OBČINA ILIRSKA BISTRICA
Občinski svet

ZAPISNIK
2. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, ki je bila
18. 11. 2014 ob 17. uri v sejni sobi Občine Ilirska Bistrica
Prisotni člani OS: Peter Štavar, Nevenka Tomšič, Primož Rojc, Borut Rojc, Sonja Čošić, Igor Janičijević,
Lilijana Valenčič, Adriana Gombač, Anton Frank, Igor Batista, Andrej Muha, Anton Šenkinc, Dušan Grbec,
Adrijana Kocjančič, Kristina Valenčič, Andraž Vrh, Alenka Tomšič Klarič, Zorko Šabec, Iris Dovgan Primc,
Marjan Mikuletič, Vojko Tomšič, Mirjam Vrh, Borut Jenko
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; Sabrina Pirih, višja referentka
Prisotni novinarji: Eva Logar in predstavniki TV Galeje
Sejo Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica je sklical in vodil 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 1. seje občinskega sveta z dne 23.10.2014
2. Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
3. Imenovanje delovnih teles občinskega sveta in Nadzornega odbora Občine Ilirska Bistrica
4. Vprašanja in pobude
Župan je ugotovil, da je na seji Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica (v nadaljevanju besedila občinski
svet) od 23-ih članic in članov občinskega sveta prisotnih 23, zato je občinski svet sklepčen in lahko
veljavno odloča. V nadaljevanju je predlagal dopolnitev dnevnega reda z novo 4. točko: Izredna dodelitev
stanovanja, in 5. točko: Poročilo župana o poplavah. Navedena predloga dopolnitve dnevnega reda je tudi
obrazložil. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 1)
Dnevni red se dopolni z novo 4. točko: Izredna dodelitev stanovanja.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 23 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 23 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP (št. 2)
Dnevni red se dopolni z novo 5. točko: Poročilo župana o poplavah.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 23 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 23 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP (št. 3)
Sprejme se naslednji dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika 1. seje občinskega sveta z dne 23.10.2014
2. Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
3. Imenovanje delovnih teles občinskega sveta in Nadzornega odbora Občine Ilirska Bistrica
4. Izredna dodelitev stanovanja
5. Poročilo župana o poplavah
6. Vprašanja in pobude
1. točka: Pregled in potrditev zapisnika 1. seje občinskega sveta z dne 23.10.2014
Župan je dal v razpravo zapisnik 1. seje občinskega sveta z dne 23.10.2014. Ker ni bilo razprave, je župan
dal na glasovanje
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SKLEP (št. 4)
Sprejme se zapisnik 1. seje občinskega sveta, ki je bila 23.10.2014.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 23 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 22 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.
2. točka: Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Župan je predstavil naloge komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ter predlog predstavnikov
strank in list zastopanih v občinskem svetu za imenovanje te komisije. Predlog sklepa z obrazložitvijo je
priložen arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 5)
1. Občinski svet Občine Ilirska Bistrica imenuje za mandatno obdobje 2014-2018 Komisijo za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja v sestavi (v oklepaju so navedeni predlagatelji)
1. Igor Batista, Zarečica 29/A, Il. Bistrica – predsednik (ZZP OO Il. Bistrica)
2. Sonja Čošić, Prešernova ul. 14, Il. Bistrica - članica (SD OO Ilirska Bistrica)
3. Dušan Grbec, Vrbovo 74, Il. Bistrica- član (SDS OO Ilirska Bistrica)
4. Primož Rojc, Dolnji Zemon 16, Il. Bistrica - član (DESUS, OO Ilirska Bistrica)
5. Borut Jenko, Gregorčičeva c. 23b, Il. Bistrica – član (SMC).
Komisija na svoji 1. seji evidentira namestnika predsednika in predlog Občinskemu svetu Občine Ilirska
Bistrica.
2. Ta sklep stopi v veljavo z dnem sprejema na občinskem svetu.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 23 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 23 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.
Župan je ob 17.16 uri prekinil sejo občinskega sveta zaradi petnajstminutnega odmora, ki je namenjen
zasedanju komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Župan je ob 17.27 uri ugotovil, da je od
23-ih članic in članov občinskega sveta prisotnih 23, zato je občinski svet sklepčen in lahko nadaljuje s
sejo.
3. točka: Imenovanje delovnih teles občinskega sveta in Nadzornega odbora Občine Ilirska Bistrica
Župan je pojasnil, da se je sestala komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki je pregledala
prispele predloge za imenovanje delovnih teles občinskega sveta in Nadzornega odbora Občine Ilirska Bistrica ter
pripravila predlog za njihovo imenovanje. Po predhodnem posvetovanju je predlagal, da se o predlaganih sklepih
glasuje hkrati z enim sklepom. Igor Batista, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja, je posredoval predlog komisije, da se o vseh predlaganih sklepih za imenovanje glasuje hkrati z
enim sklepom. Navedenemu predlogu ni nihče nasprotoval. Igor Batista, predsednik komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja, je za imenovanje delovnih teles občinskega sveta in Nadzornega odbora Občine
Ilirska Bistrica posredoval predlog komisije. Predlogi za navedena imenovanja so priloženi arhiviranemu
zapisniku. Peter Štavar je predlagal, da se pri odboru za družbene dejavnosti, pri Ivanu Simčiču popravi
predlagatelja, ki pravilno glasi SZV. Po zaključeni razpravi je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 6)
V delovna telesa občinskega sveta in Nadzorni odbor Občine Ilirska Bistrica se imenuje predsednike in
člane v sestavi, kot jih je predlagala komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:
SKLEP
1. Občinski svet Občine Ilirska Bistrica imenuje za mandatno obdobje 2014-2018 Statutarno pravno
komisijo v sestavi
Funkcija
Ime in priimek, naslov
Predlagatelj
1.
Predsednik
Kristina Valenčič, Vrbovo 19, Il. Bistrica
Bistra lista
2.
Član
Borut Rojc, Tomšičeva ul. 12, Il. Bistrica
SD OO Ilirska Bistrica
3.
Članica
Lilijana Valenčič, Šembije 27, Knežak
SD OO Ilirska Bistrica
4.
Član
Vojko Jenko, Topolc 78a, Il. Bistrica
SD OO Ilirska Bistrica
5.
Članica
Nevenka Tomšič, Rozmanova ul. 24E, Il. Bistrica
DESUS, OO Ilirska
Bistrica
6.
Članica
Sonja Koren Čeligoj, Hrib svobode 8, Il. Bistrica
DESUS, OO Ilirska
Bistrica
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Članica
Marjana Janežič, Dobropolje 2B, Il. Bistrica
Bistra lista
Komisija na svoji 1. seji evidentira namestnika predsednika in predlog Občinskemu svetu Občine Ilirska
Bistrica.
2. Ta sklep stopi v veljavo z dnem sprejema na občinskem svetu.
7.

SKLEP
1. Občinski svet Občine Ilirska Bistrica imenuje za mandatno obdobje 2014-2018 Komisijo za
mednarodno, medobčinsko in obmejno sodelovanje v sestavi
Funkcija
Ime in priimek, naslov
Predlagatelj
1.
Predsednik
Igor Janičijević, Podgrad 3/k, Podgrad
SD
OO Ilirska Bistrica
2.
Članica
Lilijana Valenčič, Šembije 27, Knežak
SD
OO Ilirska Bistrica
3.
Članica
Dora Kalčič, Podgrajska c. 30, Il. Bistrica
ZZP OO Ilirska Bistrica
4.
Član
Egon Zevnik, Levstikova u. 14, Il. Bistrica
SZV
5.
Članica
Iris Dovgan Primc, Dolnji Zemon 1A, Il.
Bistra lista
Bistrica
Komisija na svoji 1. seji evidentira namestnika predsednika in predlog Občinskemu svetu Občine Ilirska
Bistrica.
2. Ta sklep stopi v veljavo z dnem sprejema na občinskem svetu.
SKLEP
1. Občinski svet Občine Ilirska Bistrica imenuje za mandatno obdobje 2014-2018 Odbor za gospodarstvo
in finance v sestavi
Funkcija
Ime in priimek, naslov
Predlagatelj
1.
Predsednik
Vojko Tomšič, Jasen 38a, Il. Bistrica
Lista Vojka Tomšiča
2.
Članica
Ana Kalister, Dolenje pri Jelšanah 3, Jelšane
SLS OO Il. Bistrica
3.
Članica
Sonja Rojc, Tomšičeva ul. 12, Il. Bistrica
SD OO Ilirska Bistrica
4.
Član
Robert Ujčič, Pod Stražico 10, Il. Bistrica
OO SDS Ilirska Bistrica
5.
Član
Andrej Muha, Velika Bukovica 15, Il. Bistrica
Neodvisna lista ŠOK
6.
Članica
Nevenka Tomšič, Rozmanova ul. 24E, Il.
DESUS, OO Ilirska Bistrica
Bistrica
7.
Članica
Alenka Tomšič Klarič, Dolenje 1a, Jelšane
Bistra lista
Odbor na svoji 1. seji evidentira namestnika predsednika in predlog posreduje komisiji za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja.
2. Ta sklep stopi v veljavo z dnem sprejema na občinskem svetu.
SKLEP
1. Občinski svet Občine Ilirska Bistrica imenuje za mandatno obdobje 2014-2018 Odbor za družbene
dejavnosti v sestavi
Funkcija
Ime in priimek, naslov
Predlagatelj
1.
Predsednik
Andrej Muha, Velika Bukovica 15, Il.
Neodvisna lista ŠOK
Bistrica
2.
Članica
Adrijana Kocjančič, Podgrad 116,
OO SDS Ilirska Bistrica
Podgrad
3.
Član
Anton Frank, Trnovska c. 34, Il. Bistrica
ZZP OO Il. Bistrica
4.
Članica
Tanja Benita Jagodnik, Koseze 55, Il.
LNOKS
Bistrica
5.
Član
Ivan Simčič, Sušak 25, Jelšane
SZV
6.
Članica
Mirjam Vrh, Rozmanova ul. 28, Il.
SMC LO Il. Bistrica
Bistrica
7.
Članica
Ines Kvaternik, Gregorčičeva c. 23B, Il.
Bistra lista
Bistrica
Odbor na svoji 1. seji evidentira namestnika predsednika in predlog posreduje komisiji za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja.
2. Ta sklep stopi v veljavo z dnem sprejema na občinskem svetu.
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SKLEP
1. Občinski svet Občine Ilirska Bistrica imenuje za mandatno obdobje 2014-2018 Odbor za urejanje
prostora in infrastrukturo v sestavi
Funkcija
Ime in priimek, naslov
Predlagatelj
1.
Predsednik
Marjan Mikuletič, Mala Bukovica 7, Il.
Bistra lista
Bistrica
2.
Član
Rudolf Celin, Kuteževo 4b, Il. Bistrica
SLS OO Il. Bistrica
3.
Član
Branko Ujčič,Maistrova ul. 1, Il. Bistrica
SD OO Ilirska
Bistrica
4.
Članica
Adrijana Kocjančič, Podgrad 116,
OO SDS Ilirska
Podgrad
Bistrica
5.
Član
Jadran Možina, Sabonje 34, Il. Bistrica
SZV
6.
Član
Primož Rojc, Dolnji Zemon 16, Il. Bistrica
DESUS, OO Ilirska
Bistrica
7.
Član
Andraž Vrh, Dolnji Zemon 88A, Il.
Bistra lista
Bistrica
Odbor na svoji 1. seji evidentira namestnika predsednika in predlog posreduje komisiji za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja.
2. Ta sklep stopi v veljavo z dnem sprejema na občinskem svetu.
SKLEP
1. Občinski svet Občine Ilirska Bistrica imenuje za mandatno obdobje 2014-2018 Odbor za stavbna
zemljišča, stanovanjske zadeve in poslovne prostore v sestavi
Funkcija
Ime in priimek, naslov
Predlagatelj
1.
Predsednik
Zorko Šabec, Prešernova ul. 46, Il. Bistrica
Bistra lista
2.
Članica
Adriana Gombač, Harije 82, Il. Bistrica
SLS OO Il. Bistrica
3.
Član
Vladimir Jeršinovič, Rozmanova ul. 20, Il.
Lista Vojka Tomšiča
Bistrica
4.
Član
Dušan Grbec, Vrbovo 74, Il. Bistrica
OO SDS Ilirska
Bistrica
5.
Član
Igor Batista, Zarečica 29/a, Il. Bistrica
ZZP OO Il. Bistrica
6.
Članica
Mag. Milena Urh, Gregorčičeva c. 16, Il.
Neodvisna lista ŠOK
Bistrica
7.
Član
Matija Tomšič, Koritnice 61, Knežak
SMC LO Il. Bistrica
Odbor na svoji 1. seji evidentira namestnika predsednika in predlog posreduje komisiji za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja.
2. Ta sklep stopi v veljavo z dnem sprejema na občinskem svetu.
SKLEP
1. Občinski svet Občine Ilirska Bistrica imenuje za mandatno obdobje 2014-2018 Nadzorni odbor Občine
Ilirska Bistrica v sestavi
Funkcija
Ime in priimek, naslov
Predlagatelj
1.
Predsednik
Matej Valenčič, Maistrova ul. 27, Il.
Bistra lista
Bistrica
2.
Članica
Ana Jevšnik, Prešernova ulica 40, Il.
SD OO Ilirska
Bistrica
Bistrica
3.
Član
Vojko Mihelj, Knežak 126b, Knežak
LNOKS
4.
Član
Damjan Ljubič, , Zarečje 51A, Il. Bistrica
SMC
5.
Član
Zdravko Kirn, Podgrad 50, Podgrad
DESUS, OO Ilirska
Bistrica
Odbor na svoji 1. seji evidentira namestnika predsednika in predlog posreduje komisiji za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja.
2. Ta sklep stopi v veljavo z dnem sprejema na občinskem svetu.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 23 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 23 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.
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4. točka: Izredna dodelitev stanovanja
Župan je predstavil predlog za izredno dodelitev stanovanja. Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen
arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 7)
I. Viljemu Grlju, Ulica Nikola Tesla 15, Ilirska Bistrica, se zaradi izgradnje obvoznice v Ilirski Bistrici in
s tem povezanega odvzema stvarne pravice, ki zagotavlja imetniku stanovanje oz. prekinitve trajnega
najemnega razmerja, ter rušenja stanovanjske hiše na naslovu Ulica Nikola Tesla 15, Ilirska Bistrica, v
kateri trenutno prebiva, odda v najem nadomestno 1-sobno stanovanje št. 3 na naslovu Bazoviška cesta
10, Ilirska Bistrica, za nedoločen čas.
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, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.
5. točka: Poročilo župana o poplavah
Župan je občinski svet informiral o akcijah in ukrepih civilne zaščite, gasilcev in župana pri zadnjih poplavah
v Občini Ilirska Bistrica. V razpravi je sodeloval Dušan Grbec.
6. točka: Vprašanja in pobude
Anton Frank
Predlagal je, da bi se v bodoče ob elementarnih nesrečah sestal občinski svet, ki bi se seznanil s situacijo in
možnih ukrepih (npr. finančnih).
Župan se je načeloma strinjal, vendar je občinski svet preveč »glomazno telo«, da bi se v takih trenutkih, ko je
potrebno hitro ukrepati, sestal in sprejemal ukrepe. To bi namreč zadevo upočasnilo, intervencije bi bile bolj
počasne, manj učinkovite in bi s tem ogrozili samo imetje občanov. Anton Frank je pojasnil, da njegov predlog
ni bil mišljen v času same intervencije, pač pa po izvedenih najnujnejših ukrepih oziroma, ko so potrebna
določena finančna sredstva. Župan se je strinjal, saj je zato tudi uvrstil na to sejo točko dnevnega reda: Poročilo
župana o poplavah in dodatno pojasnil, da bo občinski svet seznanjen z vrednostjo izvedenih ukrepov.
Dušan Grbec
Pobudo je naslovil na Direkcijo RS za ceste, in sicer, da je most ob državni cesti v vasi Vrbovo razpadel.
Zadnje neurje je odneslo temelje. Vprašljiva pa je tudi njegova nosilnost. Prav bi bilo, da si strokovna
služba ta most ogleda, če je sploh še varen.
Župan je pojasnil, da bo pobuda posredovana.
Kristina Valenčič
Dala je pobudo, da bi svetniki, ki si to želijo, dobili gradivo v elektronski obliki po elektronski pošti – po
poti, ki bi bila bolj ekonomična, racionalnejša in hitrejša.
Župan je pojasnil, da Poslovnik o delu Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica določa način kako
občinska uprava posreduje gradivo članom občinskega sveta. