OBČINA ILIRSKA BISTRICA
Občinski svet

ZAPISNIK
z nadaljevanja 12. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, ki je bila
7.6.2012 ob 16. uri v sejni sobi Občine Ilirska Bistrica
Prisotni člani OS: Dušan Grbec, Barbara Kogovšek, Robert Ujčič, Borut Rojc, Vlado Hrvatin, Zora Anuša
Balazs, Rok Jenko, Ivo Tijan, Igor Batista, Anton Frank, Vojko Tomšič, Rudolf Celin, Alojz Bubnič, Primoţ
Rojc, Zdravko Kirn, Sonja Koren Čeligoj, Ivan Simčič, Danica Novak Jurač, Anton Šenkinc, Vojko Mihelj
Odsotnosti članov OS med sejo: Robert Ujčič (- 7 minut), Rok Jenko (- 40 minut), Anton Frank (- 2 uri 26
minut), Primoţ Rojc (- 27 minut), Ivan Simčič (- 25 minut), Anton Šenkinc (- 1 uro 40 minut)
Odsotni člani OS: Sebastijan Ferleţ (opr.), Tjaša Logar Vrh (opr.)
Prisotni sodelavci občinske uprave: Emil Rojc, ţupan, Tina Kocjan, vodja oddelka za gospodarstvo in finance, Dragica
Kastelic Boštjančič, vodja oddelka za gospodarsko infrastrukturo, Mitja Boţič, strokovni sodelavec za investicije; Sabrina
Pirih, višja referentka
Ostali prisotni: Viljem Fabčič, Studio 3 d.o.o., Ingrid Fatur, ravnateljica Vrtca Ilirska Bistrica in Mirjam
Vrh, ravnateljica OŠ Podgora Kuteţevo - pri 1. točki dnevnega reda
Prisotni novinarji: Dragica Jaksetič, Doris Komen, Lori Ferko, Isabella Bučković in predstavniki TV Galeje
Nadaljevanje seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica je sklical in vodil Emil Rojc, ţupan (v
nadaljevanju besedila ţupan). Za nadaljevanje seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica je bil
predlagan naslednji DNEVNI RED:
1. Predstavitev projektov: izgradnja kroţišča K3 v Ilirski Bistrici (kroţišče pri Spetiču), zunanja in
notranja ureditev Doma na Vidmu, Vrtca Ilirska Bistrica, osnovne šole in vrtca v Kuteţevem
13. Vprašanja in pobude
14. Informacija o projektih: vodooskrbe Obale in Krasa, odlagališča v Logatcu in izgradnje kanalizacije v
Podgradu
Ţupan je uvodoma pojasnil nov glasovalni sistem.
Ţupan je ugotovil, da je na seji Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica (v nadaljevanju besedila OS) od
23-ih članic in članov OS prisotnih 18, zato je OS sklepčen in lahko veljavno odloča. Predlagal je
nadaljevanje 12. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica s 1. točko dnevnega reda: Predstavitev
projektov: izgradnja kroţišča K3 v Ilirski Bistrici (kroţišče pri Spetiču), zunanja in notranja ureditev Doma
na Vidmu, Vrtca Ilirska Bistrica, osnovne šole in vrtca v Kuteţevem.
1. točka: Predstavitev projektov: izgradnja kroţišča K3 v Ilirski Bistrici (kroţišče pri Spetiču),
zunanja in notranja ureditev Doma na Vidmu, Vrtca Ilirska Bistrica, osnovne šole in vrtca
v Kuteţevem
Zunanja ureditev Doma na Vidmu
Viljem Fabčič, Studio 3 d.o.o. (v nadaljevanju besedila Viljem Fabčič), je predstavil zunanjo ureditev
Doma na Vidmu. V razpravi so sodelovali Rok Jenko, ţupan, Zdravko Kirn, Dušan Grbec, Vojko
Mihelj, Rudolf Celin, Igor Batista, Robert Ujčič in Vlado Hrvatin.
Viljem Fabčič je odgovarjal na vprašanja članov občinskega sveta. Ţupan je dal na glasovanje
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SKLEP (št. 1)
Sprejme se idejno zasnovo za projekt Doma na Vidmu - ureditev zunanjih površin, ki ga je pripravilo
podjetje Studio 3 d.o.o..
