 22, zato je OS sklep en in lahko nadaljuje s sejo.
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3. to ka: Pregled in potrditev zapisnika 30. seje ob inskega sveta z dne 21.1.2010 in zapisnika 4.
izredne seje ob inskega sveta z dne 15.2.2010
Župan je dal v razpravo zapisnik 30. seje ob inskega sveta z dne 21.1.2010. Rok Jenko je predlagal, da se
pri njegovi drugi pobudi pri to ki dnevnega reda: vprašanja in pobude (3. stran) ime »Franka Ludvika«
nadomesti z Jožetom Ludvikom. Po zaklju eni razpravi je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 4)
Sprejme se zapisnik 30. seje Ob inskega sveta Ob ine Ilirska Bistrica z dne 21.1.2010.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 22 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 21 svetnikov, »PROTI« ni
glasoval nih e. Sklep je bil sprejet.
Župan je dal v razpravo zapisnik 4. izredne seje ob inskega sveta z dne 15.2.2010. Ker razprave ni bilo, je
župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 5)
Sprejme se zapisnik 4. izredne seje Ob inskega sveta Ob ine Ilirska Bistrica z dne 15.2.2010.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 22 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 21 svetnikov, »PROTI« ni
glasoval nih e. Sklep je bil sprejet.
4. to ka: Pregled realizacije sklepov
Župan je dal v razpravo pregled realizacije sklepov 30. seje ob inskega sveta z dne 21.1.2010. V razpravi
je sodeloval Dušan Grbec, župan, Bernard Oblak in Rok Jenko, ki je predlagal, da se pri njegovi drugi
pobudi pri to ki dnevnega reda: vprašanja in pobude (3. stran) ime »Franka Ludvika« nadomesti z Jožetom
Ludvikom, ker ga je pomotoma preimenoval. Župan je dal na glasovanje
SKLEP (št. 6)
Sprejme se pregled realizacije sklepov 30. seje ob inskega sveta z dne 21.1.2010.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 22 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 22 svetnikov, »PROTI« ni
glasoval nih e. Sklep je bil soglasno sprejet.
5. to ka: Vprašanja in pobude
Alen Lili
1. Fotovoltaika je izkoristek son ne energije za proizvodnjo elektri nega energije. Tako obliko energije
pa subvencionira država. V ob ini je kar nekaj javnih zavodov, ki imajo veliko površino streh
primernih za fotovoltai ni sistem. S pridobitvijo služnosti oziroma z dajanjem teh streh v najem se
lahko pridobijo dolo ena sredstva s proizvodnjo elektrike. Kar nekaj firm je v naši državi, ki bi se jih
lahko povabilo na razgovor, predstavitev – kar nekaj je tej streh, ki bi se jih lahko izkoristilo za
pridobivanje energije, saj naša ob ina spada v obmo je, kjer je najve ji izkoristek son nih dni ez celo
leto. Primer je lahko streha Osnovne šole Antona Žniderši a.
Župan je pojasnil, da ni zadržkov, e se pojavi investitor.
2. V zvezi s tovarno, ki so si jo ogledali v Celju ga je zanimalo, e se odlo imo za odlagališ e smeti, ali
obstaja samo tak model. Izvedel je za nek izraelski model tovarne predelave odpadkov, kjer je
izkoristek bistveno ve ji ko pri tisti v Celju.
Župan je pojasnil, da je ve tehnologij predelav odpadkov in je v samem postopku stvar izbora tehnologije.
Rok Jenko
1. Iz medijev smo razbrali, da bo kmalu pri ela s poskusnim obratovanjem bioplinarna. Zanimalo ga je,
ali potekajo s strani ob inske uprave in lastnikom te tovarne kakršnikoli pogovori o izkoriš anju
produktov te bioplinarne. Govora je bilo tako o uporabi plina, kot o uporabi elektri ne energije oziroma
ogrevanja za dolo en del mesta ali industrijske porabnike. V tej fazi poskusnega obratovanja naj bi ta
plin izgoreval na baklo.
2. Glede na to, da je postala cesta Harije - Artviže državna in da smo mi s svojo investicijo prišli do
Pregarij, naprej do Rjav pa se je zadeva ustavila, zaradi spremembe lastniškega stanja, daje na
Direkcijo RS za ceste pobudo, da pristopi k sanaciji in izgradnji še preostalega dela ceste in da tudi mi,
kot lokalna samouprava ponudimo en solastni delež tej investiciji, e sami ne bodo hoteli te ceste
zgraditi in s tem zaklju iti cestnega kraka do meje naše ob ine z Ob ino Hrpelje-Kozina.
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3. Na DRSC naj se naslovi pobudo, da se zaradi nadaljnjega turisti nega razvoja nadaljuje z
asfaltiranjem, vsaj segmentarno, vsaj z dolo enim nadaljnjim delom ceste Ilirska Bistrica - Sviš aki.
4. V zvezi z iskanjem lokacije regijskega odlagališ a v naši ob ini se je na spletu pojavila ena oblika
civilne iniciative in kar množi no zaokrožila poziv k prepre itvi oziroma ustavitvi kakršnegakoli
odlagališ a za komunalne odpadke v naši ob ini. Taka iniciativa zahteva na drugi strani verodostojno
iniciativo ob ine – ob inske uprave, ob inskega sveta, da se tem ljudem javno in transparentno
predstavi ta projekt, da se jih im prej pelje pogledat to zadevo (objekt v Celju), da ne ustvarjajo
nepotrebnega razburjanja in nemira med ljudmi.
