OB INA ILIRSKA BISTRICA
Ob inski svet

ZAPISNIK

z nadaljevanja 4. seje Ob inskega sveta Ob ine Ilirska Bistrica, ki je bila
21.3.2011 ob 16. uri v dvorani podjetja TIB Transport Ilirska Bistrica
Prisotni lani OS: Dušan Grbec, Robert Uj i , Barbara Kogovšek, Borut Rojc, Vlado Hrvatin,
Zora Anuša Balazs, Rok Jenko, Ivo Tijan, Igor Batista, Anton Frank, Vojko Tomši , Sebastijan
Ferlež, Rudolf Celin, Alojz Bubni , Primož Rojc, Zdravko Kirn, Jerica Strle, Sonja Koren eligoj,
Ivan Sim i , Danica Novak Jura , Anton Šenkinc, Tjaša Logar Vrh, Vojko Mihelj
Prisotni sodelavci ob inske uprave: Emil Rojc, župan, Andreja Deren in, v.d. direktorja ob inske
uprave, Tina Kocjan, finan nik, Dragica Kastelic Boštjan i , vodja oddelka za gospodarsko
infrastrukturo, Sabrina Pirih, višja referentka
Prisotni novinarji: Katja Kirn, Dragica Jakseti , Anja Hofman, Milena Urh, Tina Milostnik
Valen i in predstavniki TV Galeje
Nadaljevanje seje Ob inskega sveta Ob ine Ilirska Bistrica je sklical in vodil Emil Rojc,
župan. Župan je ugotovil, da je na seji Ob inskega sveta Ob ine Ilirska Bistrica (v
nadaljevanju besedila OS) od 23 svetnic in svetnikov prisotnih 23, zato je OS sklep en in
lahko veljavno odlo a.
Župan je predlagal, da komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja v zvezi s to ko
dnevnega reda: Imenovanja, posreduje ob inskemu svetu sklep z obrazložitvijo. Dušan Grbec,
predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je ob inski svet seznanil s
sklepom komisije in njegovo obrazložitvijo glede umika to ke dnevnega reda: Imenovanja. Sklep
komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja z obrazložitvijo:
»Na podlagi prvega odstavka 27. lena Poslovnika o delu Ob inskega sveta Ob ine Ilirska
Bistrica komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, kot predlagatelj, z dnevnega
reda umika to ko: Imenovanja.
OBRAZLOŽITEV:
Ker pri sklepu št. 15 s 3. seje Ob inskega sveta Ob ine Ilirska Bistrica z dne 27.1.2011
(Razreši se vse lane svetov javnih zavodov, upravnih in nadzornih odborov, ki so
predstavniki Ob ine Ilirska Bistrica oziroma Ob ine Ilirska Bistrica kot ustanovitelja in to
funkcijo opravljajo do imenovanja novih lanov svetov javnih zavodov, upravnih in
nadzornih odborov, ki so predstavniki Ob ine Ilirska Bistrica oziroma Ob ine Ilirska Bistrica
kot ustanovitelja. Za ne se nov postopek za imenovanje novih lanov do izteka mandata.
Ob inska uprava na podlagi tega sklepa takoj pozove k evidentiranju kandidatov in se
postopek imenovanja izpelje na naslednji seji ob inskega sveta.) niso bili podani razlogi za
razrešitev lanov svetov javnih zavodov, upravnih in nadzornih odborov, ki so predstavniki
Ob ine Ilirska Bistrica oziroma Ob ine Ilirska Bistrica kot ustanovitelja, in ti tudi niso
dolo eni v ustanovitvenih aktih zavodov, je potrebno predhodno to podro je urediti v aktih,
zato tudi niso podani pogoji za obravnavo navedene to ke in jo v skladu s prvim odstavkom
27. lena Poslovnika o delu Ob inskega sveta Ob ine Ilirska Bistrica in v zvezi z 10. lenom
Odloka o ustanovitvi, sestavi in delovnem podro ju delovnih teles Ob inskega sveta Ob ine
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Ilirska Bistrica, komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, kot predlagatelj, z
dnevnega reda umika.
Pravilnost dane obrazložitve z umikom to ke dnevnega reda s seje ob inskega sveta je
18.3.2011 potrdila tudi Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko.«
Anton Šenkic je proceduralno dejal, da je bil zadnji sprejet dnevni red, na katerem je 9.
to ka imenovanja, tisto, kar je prebral gospod Grbec, pa sploh ni zakonito. Predlagatelj
dnevnega reda ni bil KVIAZ, ampak župan Ob ine Ilirska Bistrica, predlagatelj 9. c) to ke pa
Kirn Zdravko. Dejal je, da po poslovniku in po Zakonu o lokalni samoupravi lahko umakne
to ko dnevnega reda, pred sprejemom dnevnega reda, v fazi sprejemanja, predlagatelj. To
pomeni, da se to ka dnevnega reda ne more umakniti. Kot dolo a 26. len, ko je dnevni red
sprejet, se ga razen iz posebej utemeljenih razlogov ne more spreminjati. Da bi se zdaj
umaknilo to ko, sam ni slišal nobenega vplivnega razloga, o tem pa mora sklepati ob inski
svet. Prosil je za obrazložitev, zakaj se umika to ko dnevnega reda.