Pri glasovanju je bilo prisotnih 19 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 17 članov
občinskega sveta, »PROTI« je glasoval 1 član občinskega sveta. Sklep je bil sprejet.
Vrtec Ilirska Bistrica
Viljem Fabčič je predstavil projekt vrtca v Ilirski Bistrici. Ingrid Fatur, ravnateljica Vrtca Ilirska Bistrica
(v nadaljevanju besedila Ingrid Fatur), je predstavila mnenje o navedenem projektu in stanje obstoječega
objekta vrtca. V razpravi so sodelovali Danica Novak Jurač, Primoţ Rojc, Vojko Mihelj, Zdravko
Kirn, ţupan, Anton Šenkinc, ki je obrazloţil svoj glas proti predstavljenemu projektu vrtca, Igor Batista,
ki je podprl predstavljen projekt, Rok Jenko ter Ivo Tijan in Borut Rojc, ki sta podprla predstavljen
projekt. V nadaljevanju seje je Zdravko Kirn samo idejo projekta vrtca podprl. Razpravljali so še Borut
Rojc, Zdravko Kirn, Anton Šenkinc, ţupan, Ingrid Fatur, Danica Novak Jurač, ki je podprla idejo o
graditvi vrtca, Vojko Mihelj, Dušan Grbec, Rok Jenko in Igor Batista. Dušan Grbec je podprl
predstavljeno idejno zasnovo projekta.
Viljem Fabčič je odgovarjal na vprašanja članov občinskega sveta. Ţupan je dal na glasovanje
SKLEP (št. 2)
Sprejme se idejno zasnovo projekta, št. 653-12, Centralni vrtec v Ilirski Bistrici.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 20 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 17 članov
občinskega sveta, »PROTI« je glasoval 1 član občinskega sveta. Sklep je bil sprejet.
Ţupan je ob 18.40 uri prekinil sejo OS zaradi odmora. Ţupan je ob 18.53 uri ugotovil, da je od 23-ih
članic in članov OS prisotnih 17, zato je OS sklepčen in lahko nadaljuje s sejo.
Osnovna šola in vrtec v Kuteţevem
Viljem Fabčič je predstavil projekt urejanja dodatnih prostorov za vrtec in osnovno šolo v Kuteţevem.
Mirjam Vrh, ravnateljica OŠ Podgora Kuteţevo (v nadaljevanju besedila Mirjam Vrh), je predstavila
mnenje o navedenem projektu in stanje obstoječega objekta šole in vrtca. V razpravi so sodelovali Rok
Jenko, ki je podprl zadevo, Zdravko Kirn, Ivo Tijan, Mirjam Vrh, Rudolf Celin in Primoţ Rojc.
Viljem Fabčič je odgovarjal na vprašanja članov občinskega sveta. Ţupan je dal na glasovanje
SKLEP (št. 3)
Sprejme se idejno zasnovo projekta, št. 652-12, Prizidek k OŠ Podgora Kuteţevo (urejanje dodatnih
prostorov za vrtec in osnovno šolo).
Pri glasovanju je bilo prisotnih 19 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 18 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.
Ivo Tijan je pojasnil, da zaradi tehničnih teţav pri uporabi glasovalne naprave njegov glas ni bil oddan, je
pa podprl predlagan sklep.
13. točka: Vprašanja in pobude
Dušan Grbec
Dal je pobudo, da se pokosi okrog zdravstvenega doma v Podgradu.
Barbara Kogovšek (pobude so dane v pismeni obliki in so dobesedno prepisane)
» 1. Dajem pobudo za ponovno proučitev in oprostitev plačila nadomestila stavbnega zemljišča za vsa
PGD GZ Il. Bistrica ter za vse ostale humanitarne organizacije z ustreznim sklepom.
2. Dajem pobudo, da se ţupan ali podţupana v prihodnje udeleţijo letnih občnih zborov PGD in GZ v
Ilirski Bistrici.