5. Gradnja podpornega zidu na mostu v Bitnji - zid je narejen zelo neestetsko in dela so zelo grdo
izvedena, ogromni betonski bloki s špricanim betonom, vmesnim betonom – popolnoma neobdelan
kamen v to okolje ne sodi. Ve, da lokalna skupnost pri tem ni imela ni , vendar ga je zanimalo, ali
lahko lokalna skupnost z odlokom uredi in prisili investitorja, tudi e je to država, da spoštuje dolo ene
smernice krajinske arhitekture in da na tak na in vizualno ne uni uje, na primer: v tem primeru podobe
idili ne vasi Prem.
V zvezi z odlagališ em je župan pojasnil, da so se že dobili s Krajevno skupnostjo Ilirska Bistrica. Darko
Benigar, predsednik civilne iniciative, pa je na radiu javno dejal, da se z županom ne bo dobil. Ob ini
o itajo zavajanje z informacijami danimi v asopisu. Župan je dejal, da se je pripravljen pogovarjati in
dobiti s civilno iniciativo.
Mirjam Franceti
Regijsko odlagališ e odpadkov - civilna iniciativa je le par ljudi. Menila je, da je potrebno vsem ljudem, ki
živijo blizu Globovnika razložiti in predstaviti za kaj se gre.
Župan je pojasnil, da je planirano, da se dobijo z ljudmi iz S-13 in Gabrja.
Bernard Oblak
Moto klub Bistrc prosi za enkratno denarno pomo , ker bo 12.6.2010 organizirana specialna olimpiada
otrok s posebnimi potrebami v Kopru, ki se je bodo udeležili z dvanajstimi vozili, zato je dal pobudo, da
ob ina ali župan kaj prispeva za to prireditev.
Franc Gomba
1. Zanimalo ga je, kako zgleda s prestavitvijo premi nih semaforjev (pobudo je že enkrat dal na OS) za
Ra ice-Pograd.
2. Zelo veliko pozornost posve amo prostovoljstvu, prostovoljnemu delu, zlasti v društvih humanitarne
usmeritve. Ena takih prireditev je bila 7.3., ko se je zbralo 16 ansamblov z naše ob ine. Pripravili so
lep triuren koncert, na katerem so zbrali kar nekaj sredstev za pomo nekemu združenju, ki tako pomo
izredno rabi, zato bi se vsem organizatorjem zahvalil: zlasti ansamblu Nostalgija, ki je zadevo vodil,
vsem, ki so sodelovali pri organizaciji, ki so organizacijo omogo ili in na njej sodelovali. To pa tudi z
enim namenom, da bi taka oblika lahko še naprej ostala v veljavi, e ne v letošnjem letu, pa vsaj
naslednje leto naj bi na podoben na in pripravili eno tako zadevo, za neko drugo združenje, ki je tudi
potrebno pomo i.
Ado Barbiš
1. Pobuda je dobesedno zapisana: »Problematika smeti - morda, glede na to, da imamo tukaj gospoda
Maljevca, bi bilo za razmisliti, da v nekaj naslednji mesecih se pripravi v sklopu ob ine in komunale,
pa še koga, morda na formatu A5 ali A4, kaj to pomeni, e imamo in e nimamo, pa v sklopu ra una,
ki ga pošljete vsem ob anom in ob ankam, bi lahko še to se neposredno dalo ven, tako da bi bili ljudje
s prve roke informirani.«
2. Glede na današnjo udeležbo predstavnikov DDC-ja je menil, da smo nekaj pozitivnih stvari dorekli,
želi in upa, da bodo im prej uresni ljive, isto pa želi, da se nadaljuje stvari povezane z DARS-om.
Pomembno bi bilo, da je v sklopu njih kakšen predstavnik ministrstva za okolje.
3. Direktor Elektro Primorske je pripravljen priti tudi na OS posredovati informacije kako potekajo
zadeve vezane na gradnjo vetrnih elektrarn na Volovji rebri.
Milan Uljan
Zanimalo ga je, kako je z vra anjem sredstev v telekomunikacije, e je zadeva že zaklju ena in e bo
izdelano poro ilo po krajevnih skupnostih ali vaseh.
Župan je pojasnil, da bo naslednji mesec dano poro ilo.
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Barbara Kogovšek
1. Ob zadnjem neurju je bila precej poškodovana cesta proti turisti ni kmetiji Male kar. Zanimalo jo je,
kdo je odgovoren za popravilo te ceste, ali se že kaj dela na tem.
Župan je pojasnil, da je za to cesto odgovorna KS Prem.
2. Na cesti od Špeti a (Podgrajska ulica) proti OŠ Antona Žniderši a do vasi Jasen ni na cesti nobenega
prehoda za pešce.
Župan je pojasnil, da so zadnji dve leti potekala usklajevanja na projekt, podpisana pa je bila tudi pogodba
za prehod za pešce pri OŠ Antona Žniderši a. Ivan Barba, vodja oddelka za gospodarsko infrastrukturo, je
pojasnil, da se bo z deli pri elo v za etku meseca aprila.
3. Na Prešernovi ulici, kjer se pride s Stritarjeve ulice pri cerkvi, se krajani pritožujejo, da je slaba
vidljivost z leve strani. Zanimalo jo je, e bi se dalo postaviti kakšno ogledalo.
Župan je pojasnil, da e bi dali pismeno pobudo na ob ino, bi to zadevo že reševali.