Župan je pojasnil, da je komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, kot
predlagatelj to ke dnevnega reda, dala obrazložitev o umiku to ke z dnevnega reda, zato je
predlagal, da ob inski svet nadaljuje z delom z naslednjo to ko dnevnega reda. Zdravko
Kirn je dejal, da se v skladu s 27. lenom poslovnika ne more umakniti 9. c) to ke. Rok
Jenko je proceduralno pojasnil, da samo ob inski svet lahko odlo i, ali se dolo eno to ko
umakne z dnevnega reda. Župan je predlagal nadaljevanje seje Ob inskega sveta Ob ine
Ilirska Bistrica (v nadaljevanju besedila OS) z naslednjo to ko dnevnega reda.
9. to ka: Obravnava projekta ravnanja s komunalnimi odpadki
Župan je predstavil projekt izgradnje regijskega centra za ravnanje z odpadki Notranjska –
Istra – Kras. Predlog sklepa z obrazložitvijo in povzetkom dokumenta identifikacije
investicijskega projekta št. 9/2011, Izgradnja regijskega centra za ravnanje z odpadki
Notranjska – Istra – Kras (CERO NIK), je priložen arhiviranemu zapisniku. Barbara
Kogovšek, predsednica odbora za urejanje prostora in infrastrukturo, je posredovala stališ e
odbora, ki je priloženo arhiviranemu zapisniku. Rok Jenko ni podprl predloga sklepa. Župan
je dodatno obrazložil predlog. V razpravi so sodelovali Ivo Tijan, župan, Primož Rojc,
Zdravko Kirn, Rok Jenko, Danica Novak Jura , Borut Rojc, Igor Batista, Rudolf Celin,
Vojko Tomši , Anton Šenkinc, Robert Uj i , Vlado Hrvatin, Sebastijan Ferlež in Ivan
Sim i . Igor Batista je predlagal, da se v 26. lenu pogodbe dolo i, da je podpisana pogodba
za pet ali sedem let, po tem roku pa imajo udeleženci pravico do odstopa od pogodbe. V
nadaljevanju so razpravljali Zdravko Kirn, Vojko Tomši , župan, Anton Šenkinc in
Rudolf Celin. Zdravko Kirn je predlagal tri dopolnilne sklepe: prvi sklep je namenjen
oblikovanju rente, da si Ob ina Ilirska Bistrica pridržuje pravico do nepreklicnega odstopa v
primeru, da se oblikuje renta, drugi, da se korigira 26. len pogodbe glede odstopa od
pogodbe. Župan je predlagal, da se natan no dolo i spremembe 26. lena pogodbe. Zdravko
Kirn je vprašal OS, kaj smatra o stališ u, da si pridržimo pravico do lo evanja odpadkov, za
neko dolo eno obdobje, glede na to, da vstopamo v sistem z bruto zbranimi odpadki.
Razpravljali so še Vojko Mihelj, župan, Zdravko Kirn, Vojko Tomši , ki je predlagal
sprejem predlaganega sklepa in da se župana pooblasti, da se na sestanku pooblaš encev
posameznih ob in maksimalno zavzame za interese Ob ine Ilirska Bistrica, Jerica Strle, Ivo
Tijan, ki je predlagal petminutni odmor in Primož Rojc.
Župan je ob 17.45 uri predlagal petminutni odmor. Župan je ob 17.55 uri ugotovil, da je od 23-ih
lanic in lanov OS prisotnih 23, zato je OS sklep en in lahko nadaljuje s sejo.
V razpravo so se vklju ili Rok Jenko, župan, Dušan Grbec in Anton Šenkinc, ki je
predlagal, da se glede na razpravo opravi drugi krog usklajevanja pogodbe in se dokon ni
sklep sprejme na aprilski seji. Igor Batista je predlagal sprejem predlaganega sklepa s
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priporo ili, da se župana pooblasti za pogajanja, in sicer, da se gre v projekt brez rente
oziroma s im manjšo rento, da se omeh a dolo be 26. lena v zveze z veljavnostjo te
pogodbe, e je to mogo e in je v skladu z zakonodajo. Poleg tega pa je predlagal, da se
pripravi še izobraževanje oziroma sprotno obveš anje v ob inskem glasilu o nujnosti,
možnosti, opremi in akcijah za lo eno zbiranje odpadkov. Zdravko Kirn je podprl Šenkin ev
predlog in predlagal, da se sprejme osnutek pogodbe s tremi dopolnili: da se do aprilske seje
razreši vprašanje rente, da se razreši odstop od pogodbe in tretji predlog - dejstvo je, da je
naša kalkulacija slaba, naš delež je slab in dva stavka dodatno kot varovalka ne škodita.