3. Prebivalci Levstikove ulice naprošajo za dodatno posodo za odlaganje pločevink.«
Ţupan je v zvezi s prvo pobudo pojasnil, da so nadomestila izračunana po veljavnem odloku, izračuni pa
poslani strankam. Po posvetovanju z davčno upravo se za letošnje leto izračunov ne more spreminjati. V
novem odloku, ki bo predlagan v kratkem, pa bo mogoče urediti tudi to vprašanje. Glede druge pobude se
je ţupan zahvalil za povabila, vendar se jih poskuša udeleţiti, kolikor se le da. Igor Batista je v zvezi s
tretjo pobudo pojasnil, da je zgornji stari del Bistrice še brez urejenega ekološkega otoka. Klub
prizadevanju pristojne občinske sluţbe in komunalnega podjetja, ni prišlo do dogovora o lokaciji
ekološkega otoka na katerega bi bilo moţno locirati dovolj velike kapacitete primernih kontejnerjev za
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ločeno zbiranje odpadkov. Komunalno podjetje in pristojni oddelek iz občinske uprave so v kontaktu z
vodstvom krajevne skupnosti, vendar primerne lokacije še niso dobili.
Robert Ujčič
1. Zanimalo ga je, če je mogoče pri izhodu iz parkirišča pri OŠ Antona Ţnideršiča, zaradi varnosti
postaviti cestno ogledalo pri vključevanju v promet na glavno cesto.
2. Na Velikem Brdu se je dokončalo z deli na postavitvi širokopasovnega omreţja, vendar ceste in ostale
stvari še niso v celoti sanirane in prebivalce zanima, kdaj lahko pričakujejo vsaj delno sanacijo, da bi
bila prevoznost kolikor toliko normalna - velike udarne jame po celi površini.
3. V lanskem letu je bil sprejet tudi naš del avtocestne trase, ki naj bi potekala od Jelšan proti Merečam
oziroma Kilovčam. Prebivalce nekaterih delov naše občine zanima, koliko daleč so vsi postopki glede
pridobivanja soglasij oziroma v kateri fazi je to in ali poteka neko usklajevanje tudi s sosednjimi
občinami Pivko in Postojno.
4. Glede na to, da je občina Koper prejšnji teden podpisala pogodbo z Ljubljano v zvezi s smetmi oziroma
z odvaţanjem teh smeti, ga je zanimalo, kako bomo tudi mi kot občina pristopili k temu.
5. Nekateri direktorji so napisali neko protestno oziroma nek dopis, s katerim bi si ţeleli vrnitev nazaj v
Notranjsko kraško regijo. Zanimalo ga je, ali je mogoče v to smer še kaj razpravljati.
Ţupan je v zvezi z drugo pobudo dejal, da je kar nekaj prošenj za sanacijo ceste. Poskušal bo intervenirati
pri podjetju, ki postavlja optični kabel. Glede avtoceste je ţupan pojasnil, da ta bo, ko bo drţava določila
traso. Glede petega vprašanja je ţupan pojasnil, da je to ţe pojasnjeval, tudi v sredstvih javnega
obveščanja. Ko je prejel dopis, je direktorje zaprosil, da mu sporočijo, koliko evropskih sredstev so firme
»počrpale« v preteklih štirih letih. Odgovor je prejel samo od ene. Slovenija je razdeljena na razvojne in
statistične regije. Razvojne regije so v domeni Republike Slovenije in posameznih občin, da se odločijo za
posamezne razvojne regije. Občina Ilirska Bistrica ima kompetenco prestopiti iz ene razvojne regije v
drugo. Druga delitev je statistična. Statistična delitev je definirana s strani Evropske unije. Na statistično
delitev občina nima vpliva. Naš OS se ne more odločiti, da nas bi EU umestila v drugo statistično regijo. Z
našim sklepom na OS je občina prestopila v Primorsko razvojno regijo, z vidika EU pa smo ostali v
statistični Notranjsko kraški regiji. V naslednji evropski perspektivi bomo v vzhodnem delu drţave, tako
kot smo bili pred sklepom OS in kriteriji za delitev evropskih sredstev, ki jih bodo deleţne naše firme, bodo
v naslednji evropski perspektivi enaki, kot če ta OS ne bi sprejel sklepa za prestop v drugo razvojno regijo.
Tukaj je vsa skrb gospodarstva odveč.
Rok Jenko
1. Dal je pobudo, da občina naslovi dopis oziroma protestno pismo na infrastrukturo Slovenskih ţeleznic
zaradi uničevanja kulturne in tehnične dediščine na način, da betonirajo kamnite tunele ob ţelezniški
progi Reka – Pivka.
2. Dal je pobudo, da se pri pripravi naslednjega proračuna zagotovijo sredstva za asfaltiranje oziroma za
odkup zemljišč in posledično ureditev ceste in asfaltiranje vozišča za vas Ostroţno Brdo. Gre za edino
vas v naši občini, ki nima asfaltne povezave s preostankom matične občine.
3. Dal je pobudo za ureditev kostanjev v Bazoviški ulici, od številke 40 naprej.
4. Dal je pobudo, da se za parkirišče za občino spravi v funkcijo parkomat (dogovoriti za eno uro prostega
parkiranja, za preostali del pa naj se uvede parkirnina).
5. Vprašanje je naslovil na Sluţbo Vlade za lokalno samoupravo in regionalni razvoj. Zanimalo ga je, kdaj
bodo stekle volitve v svete razvojnih regij.
6. Zanimalo ga je, kako bo Občina Ilirska Bistrica odreagirala na politične provokacije Postojne in t.i.
Notranjske regije (neutemeljeno protestno pismo nekaterih naši gospodarstvenikov, spremembe pri
policijski upravi naj bi pripeljale do tega, da bi bila ponovno ustanovljena Policijska uprava Postojna
oziroma naj bi se Policijsko upravo Koper preselilo v Postojno).
7. Dal je pobudo, da se ponovno osvetli prostor pred zgradbo Občine Ilirska Bistrica.
8. Dal je pobudo, da se v Gubčevi ulici (na ravnem delu ulice pred AMZS in stanovanjskim blokom, kjer
prebiva) postavi leţeče policaje.
9. Dal je pobudo, da komisija za mednarodno sodelovanje naveţe stike s pobrateno občino Devin
Nabreţina.
Ţupan je v zvezi s sedmo pobudo pojasnil, da je ţe naročil, da se zadevo uredi. Glede osme pobude je
pojasnil, da je predlagani odsek ceste za postavitev leţečih policajev drţavna cesta. V zvezi z deveto
pobudo se je ţupan strinjal, da se poveţemo s to zamejsko občino.

3

Ivo Tijan
1. Zanimalo ga je, kaj je z delom asfaltiranega cestišča v Kneţaku pri »pumpi«, ker je v katastrofalnem
stanju. Za ta del cestišča je nameraval zahtevati izredni inšpekcijski nadzor, da se zadevo sanira.
2. Dal je pobudo, da vsi zainteresirani svetniki (z avtobusom eno soboto dopoldne) pregledajo vse pereče
objekte po občini (zgradbo zraven gimnazije, osnovno šolo v Kuteţevem, vrtec v Ilirski Bistrici, v
Podgradu šolo, industrijsko cono Plama).
3. Glede sistema glasovanja ga moti, da se v času aktivnega glasovanja vidi kdo kako glasuje. Ţelel bi, da
se rezultat pokaţe po končanem glasovanju.
Ţupan je glede glasovalnega sistema pojasnil, da pripomba ni utemeljena. Ţupan je v zvezi s prvim
vprašanjem pojasnil, da je to začasni asfalt. V zvezi z drugo pobudo je ţupan pojasnil, da nima nič proti, če
si svetniki plačajo avtobus in si te objekte ogledajo.
Vlado Hrvatin
1. Zanimalo ga je, kako bo letos s kopalnim avtobusom.
2. Zanimalo ga je, kaj bo z mostom v vasi Podgraje.
3. Zanimalo ga je, kdaj bo pripravljena rekonstrukcija zidov na pokopališču v Ilirski Bistrici.
V zvezi s prvim vprašanjem je ţupan pojasnil, da je objavljen razpis za kopalni avtobus in bo zadeva
izvedena kot vsako drugo leto. Ţupan je v zvezi z drugim vprašanjem pojasnil, da se načrtuje začetek
gradnje v mesecu avgustu. Glede tretjega vprašanja je ţupan pojasnil, da se bo pričelo z rekonstrukcijo, ko
bodo v proračunu sprejeta finančna sredstva za ta namen.
Zora Anuša Balazs
1. Dala je pobudo, da se na Šercerjevi ulici (smer Ilirska Bistrica – Šembije) pri vhodu/izhodu za
Transport (vendar ne v samem kriţišču) napravi prehod za pešce.
2. Dala je pobudo, da se v Kosovelovi ulici postavi enega leţečega policaja, če je mogoče.
V zvezi z drugo pobudo je ţupan pojasnil, da se bo pobudo proučilo.