6. to ka: a) Obravnava poslovnega na rta Komunalnega podjetja Ilirska Bistrica in predlog novih
cen komunalnih storitev za obmo je Ob ine Ilirska Bistrica
b) Obravnava sklepa o pla ilu okoljske dajatve zaradi odvajanja komunalnih voda za
porabnike vode iz lokalnih vodnih virov
a) Obravnava poslovnega na rta Komunalnega podjetja Ilirska Bistrica in predlog novih cen
komunalnih storitev za obmo je Ob ine Ilirska Bistrica
Igor Maljevac, direktor Komunalnega podjetja Ilirska Bistrica (v nadaljevanju besedila Igor Maljevac), je
predstavil poslovni na rt Komunalnega podjetja Ilirska Bistrica in predlog novih cen komunalnih storitev
za obmo je Ob ine Ilirska Bistrica. Gradivo: Poslovni na rt Komunalnega podjetja Ilirska Bistrica za leto
2010 in predlog novih cen komunalnih storitev za Ob ino Ilirska Bistrica, je priloženo arhiviranemu
zapisniku. Župan je dodatno pojasnil predlog novih cen komunalnih storitev. Dušan Grbec, predsednik
odbora za urejanje prostora in infrastrukturo, je posredoval stališ e odbora, ki je priloženo arhiviranemu
zapisniku. V razpravi so sodelovali Vladimir eligoj, župan, Dušan Grbec, Ado Barbiš, Igor Batista,
Anton Frank, Danilo Pugelj, Vojko Mihelj, Miroslav Štemberger, Dejan Baša, Mirjam Franceti in
Rok Jenko. Igor Maljevac in župan sta odgovarjala na vprašanja svetnikov. Po zaklju eni razpravi je
župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 7)
Sprejme oziroma potrdi se Poslovni na rt družbe Komunalno podjetje Ilirska Bistrica za leto 2010.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 22 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 12 svetnikov, »PROTI« je
glasovalo 6 svetnikov. Sklep je bil sprejet.
SKLEP (št. 8)
Sprejme se nove cene obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja in sicer:
Cene javne službe oskrbe s pitno vodo:
⋅ 50 % omrežnine 2,735 €/mesec za vodomer DN 13; ter za ostale dimenzije po priloženi tabeli številka 2;
⋅ štev nina 1,2 €/mesec za vodomer DN 13 ter za ostale dimenzije po priloženi tabeli številka 3;
⋅ vodarina 1,40 €/m3 porabljene vode.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 22 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 12 svetnikov, »PROTI« je
glasovalo 6 svetnikov. Sklep je bil sprejet.
SKLEP (št. 9)
Sprejme se nove cene obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja in sicer:
Cene odvajanja komunalne in padavinske vode:
⋅ 50 % omrežnine 3,15 €/mesec za vodomer DN 13, ter za ostale dimenzije priklju kov po priloženi tabeli
številka 5;
⋅ odvajanje komunalne in padavinske vode 0,32 €/m3 porabljene vode.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 22 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 12 svetnikov, »PROTI« je
glasovalo 6 svetnikov. Sklep je bil sprejet.
SKLEP (št. 10)
Sprejme se nove cene obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja in sicer:
Cene iš enja komunalne odpadne vode:

5

⋅ 50 % omrežnine 1,255 €/mesec za vodomer DN 13, ter za ostale dimenzije po priloženi tabeli številka 7;
⋅ iš enje komunalne odpadne vode 0,874 €/m3 porabljene vode.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 22 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 11 svetnikov, »PROTI« je
glasovalo 6 svetnikov. Sklep je bil sprejet.
SKLEP (št. 11)
Sprejme se nove cene obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja in sicer:
Cene zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov:
⋅ 50 % stroškov infrastrukture 0,004505 €/kg;
⋅ stroški zbiranja in prevoza odpadkov 0,076 €/kg;
⋅ stroški nabave in obnove posod 0,022 €/kg.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 22 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 12 svetnikov, »PROTI« je
glasovalo 6 svetnikov. Sklep je bil sprejet.
SKLEP (št. 12)
Sprejme se nove cene obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja in sicer:
Cene odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja odpadkov:
⋅ 50 % stroškov javne infrastrukture 0,013155 €/kg;
⋅ stroški odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja odpadkov 0,038 €/kg.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 22 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 12 svetnikov, »PROTI« je
glasovalo 6 svetnikov. Sklep je bil sprejet.
SKLEP (št. 13)
⋅ Ob ina Ilirska Bistrica subvencionira 50 % cene uporabe javne infrastrukture za vse obvezne
gospodarske javne službe varstva okolja iz prora una;
⋅ subvencionira se samo cene uporabe javne infrastrukture v višini 50 %, samo za tiste uporabnike, ki ne
opravljajo pridobitne dejavnosti;
⋅ višino subvencionirane cene, se postopoma znižuje najmanj 5 % letno, dokler se subvencija popolnoma
ne odpravi.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 22 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 13 svetnikov, »PROTI« je
glasovalo 6 svetnikov. Sklep je bil sprejet.
b) Obravnava sklepa o pla ilu okoljske dajatve zaradi odvajanja komunalnih voda za porabnike
vode iz lokalnih vodnih virov
Župan je predstavil predlog sklepa o pla ilu okoljske dajatve zaradi odvajanja komunalnih voda za
porabnike vode iz lokalnih vodnih virov. Naveden predlog sklepa je priložen arhiviranemu zapisniku. V
razpravi so sodelovali Miroslav Štemberger, Dušan Grbec in Rok Jenko. Po zaklju eni razpravi je
župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 14)
I. Zavezanci za pla ilo okoljske dajatve zaradi odvajanja komunalnih odpadnih voda, ki jo dolo i Vlada
Republike Slovenije in trenutno znaša 0,5283 EUR/m3, so tudi porabniki vode iz lokalnih vodnih
virov.
Pla ilo okoljske dajatve zaradi odvajanja komunalnih odpadnih voda se izvaja v skladu z Uredbo o
okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št.
104/2009).
Osnova za izra un je koli ina porabljene vode po vodomernem števcu ali 0,15 m3/osebo/dan, e
porabniki nimajo vodomernega števca.
Potrebne podatke za izra un enot obremenitve je dolžan posredovati vsak lastnik ali upravnik stavbe.
Takso pobira posamezna krajevna skupnost iz obmo ja lokalnega vodnega vira in jo odvaja na
podra un Ob ine Ilirska Bistrica št. 012384383208319.