Razpravljali so še Vojko Tomši , Rok Jenko, Anton Šenkinc, Zdravko Kirn, župan, Igor
Batista, Dušan Grbec, Rudolf Celin, Danica Novak Jura in Vojko Mihelj. Anton
Šenkinc je umaknil svoj predlog in podprl predlog Kirna. Župan je dal na glasovanje
SKLEP (št. 1)
I. Ob inski svet Ob ine Ilirska Bistrica je obravnaval in se seznanil z DIIP - dokumentom
identifikacije investicijskega projekta za projekt Center za ravnanje z odpadki Notranjske,
Istre in Krasa (CERO NIK) ter soglaša s sklenitvijo Medob inske pogodbe o sodelovanju
pri pripravi projekta in izvedbi projekta Center za ravnanje z odpadki Notranjske, Istre in
Krasa (CERO NIK) ter pooblaš a župana Ob ine Ilirska Bistrica za podpis.
Podpis pogodbe se izvede, ko pogodbo v isti vsebini potrdijo vsi ob inski sveti ob in
podpisnic.
II. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 23 lanov ob inskega sveta. »ZA« predlagan sklep je
glasovalo 11 lanov ob inskega sveta, »PROTI« je glasovalo 12 lanov ob inskega sveta.
Sklep ni bil sprejet.
Zdravko Kirn je predlagal, da se sprejme osnutek pogodbe, ki je priložen gradivu, z
naslednjimi dopolnitvami: da se do aprilske seje, ko se bo sprejemalo dokon no besedilo
pogodbe, razreši z ostalimi sopogodbeniki vprašanje rente, odstop od pogodbe, ki ga definira
26. len in pravico posamezne ob ine do lo evanja odpadkov v dolo enem obdobju. Župan
je prosil, da se predlog natan no dolo i. Pojasnjeno je bilo, da ob inska uprava ne more
oblikovati predloga, ker je to naloga lanov ob inskega sveta, da konkretno oblikujejo
predlog sprememb in dopolnitev (kaj je potrebno spremeniti v 26 lenu). Zdravko Kirn je
pojasnil, da napotujejo na pogajalska izhodiš a, na tri klju ne elemente: vprašanje rente,
vprašanje možnosti odstopa od pogodbe, ko je center že zgrajen in deluje in pravico
posamezne ob ine, da lo eno zbira in prodaja tržne odpadke v dolo ene obdobju, ker so bili
hendikepirani pri dolo anju solastninskega deleža ter da se naslednji mesec sprejme dokon ni
predlog. Anton Šenkinc je povzel Kirnov predlog, da OS sprejme osnutek predlagane
pogodbe z dopolnitvami v obliki napotkov županu, da se izpogaja in kon no varianto pogodbe
OS sprejme na naslednji seji. Zdravko Kirn je ponovil svoje dopolnitve predloga: vprašanje
rente, vprašanje odstopa od pogodbe o za etku delovanja centra brez soglasja sopogodbenic
in glede pravice do lo enega zbiranja in prodaje zbranih frakcij v dolo enem obdobju.
Razpravljali so še Igor Batista, Anton Šenkinc in Borut Rojc. Župana je zanimalo, kaj je
vprašanje rente. Rok Jenko je predlagal, da rente ne sme biti. Razpravljale so še Sonja
Koren eligoj, Danica Novak Jura in Jerica Strle. Župan je dal na glasovanje
SKLEP (št. 2)
Ob inski svet Ob ine Ilirska Bistrica sprejme osnutek Medob inske pogodbe o sodelovanju
pri pripravi in izvedbi projekta Center za ravnanje z odpadki Notranjske, Istre in Krasa
(CERO NIK) z dopolnitvami v obliki napotkov županu, da se z ostalimi sopogodbeniki
razreši vprašanje rente, odstop od pogodbe, ki ga definira 26. len in pravico posamezne
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ob ine do lo evanja odpadkov in prodaje zbranih frakcij v dolo enem obdobju. Kon no
varianto pogodbo bo ob inski svet sprejel na naslednji seji.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 23 lanov ob inskega sveta. »ZA« predlagan sklep je
glasovalo 11 lanov ob inskega sveta, »PROTI« je glasovalo 10 lanov ob inskega sveta.
Sklep je bil sprejet.