Igor Batista
Dal je pobudo, da občinska uprava zahteva od DRSC-ja, da rekonstruira kriţišče pri Lesonitu od
ţelezniškega prehoda do skladišča bivše zadruge ter levo in desno 50 metrov.
Rudolf Celin
Se ni strinjal s Tijanovo pobudo, da bi si občinski svetniki po občini ogledovali objekte. To se mu zdi
skrajno neodgovorno, za to so strokovne sluţbe, strokovnjaki.
Alojz Bubnič
Zanimalo ga je, kako poteka projekt in vse skupaj okrog prenove strehe na vaškem domu na Pregarjah.
Primoţ Rojc
Apeliral je na vse občane, ki se vozijo v druge kraje in si delijo prevoze, da uporabljajo parkirišče kot je na
primer za Domom na Vidmu. Dal je pobudo, da bi občina, mogoče nekje ob cesti, uredila dodatna
parkirišča.
Primoţ Rojc je v zvezi z Jenkovo pobudo pojasnil, da je dobil odgovor od Slovenskih ţelezni in so
zagotovili, da bodo tunel pri Mali Bukovici adaptirali iz svojih lastnih sredstev in ga ohranili v prvotni
obliki.
Ţupan je v zvezi s parkirišči pojasnil, da je v Bistrici potrebno tako parkirišče in se bo za to poskušalo najti
rešitev.
Zdravko Kirn
1. Dopolnil je pobudo svetnika Ujčiča glede odprave poškodb udarnih jam in mest razrezov, kjer se je
izvajalo širokopasovno omreţje. V vasi Sabonje so poškodbe strahovite in je potrebno izvajalca čim
prej pozvati, da to odpravi in se mu tudi zagrozi z unovčenjem garancije za odpravo napak, če k temu ne
pristopi.
2. Drugo pobudo je dal v zvezi z drţavno cesto Podgrad-Ilirska Bistrica. Vsi, ki se vozijo po tej cesti vidijo
kako je obremenjena s kamionskim prometom in vidijo da ne mine dan, vsaj pri njemu je tako, da mu
kdo ne pride v škarje. Na tej poziciji so samo dva, tri mesta, kjer se lahko prehiti. Ljudje so ţe zdaj
nestrpni in si teţko predstavlja, kako bo v poletnih mesecih. Ve, da se verjetno z drţavno ne bo dalo
veliko dogovoriti. Naj občina vsaj izkoristi to vprašanje pri reševanju kake druge zadeve.
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Sonja Koren Čeligoj
1. Glede na to, da je svoj čas delala v Svetu Krajevne skupnosti Ilirska Bistrica, se tudi občani obračajo
nanjo z vprašanjem, kaj je z bistriško krajevno skupnostjo. S 1.1.2012 so se zaprli prostori krajevne
skupnosti, strokovnega delavca ni, pogodbe nima podaljšane, lastnih sredstev krajevna skupnost nima,
sredstva telefonije so običajno opredeljena namensko in jih je potrebno namensko tudi porabiti, v
proračunu jim ni bilo namenjeno ničesar in zato občani sprašujejo, kakšen je odnos ţupana do največje
krajevne skupnosti v Ilirski Bistrici. Zanimalo jo je, ali je v Zakonu o lokalni samoupravi določeno, da
krajevna skupnost obstaja in če je, je potem treba za tako krajevno skupnost tudi določiti sredstva in
pogoje, da lahko normalno dela. Če temu ni tako, potem pa naj se tudi taka krajevna skupnost razpusti.
2. Drugo vprašanje se je nanašalo na bioplinarno. Ţe enkrat prej je slišala in nekje dobila odgovor, da se
pojavlja neverjeten vonj, ker je bilo nekaj narobe z nekimi tesnili in vrati glede vhoda in izhoda
avtomobilov. V zadnjem času (nekje dvajset dni nazaj) je ta smrad ponovno dosti močnejši, s to razliko,
da je prej smrad nastajal nekje v dopoldanskem času, zdaj pa zvečer okrog desetih in zjutraj okrog
sedmih, 7.30 uri. Zanimalo jo je, ali ima bioplinarna ţe vse dokumente, ki jih rabi za normalno
obratovanje in če ne, kaj je potrebno narediti, da se ta smrad, ki se širi ob določenih časovnih obdobjih,
ukine.