Ta sklep se posreduje predsednikom svetov vseh krajevnih skupnosti, ki ga objavijo na oglasnih deskah
krajevne skupnosti in na drug krajevno obi ajen na in.
II. Sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 22 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 15 svetnikov, »PROTI« ni
glasoval nih e. Sklep je bil sprejet.
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7. to ka: Premoženjsko-pravne zadeve
Danilo Pugelj, predsednik odbora za stavbna zemljiš a, stanovanjske zadeve in poslovne prostore, je
posredoval stališ a odbora, ki so priložena arhiviranemu zapisniku.
V nadaljevanju je sejo OS vodil Vladimir eligoj, podžupan.
Andreja Deren in, višja svetovalka (v nadaljevanju besedila Andreja Deren in), je predstavila predlog
sklepa, da se Lovski družini Kozlek, Kuteževo 18/a, Ilirska Bistrica, proda zemljiš e parc. št. 1706/6 –
neplodno v izmeri 653 m2 in poslovno stavbo v izmeri 62 m2 k.o. Trp ane, za ceno 9.867,00 EUR, ki jo je
dolo il sodni cenilec za gradbeno stroko. Kupnina iz prejšnjega odstavka se pove a za 20% DDV v višini
1.973,40 EUR, kar skupaj znaša 11.840,40 EUR. Vsi stroški cenitve parcele ter izvedba pravnega posla
bremenijo stranko. Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo razprave
je Vladimir eligoj, podžupan, dal na glasovanje
SKLEP (št. 15)
I. Lovski družini Kozlek, Kuteževo 18/a, Ilirska Bistrica, se proda zemljiš e parc. št. 1706/6 –
neplodno v izmeri 653 m2 in poslovno stavbo v izmeri 62 m2 k.o. Trp ane, za ceno 9.867,00
EUR, ki jo je dolo il sodni cenilec za gradbeno stroko.
Kupnina iz prejšnjega odstavka se pove a za 20% DDV v višini 1.973,40 EUR kar skupaj znaša
11.840,40 EUR.
Vsi stroški cenitve parcele, ter izvedba pravnega posla bremenijo stranko.
II. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 16 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 16 svetnikov, »PROTI« ni
glasoval nih e. Sklep je bil soglasno sprejet.
Andreja Deren in je predstavila predlog sklepa, št.: 430-35/2009, da se zemljiš e parc. št. 1031/2 –
dvoriš e v izmeri 47 m2, k.o. Mere e, izlo i iz javnega dobra in se vpiše v nov vložek, pri njem pa
lastninska pravica na Ob ino Ilirska Bistrica, sklep pa stopi v veljavo osmi dan po objavi v Uradnih
objavah Ob ine Ilirska Bistrica v glasilu Bistriški odmevi in predlog sklepa št.: 478-26/2007, da se izvrši
zamenjava parc. št. 1031/2 – dvoriš e v izmeri 47 m2, k.o. Mere e, last Ob ine Ilirska Bistrica s parc. št.
191/2 – cesta, v izmeri 7 m2, k.o. Mere e, katere lastnik je Mavri Marjan Leopold, Mere e 22, 6250
Ilirska Bistrica. Vsi stroški izvedbe pravnega posla bremenijo stranko. Kupnina za parc. št. 1031/2 znaša
648,60 EUR in se pove a za 20% DDV v višini 129,72 EUR, kar skupaj znaša 778,32 EUR, za parc. št.
191/2 pa 96,60 EUR. Preostali del zemljiš a parc. št. 1031/2- cesta, k.o. Mere e, Marjan Leopold Mavri ,
Mere e 22, Ilirska Bistrica odkupi za ceno 681,72 EUR, ki jo je dolo il sodni izvedenec, cenilec za
gradbeno stroko. Predloga sklepov z obrazložitvijo sta priložena arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo
razprave je Vladimir eligoj, podžupan, dal na glasovanje
SKLEP (št. 16)
I. Izvrši se zamenjava parc. št. 1031/2 – dvoriš e v izmeri 47 m2, k.o. Mere e, last Ob ine Ilirska
Bistrica s parc. št. 191/2 – cesta, v izmeri 7 m2, k.o. Mere e, katere lastnik je Mavri Marjan
Leopold, Mere e 22, 6250 Ilirska Bistrica.
Vsi stroški izvedbe pravnega posla bremenijo stranko.
II. Kupnina za parc. št. 1031/2 znaša 648,60 EUR in se pove a za 20% DDV v višini 129,72 EUR,
kar skupaj znaša 778,32 EUR, za parc. št. 191/2 pa 96,60 EUR. Preostali del zemljiš a parc. št.
1031/2- cesta, k.o. Mere e, Marjan Leopold Mavri , Mere e 22, Ilirska Bistrica odkupi za ceno
681,72 EUR, ki jo je dolo il sodni izvedenec, cenilec za gradbeno stroko.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 16 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 16 svetnikov, »PROTI« ni
glasoval nih e. Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP (št. 17)
I. Zemljiš e parc. št. 1031/2 – dvoriš e v izmeri 47 m2, k.o. Mere e, se izlo i iz javnega dobra in se
vpiše v nov vložek, pri njem pa lastninska pravica na Ob ino Ilirska Bistrica.
II. Sklep stopi v veljavo osmi dan po objavi v Uradnih objavah Ob ine Ilirska Bistrica v glasilu Bistriški
odmevi.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 16 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 16 svetnikov, »PROTI« ni
glasoval nih e. Sklep je bil soglasno sprejet.
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Andreja Deren in je predstavila predlog sklepa, št.: 353-58/2009, da se za ureditev dostopa na zemljiš e
parc. št. 47 – travnik k.o. Koseze od solastnikov Dušanke Zlosel, Prešernova ulica 34, Ilirska Bistrica,
Mojce Zlosel, Prešernova ulica 34, Ilirska Bistrica in Mateje Zlosel, Prešernova ulica 34, Ilirska Bistrica
odkupi od vsakega solastninski delež 1/3-ine na zemljiš u parc. št. 109/1 – travnik v izmeri 231 m2 k.o.
Koseze, za kupnino v višini 3.880,80 EUR , ki jo je dolo il sodni cenilec za gradbeno stroko, vsi stroški
postopka in izvedbe pravnega posla bremenijo Ob ino Ilirska Bistrica, zemljiš e parc. št. 109/1 - travnik pa
se vpiše v zemljiško knjigo Okrajnega sodiš a v Ilirski Bistrici v seznam I. javno dobro in predlog sklepa
št.: 353-58/2009, da se za razširitev poti in dostopa na zemljiš e parc. št. 47 – travnik k.o. Koseze od
lastnice Ane Seketin, Koseze 50a, Ilirska Bistrica, odkupi zemljiš e parc. št. 46/4 – travnik v izmeri 28 m2
k.o. Koseze, za kupnino v višini 470,40 EUR , ki jo je dolo il sodni cenilec za gradbeno stroko, vsi stroški
postopka in izvedbe pravnega posla bremenijo Ob ino Ilirska Bistrica, zemljiš e parc. št. 46/4 - travnik pa
se vpiše v zemljiško knjigo Okrajnega sodiš a v Ilirski Bistrici v seznam I. javno dobro. Predloga sklepov z
obrazložitvama sta priložena arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo razprave je Vladimir eligoj, podžupan,
dal na glasovanje
SKLEP (št. 18)
SKLEP
I. Za ureditev dostopa na zemljiš e parc. št. 47 – travnik k.o. Koseze se od solastnikov Dušanke Zlosel,
Prešernova ulica 34, Ilirska Bistrica, Mojce Zlosel, Prešernova ulica 34, Ilirska Bistrica in Mateje
Zlosel, Prešernova ulica 34, Ilirska Bistrica odkupi od vsakega solastninski delež 1/3-ine na zemljiš u
parc. št. 109/1 – travnik v izmeri 231 m2 k.o. Koseze, za kupnino v višini 3.880,80 EUR , ki jo je
dolo il sodni cenilec za gradbeno stroko.
Vsi stroški postopka in izvedbe pravnega posla bremenijo Ob ino Ilirska Bistrica.
II. Zemljiš e parc. št. 109/1 - travnik se vpiše v zemljiško knjigo Okrajnega sodiš a v Ilirski Bistrici v
seznam I. javno dobro.
III. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
in SKLEP
I. Za razširitev poti in dostopa na zemljiš e parc. št. 47 – travnik k.o. Koseze se od lastnice Ane Seketin,
Koseze 50a, Ilirska Bistrica, odkupi zemljiš e parc. št. 46/4 – travnik v izmeri 28 m2 k.o. Koseze, za
kupnino v višini 470,40 EUR , ki jo je dolo il sodni cenilec za gradbeno stroko.
Vsi stroški postopka in izvedbe pravnega posla bremenijo Ob ino Ilirska Bistrica.
II. Zemljiš e parc. št. 46/4 - travnik se vpiše v zemljiško knjigo Okrajnega sodiš a v Ilirski Bistrici v
seznam I. javno dobro.
III. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 17 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 16 svetnikov, »PROTI« ni
glasoval nih e. Sklep je bil sprejet.
Andreja Deren in je predstavila predlog sklepa, št.: 478-118/2008, da se Marjanu Leopoldu MAVRI U,
Mere e 22, Ilirska Bistrica, zaradi pridobitve lastninske pravice do celote prodajo solastniški deleži na
nepremi ninah v k.o. Mere e, dolo enih v predlogu sklepa. Kupnina, ki znaša skupaj 2.889,86 EUR, je
dolo ena z izvedeniškim poro ilom sodnega cenilca in izvedenca za kmetijstvo Rudolfa Celina, Kuteževo
4b, Ilirska Bistrica, z dne 12.2.2010 in s cenitvijo sodnega cenilca in izvedenca gozdarske stroke Franca
Prelca, Vojkov drevored 2, Ilirska Bistrica, z dne 12.2.2010. Vsi stroški postopka in izvedbe pravnega
posla, zlasti pla ilo davka na promet nepremi nin, bremenijo stranko. Predlog sklepa z obrazložitvijo je
priložen arhiviranemu zapisniku. V razpravi so sodelovali Rok Jenko, Andreja Deren in, ki je dodatno
pojasnila predlog sklepa, in Danilo Pugelj. Po zaklju eni razpravi je Vladimir eligoj, podžupan, dal na
glasovanje
SKLEP (št. 19)
I. Marjanu Leopoldu MAVRI U, Mere e 22, Ilirska Bistrica, se zaradi pridobitve lastninske pravice do
celote prodajo solastniški deleži na nepremi ninah v k.o. Mere e:
Kultura/površina
delež
Ob ine vrednost deleža Ob ine Ilirska Bistrica v
Ilirska Bistrica
EUR
parc. št.
1030/9 Pašnik, 1485 m2
128/192
217,8
1030/10 Pašnik, 560 m2
128/192
82,13333333
Pašnik.
2578
m2
1030/11
128/192
429,6666667
1030/74 Gozd, 944 m2
128/192
270,6133333
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Skupaj:
1.000,213333
88,68666667
23,73666667
88,87333333
59,98333333
78,38333333
57,96
127,6966667
31,83
93,10333333
57,77666667
747,7766667
204,24
74,58
68,38666667
14,41333333
72,22
Skupaj:
1.889,646667
Skupaj vse:
2.889,86
Kupnina je dolo ena z izvedeniškim poro ilom sodnega cenilca in izvedenca za kmetijstvo Rudolfa
Celina, Kuteževo 4b, Ilirska Bistrica, z dne 12.2.2010 in s cenitvijo sodnega cenilca in izvedenca
gozdarske stroke Franca Prelca, Vojkov drevored 2, Ilirska Bistrica, z dne 12.2.2010.