10. to ka: Obravnava predloga o pristopu k organom skupne ob inske uprave
Župan je predstavil predlog o pristopu k organom skupne ob inske uprave. Predlog sklepa z
obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku. Barbara Kogovšek, predsednica odbora za
urejanje prostora in infrastrukturo, je posredovala stališ e odbora, ki je priloženo
arhiviranemu zapisniku. Rok Jenko je podprl predlog sklepa. V razpravi je sodelovali Dušan
Grbec. Primož Rojc se je strinjal, da se pristopi k organom skupne ob inske uprave
Medob inskega inšpektorata in redarstva in Medob inske notranje revizijske službe, ni se pa
strinjajo s pristopom k organom skupne ob inske uprave za skupni organ za prostorsko
planiranje in urbanizem. Rudolf Celin se prav tako ni strinjal s pristopom k organom skupne
ob inske uprave za skupni organ za prostorsko planiranje in urbanizem. Anton Šenkinc se ni
strinjal s predlogom sklepa. Razpravljali so še Rok Jenko, župan, ki je predlagal, da se pri
organu skupne ob inske uprave za skupni organ za prostorsko planiranje in urbanizem dolo i
pogoj, da je sedež organa v Ob ini Ilirska Bistrica, Rudolf Celin, Vojko Mihelj in Danica
Novak Jura . Župan je dal na glasovanje
SKLEP (št. 3)
I. Ob inski svet Ob ine Ilirska Bistrica soglaša, da Ob ina Ilirska Bistrica pristopi k
organom skupne ob inske uprave, in sicer:
- Medob inskega inšpektorata in redarstva Ob in: Diva a, Hrpelje-Kozina, Komen in
Sežana ( v nadaljevanju: Medob inski inšpektorat in redarstvo),
- Medob inske notranje revizijske službe Ob in: Diva a, Hrpelje-Kozina, Komen in
Sežana
( v nadaljevanju: Medob inska notranja revizijska služba) in
- skupnega organa za prostorsko planiranje in urbanizem, pod pogojem, da je sedež
skupnega organa v Ob ini Ilirska Bistrica.
II. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 23 lanov ob inskega sveta. »ZA« predlagan sklep je
glasovalo 20 lanov ob inskega sveta, »PROTI« je glasoval 1 lan ob inskega sveta. Sklep je
bil sprejet.
11. to ka: Obravnava sklepa o prerazporeditvi sredstev zaradi spremembe virov
financiranja
Župan in Tina Kocjan, finan nik (v nadaljevanju besedila Tina Kocjan), sta predstavila
predlog sklepa o prerazporeditvi sredstev zaradi spremembe virov financiranja za vodovod
Podgrad in Mosti ek Bubec – Posrtvica. Predloga sklepov z obrazložitvijo sta priložena
arhiviranemu zapisniku. Zdravko Kirn je menil, da gre v primeru predloga sklepa »vodovod
Podgrad« za rebalans prora una. Tina Kocjan je dodatno pojasnila predlog sklepa. V
razpravi so sodelovali Igor Batista, Anton Šenkinc, Rok Jenko, župan, Primož Rojc,
Zdravko Kirn in Robert Uj i , ki je predlagal, da se predlagan sklep umakne. Župan je
umaknil oba sklepa (za vodovod Podgrad in mosti ek Bubec – Posrtvica) o prerazporeditvi
sredstev zaradi spremembe virov financiranja.
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12. to ka: Obravnava Deklaracije primorskih ob in za uveljavitev zaš itne klavzule v
zvezi s trgom nepremi nin na Primorskem.
Župan je predstavil Deklaracijo primorskih ob in za uveljavitev zaš itne klavzule v zvezi s
trgom nepremi nin na Primorskem. Deklaracija primorskih ob in za uveljavitev zaš itne
klavzule v zvezi s trgom nepremi nin na Primorskem z izjavo o sprejemu te deklaracije je
priložena arhiviranemu zapisniku. V razpravi so sodelovali Primož Rojc, župan, Rudolf
Celin, Rok Jenko, Vojko Tomši , Danica Novak Jura , Igor Batista in Vojko Mihelj.
Župan je dal na glasovanje
SKLEP (št. 4)
Sprejme se Izjavo o sprejemu Deklaracije primorskih ob in za uveljavitev zaš itne klavzule v
zvezi s trgom nepremi nin na Primorskem.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 23 lanov ob inskega sveta. »ZA« predlagan sklep je
glasovalo 19 lanov ob inskega sveta, »PROTI« ni glasoval nih e. Sklep je bil sprejet.
Seja je bila zaklju ena ob 19.45 uri.
Potek seje je z video kamero posnelo Društvo Izzivi (TV Galeja).

Zapisnik sestavila:
Sabrina Pirih

Župan:
Emil Rojc

Številka: 011-13/2011
Ilirska Bistrica, 31.3.2011
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