Ţupan je pojasnil, da ima Krajevna skupnost Ilirska Bistrica vse pogoje za svoje delo, če ga hoče tudi
izpolnjevati: ima prostor, denar in ljudi, ki so zadolţeni za izvrševanje proračuna. Če ga ne izvršujejo bo
jeseni predlagal, da se jim tisti denar, ki ga imajo vzame in ga da tistim, ki so ga sposobni porabiti. Lep
primer so vaški domovi, ki so bili v kratkem času realizirani. To so investicije vredne več kot 100.000 € in
izvedene brez zaposlenega profesionalnega delavca.
Ivan Simčič
Glede kamnoseške dediščine - ţeleznic je pojasnil, da bodo tudi pri Velikem Brdu skušali urediti, da bo
ostala kamnoseška dediščina takšna kot je. Za kamione med Ilirsko Bistrico in Podgradom je pojasnil, da se
bo njihovo število verjetno zmanjšalo v mesecu dni - vsaj za vozila, ki vozijo naftne derivate. Če bo uspel,
bo to povedal čez en mesec oziroma na naslednji seji. Pohvalil je občinsko upravo, posebno tiste, ki
sodelujejo z DARS-om, da so bile do sedaj vse pobude realizirane, vsaj s strani DARS-a. Pohvalil je
gospoda Škraba.
Na ARSO teče 15-dnevni rok, da da soglasje za delovanje bioplinarne. Občinska uprava in občinski svet sta
obvezna čim prej narediti točko dnevnega reda na občinskem svetu s ciljem, da se pojasni, kaj se v tej
bioplinarni dogaja. Če ste opazili, pred nekaj meseci je bil problem gnojevka, vprašanje je, kam se jo sedaj
vozi. Predlagal je, da se s 1.7. da šestmesečno poskusno obratovanje in se v tem času poskuša doseči od
inšpekcijskih sluţb, da povedo kaj je »input«, kaj »output« te bioplinarne.
Vojko Mihelj (vprašanja in pobude so dane v pismeni obliki in so dobesedno prepisane)
»V skladu z 58. členom Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica dajem sledeče pobude:
1. G. ţupanu dajem pobudo, da v izogib obravnavi na drugih zakonodajnih in sodnih inštancah, v duhu
117. člena Poslovnika (prizadevanja za sporazumno reševanje nastalih problemov) in skladno s 121.
členom Poslovnika (zadrţanje izvajanja nezakonite odločitve Občinskega sveta), zadrţi in zahteva umik
nezakonito sprejetega sklepa št. 011-21/2012 o razrešitvi Vojka Mihlja, kot imenovanega predstavnika
ustanovitelja v Svet zavoda Kraških lekarn. Ţe pri pregledu sklepov 3. seje OS je bil ţupan in OS
seznanjen z nepravilnostmi pri takratnem poskusu razrešitev (mnenje Vladne sluţbe za lokalno
samoupravo in regionalno politiko), kar ni bilo upoštevano pri sprejemanju sedanjega sklepa in je bilo
storjeno kar nekaj proceduralnih napak in nezakonitih dejanj, s katerimi ţupan lahko opredeli
nezakonitost sklepa, čeprav ga je sam predlagal. P.s.: Na sprejet sklep je vloţena pritoţba in podan
predlog za razveljavitev.
2. Statutarno pravni komisiji dajem pobudo, da prouči zakonitost celotnega postopka (predlog, obravnava,
sklepanje) sprejemanja sklepov o razrešitvi predsednika Odbora za stavbna zemljišča, stanovanjske
zadeve in poslovne prostore ter predstavnika Občine v svetu zavoda Kraških lekarn in s tem samih
sklepov sprejetih na 12. seji OS. Po pojasnilu Vladne sluţbe za lokalno samoupravo in regionalno
politiko (navajam) »je statutarno pravna komisija tisti organ, ki mora pregledovati oz. opozarjati na
zakonitost in pravilnost tako sklepov OS, kot tudi drugih odločitev, aktov in gradiv, sprejetih na OS.«
Na podlagi pravne prakse, navodili vladne sluţbe in jasnih določil statuta in poslovnika se da sklepati,
da je prišlo pri sprejemanju sklepov do številnih nepravilnosti in protizakonitosti, zato prosim proučitev
za javno stališče Statutarno pravne komisije. P.s.: Zahteva za preverjanje zakonitosti je bila ţe dana na
Statutarno pravno komisijo.
3. Ţupanu in občinski upravi predlagam, da ob prvi naslednji priliki (rebalans?) v občinskem proračunu
zagotovi sredstva (cca 1.200.- EUR) za odkup vsaj 1000 kom prospekta »Skrivnostni Kras in turistične
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jame Slovenije«, ki ga je izdalo TD Postojna, TZ Brkini, Kras, Notranjska in STO ter tako omogoči
pokritje stroška tiska. V prospektu, ki je izdan v 60.000 izvodih in v 5 jezikih je predstavljena tudi naša
Občina in kontakti turističnih društev. Navedeno je tudi, da je izdan ob pomoči Občine Ilirska Bistrica.
Prav tako predlagam, da se zagotovi sredstva za sofinanciranje izdaje mesečnega koledarja prireditev
(cca 1200.- EUR letno), ki ga ravno tako izdaja TD Postojna in TZ Brkini, Kras, Notranjska. Na njem je
še vedno grb naše občine in so v njem še vedno objavljene prireditve v naši občini. Koledar se
distribuira TIC po celi Sloveniji. Oboje je dobra in poceni promocija naših krajev in oglaševanje
dogajanj.
4. G. ţupana v imenu krajanov KS Kneţak sprašujem, zakaj se z izkopom za kanalizacijo ne realizira
zamenjava vsaj glavne vodovodne (eternitne) cevi od rezervoarja Kneţak do rezervoarja Bač? Baje je
bil dogovor za izvedbo del umaknjen?
Prosim za odgovore skladno z 59. in 61. členom Poslovnika. Hvala!
5. G. ţupanu in občinski upravi dajem pobudo, da čim prej natančno opredelijo funkcionalna zemljišča, ki
spadajo pod upravljanje javnih zavodov, KS… Prav je da se te površine opredeli v grafični obliki (načrti
ali zračni posnetki) in pisno (parcelne številke), mogoče celo s posebnim odlokom. Tako bodo omenjeni
zavodi, KS in ostali natančno vedeli za katere površine so dolţni zagotoviti vzdrţevanje v poletnem
(košnja, ţive meje, obrez drevja..) in zimskem času (čiščenje, pluţenje in posipanje). Sedaj je to precej
nejasno, saj moramo nekateri zavodi skrbeti za urejanje zelo velikih površin, ponekod ostaja okolica
zapuščena in neurejen. Bati se je, da se zaradi neopredeljenih in nerazmejenih obveznosti celo dvakrat
plačuje za urejanje istih površin (Občina ali KS in zavodi). Prosim, da pobudo sprejmete z
razumevanjem, da to področje čim prej uredite in upravljalce seznanite z njihovimi obveznostmi
vzdrţevanja funkcionalnih površin.«
Glede četrtega vprašanja je Igor Batista pojasnil, da se bo del cevovoda zamenjalo, vendar ne v celoti,
ampak najbolj kritičen del, v skladu s finančnimi moţnostmi, ki so predvidene. Ţupan se je strinjal s peto
pobudo.
Dušan Grbec
Dal je pobudo, da se gradivo za občinski svet pošilja v elektronski obliki.
14. točka: Informacija o projektih: vodooskrbe Obale in Krasa, odlagališča v Logatcu in izgradnje
kanalizacije v Podgradu
Ţupan je pojasnil cilje projekta pri izgradnji kanalizacije v Podgradu. Mitja Boţič, vodja navedenega
projekta, je predstavil postavitev kanalizacije po vasi Podgrad in opisal v kakšni fazi je projekt sedaj. Igor
Batista je pojasnil dela vezana na vodovodno napeljavo. V razpravi je sodeloval Zdravko Kirn.
Glede projektov vodooskrbe Obale in Krasa in odlagališča v Logatcu je ţupan pojasnil, da so zadeve še
nedorečene in čaka, da se razjasnijo. Ko bodo zadeve znane, bo o tem obvestil OS.
Seja je bila zaključena ob 20.40 uri.
Potek seje je z video kamero posnelo Društvo Izzivi (TV Galeja).
Ţupan:
Emil Rojc

Zapisnik sestavila:
Sabrina Pirih
Številka: 011-21/2012
Ilirska Bistrica, 20.6.2012
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