II. Vsi stroški postopka in izvedbe pravnega posla, zlasti pla ilo davka na promet nepremi nin, bremenijo
stranko.
III. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 21 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 18 svetnikov, »PROTI« ni
glasoval nih e. Sklep je bil sprejet.
121
124
133/1
133/2
134/1
134/2
710/1
710/2
132/1
132/2
242/1
401
711
131/1
131/2
131/3

Sadovnjak, 482 m2
Travnik, 129 m2
Njiva, 483 m2
Travnik, 326 m2
Njiva, 426 m2
Travnik, 315 m2
Travnik, 694 m2
Travnik 173 m2
Njiva, 506 m2
Travnik, 314 m2
Travnik 6086 m2
Travnik, 1665 m2
Travnik, 608 m2
Njiva, 446 m2
Travnik, 94 m2
Travnik, 471 m2

32/96
32/96
32/96
32/96
32/96
32/96
32/96
32/96
32/96
32/96
32/96
32/96
32/96
32/96
32/96
32/96

Andreja Deren in je predstavila predlog sklepa, št.: 492-1/2007, da se sklep Ob inskega sveta št. 4921/2007, ki je bil sprejet dne 17.12.2009, z naslednjo vsebino: za ureditev dejanskega stanja z
zemljiškoknjižnim stanjem lokalne ceste na Veliko Brdo, se od solastnikov Virginije Milavec, Koseze 24,
Ilirska Bistrica in Alojza Milavec, Koseze 24, Ilirska Bistrica odkupi od vsakega solastnika delež ½ -ice na
zemljiš ih parc. št. 1222/277 – pašnik v izmeri 567,00 m2 in parc. št. 1222/284 – pašnik v izmeri 706,00
m2 (v naravi na obeh cesta) k.o. Mala Bukovica, za ceno 1.974,43 EUR, ki jo je dolo il sodni cenilec za
kmetijstvo, razveljavi. Za ureditev dejanskega stanja z zemljiškoknjižnim stanjem lokalne ceste na Veliko
Brdo, se od solastnikov Virginije Milavec in Alojza Milavca, oba Koseze 24, 6250 Ilirska Bistrica, odkupi
od vsakega solastnika delež ½-ice na zemljiš ih parc. št. 1222/277 – cesta v izmeri 567 m2, parc. št.
1222/284 – cesta v izmeri 503 m2 in parc. št. 1222/280 – cesta v izmeri 44 m2, vse k.o. Mala Bukovica, za
skupno ceno 1.727,81 EUR, ki jo je dolo ila sodna cenilka za kmetijske stroke Bojana Manku , Kal 119,
6257 Pivka. Vsi stroški postopka in izvedbe pravnega posla bremenijo Ob ino Ilirska Bistrica. Predlog
sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo razprave, je Vladimir eligoj,
podžupan, dal na glasovanje
SKLEP (št. 20)
I. Sklep Ob inskega sveta št. 492-1/2007, ki je bil sprejet dne 17.12.2009, z naslednjo vsebino: za
ureditev dejanskega stanja z zemljiškoknjižnim stanjem lokalne ceste na Veliko Brdo, se od
solastnikov Virginije Milavec, Koseze 24, Ilirska Bistrica in Alojza Milavec, Koseze 24, Ilirska
Bistrica odkupi od vsakega solastnika delež ½ -ice na zemljiš ih parc. št. 1222/277 – pašnik v izmeri
567,00 m2 in parc. št. 1222/284 – pašnik v izmeri 706,00 m2 (v naravi na obeh cesta) k.o. Mala
Bukovica, za ceno 1.974,43 EUR, ki jo je dolo il sodni cenilec za kmetijstvo, se razveljavi.
II. Za ureditev dejanskega stanja z zemljiškoknjižnim stanjem lokalne ceste na Veliko Brdo, se od
solastnikov Virginije Milavec in Alojza Milavca, oba Koseze 24, 6250 Ilirska Bistrica, odkupi od
vsakega solastnika delež ½-ice na zemljiš ih parc. št. 1222/277 – cesta v izmeri 567 m2, parc. št.
1222/284 – cesta v izmeri 503 m2 in parc. št. 1222/280 – cesta v izmeri 44 m2, vse k.o. Mala
Bukovica, za skupno ceno 1.727,81 EUR, ki jo je dolo ila sodna cenilka za kmetijske stroke Bojana
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Manku , Kal 119, 6257 Pivka. Vsi stroški postopka in izvedbe pravnega posla bremenijo Ob ino
Ilirska Bistrica.
II. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 21 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 21 svetnikov, »PROTI« ni
glasoval nih e. Sklep je bil soglasno sprejet.
Andreja Deren in je predstavila predlog sklepa, št.: 478-16/2009, da se zemljiš e parc. št. 1222/289 –
cesta v izmeri 358 m2, k.o. 2540 Mala Bukovica, izlo i iz javnega dobra in se vpiše v nov vložek, pri njem
pa lastninska pravica na Ob ino Ilirska Bistrica, sklep pa stopi v veljavo osmi dan po objavi v Uradnih
objavah Ob ine Ilirska Bistrica v glasilu Bistriški odmevi in predlog sklepa, da se izvrši zamenjava parc. št.
1222/289 – cesta v izmeri 358 m2 k.o. 2540 Mala Bukovica, last Ob ine Ilirska Bistrica s parc. št.
1222/287 – pašnik v izmeri 166 m2 k.o. 2540 Mala Bukovica, katere lastnika sta Vatovec Damijana in
Vatovec Marijan, oba na naslovu Mala Bukovica 45, 6250 Ilirska Bistrica. Vsi stroški izvedbe pravnega
posla bremenijo stranko. Kupnina za parc. št. 1222/289 znaša 5.226,80 EUR in se pove a za 20 % DDV v
višini 1.045,36 EUR, kar skupaj znaša 6.272,16 EUR, za parc. št. 1222/287 pa cena 2.423,60 EUR. Kupnini
se deloma pobotata, razliko pa pla a kupec Vatovec Marijan, Mala Bukovica 45, 6250 Ilirska Bistrica, in
sicer v višini 3.848,56 EUR. Ceni je dolo il sodni izvedenec, cenilec za gradbeno stroko Igor Požar iz
Matenje vasi 80, Prestranek, s cenilnim elaboratom z dne 14.1.2010, št. IP – C 2354 – MP. Predloga
sklepov z obrazložitvijo sta priložena arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo razprave je Vladimir eligoj,
podžupan, dal na glasovanje
SKLEP (št. 21)
SKLEP
I. Izvrši se zamenjava parc. št. 1222/289 – cesta v izmeri 358 m2 k.o. 2540 Mala Bukovica, last Ob ine
Ilirska Bistrica s parc. št. 1222/287 – pašnik v izmeri 166 m2 k.o. 2540 Mala Bukovica, katere lastnika
sta Vatovec Damijana in Vatovec Marijan, oba na naslovu Mala Bukovica 45, 6250 Ilirska Bistrica.
Vsi stroški izvedbe pravnega posla bremenijo stranko.
II. Kupnina za parc. št. 1222/289 znaša 5.226,80 EUR in se pove a za 20 % DDV v višini 1.045,36 EUR,
kar skupaj znaša 6.272,16 EUR, za parc. št. 1222/287 pa cena 2.423,60 EUR. Kupnini se deloma
pobotata, razliko pa pla a kupec Vatovec Marijan, Mala Bukovica 45, 6250 Ilirska Bistrica, in sicer v
višini 3.848,56 EUR. Ceni je dolo il sodni izvedenec, cenilec za gradbeno stroko Igor Požar iz Matenje
vasi 80, Prestranek, s cenilnim elaboratom z dne 14.1.2010, št. IP – C 2354 – MP.
II. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
in SKLEP
I. Zemljiš e parc. št. 1222/289 – cesta v izmeri 358 m2, k.o. 2540 Mala Bukovica, se izlo i iz javnega
dobra in se vpiše v nov vložek, pri njem pa lastninska pravica na Ob ino Ilirska Bistrica.
II. Sklep stopi v veljavo osmi dan po objavi v Uradnih objavah Ob ine Ilirska Bistrica v glasilu Bistriški
odmevi.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 21 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 21 svetnikov, »PROTI« ni
glasoval nih e. Sklep je bil soglasno sprejet.
Z vodenjem seje OS je nadaljeval župan.
Župan je predstavil predlog sklepa o ugotovitvi in izkazanem javnem interesu Predlog sklepa z
obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku. V razpravi je sodelovala Karmen Šepec. Župan je dal
na glasovanje
SKLEP (št. 22)
I. Ob ina Ilirska Bistrica s tem sklepom ugotavlja in izkazuje javni interes za brezpla en prenos
nepremi nin, last RS, ki se nahajajo na obmo ju nekdanjih vojašnic v Ilirski Bistrici in Trnovem pri
Ilirski Bistrici in so vklju ene v Dogovor št. 478-181/2008-1, ki je bil sklenjen dne 28.5.2008 med RS,
Ministrstvom za obrambo, in Ob ino Ilirska Bistrica po seznamu, ki je priloga 1. cit. dogovora, kakor
sledi iz nadaljevanja in sicer:
1.a) Nepremi nine v k.o. Trnovo, parc. št. 825/5, 825/109, 825/114, 825/164, 825/178, 825/181,
825/183, 825/186, 825/189, 825/191, 825/194, 825/196, so dostopne ceste do poslovnih in industrijskih
objektov v OIC Trnovo in do športnega kompleksa - stadiona z atletsko stezo in nogometnega igriš a,
parc. št. 825/193 k.o. 2524 Trnovo ter so na podlagi Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 –
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uradno pre iš eno besedilo, 45/2008) javne ceste in kot take javno dobro, ki je izven pravnega
prometa;
1.b) Nepremi nina parc. št. 825/21 k.o. Trnovo predstavlja v naravi transformatorsko postajo v OIC
Trnovo v Ilirski Bistrici, ki je del omrežja gospodarske javne infrastrukture in pomeni javni interes in
javno korist za celotno Ob ino Ilirska Bistrica ter je dejansko grajeno javno dobro lokalnega pomena v
smislu t . 1.6. v zvezi z t . 2.2. 1.odstavka 2. lena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št.
110/2002, 97/2003 Odl.US: U-I-152/00-23, 41/2004-ZVO-1, 45/2004, 47/2004, 62/2004 Odl.US: U-I1/03-15, 102/2004-UPB1 (14/2005 popr.), 92/2005-ZJC-B, 93/2005-ZVMS, 111/2005 Odl.US: U-I150-04-19, 120/2006 Odl.US: U-I-286/04-46;
1.c) Nepremi nina parc. št. 914/4 te k.o. v naravi predstavlja zadrževalni bazen deževnih (padavinskih)
voda in kot del omrežja gospodarske javne infrastrukture pomeni javni interes oz. javno korist za
celotno Ob ino Ilirska Bistrica ter je dejansko grajeno javno dobro lokalnega pomena v smislu t . 1.6.
v zvezi z t . 2.2. 1.odstavka 2. lena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/2002, 97/2003
Odl.US: U-I-152/00-23, 41/2004-ZVO-1, 45/2004, 47/2004, 62/2004 Odl.US: U-I-1/03-15, 102/2004UPB1 (14/2005 popr.), 92/2005-ZJC-B, 93/2005-ZVMS, 111/2005 Odl.US: U-I-150-04-19, 120/2006
Odl.US: U-I-286/04-46, 126/2007);
1.d) Nepremi nini parc. št. 825/31 in parc. št. 825/172 k.o. Trnovo, ki se tudi nahajata v obmo ju OIC
Trnovo v Ilirski Bistrici, sta v naravi skladiš e z dvoriš em, ki ga ima Ob ina Ilirska Bistrica na
podlagi Pogodbe o najemu poslovnih objektov z dne 22.8.1992, št. 363-4/92-4/1, v najemu od leta
1992 dalje za nedolo en as za potrebe izvajanja nalog varstva pred naravnimi in drugimi nesre ami in
civilne zaš ite, ki so v pristojnosti Ob ine Ilirska Bistrica v skladu z dolo ili Zakona o varstvu pred
naravnimi in drugimi nesre ami (Uradno pre iš eno besedilo (ZVNDN-UPB1), Uradni list RS, št.
51/2006);
2.a) Nepremi nine parc. št. 1124/12, 1124/14, 1124/15, 1124/20, 1124/6, 1124/8, in parc. št. 1124/27
(prej del parc. št. 1124/18) k.o. Ilirska Bistrica so v naravi dostopne ceste (poti) v nekdanji vojašnici
Ilirska Bistrica, in so na podlagi Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno pre iš eno
besedilo, 45/2008) javne ceste in kot take javno dobro, ki je izven pravnega prometa, ter omogo ajo
dostop do objektov v obmo ju in sicer:
- za dostop do gimnazije in srednje šole v lasti RS, Ministrstva za šolstvo in šport, parc. št. 1124/22 te
k.o.,
- za dostop do glasbene šole in ostalih objektov v lasti Ob ine Ilirska Bistrica, parc. št. 1124/10 te k.o.,
- za dostop do objektov policijske postaje v lasti Ministrstva za notranje zadeve.
- za dostop do zobnih ambulant ter stanovanjskih in ve stanovanjskih stavb v neposredni bližini;
2.b) Zaradi zagotavljanja izvajanja javnih služb na podro ju šolstva, športa in kulture, kar je javna
korist in v širšem javnem interesu, izkazuje Ob ina Ilirska Bistrica javni interes za neodpla no
pridobitev nepremi nin:
- parc. št. 1124/1 k.o. Ilirska Bistrica, za ureditev kuhinje in jedilnice za potrebe gimnazije,
- parc. št. 1124/13 te k.o., za ureditev ve namenskega prostora za obšolske dejavnosti in dejavnosti
mladinskega centra,
- parc. št. 1124/16 te k.o. za ureditev univerzitetnega kampusa z možnostjo dijaškega doma,
- parc. št. 1124/21, parc. št. 1124/7, parc. št. 1870, parc. št. 1124/5, parc. št. 1124/19 k.o. Ilirska
Bistrica za ureditev športne dvorane in zunanjih športnih površin za potrebe gimnazije in širitve šolskih
programov;
2.c) Zaradi zagotavljanja ustreznega obsega in kvalitete zdravstvenih storitev osnovne zdravstvene
dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe v Sloveniji, ki jo je ob ina dolžna zagotavljati v skladu z
veljavnim Zakonom o zdravstveni dejavnosti (Uradno pre iš eno besedilo, ZZDej-UPB1, Ur.l. RS, št.
36/2004), izkazuje Ob ina Ilirska Bistrica javni interes za neodpla no pridobitev nepremi nin:
- parc. št. 1124/3 te k.o., v katerih delujejo ordinacije zobnih ambulant na podlagi Pogodbe o najemu
poslovnega prostora št. 363/595 z dne 3.6.1992,
- parc. št. 1869 te k.o., za ureditev in delovanje vseh zobnih ambulant na eni lokaciji.
II. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 21 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 19 svetnikov, »PROTI« ni
glasoval nih e. Sklep je bil sprejet.
8. to ka: Obravnava Ob inskega programa varnosti Ob ine Ilirska Bistrica
Karmen Pugelj, komunalna inšpektorica, je predstavila Ob inski program varnosti Ob ine Ilirska Bistrica
in predlagala, da se pri etrtem odstavku 1. to ke (Uvod – 2. stran) izbriše naslednji stavek: »Od prvega je
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oddaljena 13 km, od slednjega pa 24 km (najkrajša razdalja med obema je 52 km).« ter da se v »Zaklju ku«
(26. stran) tretji stavek pravilno glasi: »Župan najmanj enkrat letno oceni izvajanje programa, zato je tudi
omogo eno obdobno ocenjevanje njegovega izvajanja oziroma merjenje rezultatov.« Naveden ob inski
program je priložen arhiviranemu zapisniku. Dušan Grbec, predsednik odbora za urejanje prostora in
infrastrukturo, je posredoval stališ e odbora, ki je priloženo arhiviranemu zapisniku. V razpravi so
sodelovali Dušan Grbec, Vladimir eligoj, Franc Gomba in Vojko Mihelj. Po zaklju eni razpravi je
župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 23)
Sprejme se Ob inski program varnosti Ob ine Ilirska Bistrica s predlaganimi popravki.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 20 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 20 svetnikov, »PROTI« ni
glasoval nih e. Sklep je bil soglasno sprejet.

Seja je bila zaklju ena ob 21.30 uri.

Potek seje je z video kamero posnelo Društvo Izzivi (TV Galeja).

Zapisnik sestavila:
Sabrina Pirih

Župan:
Anton Šenkinc, univ. dipl. ekon.

Številka: 011-11/2010
Ilirska Bistrica, 1.4.2010
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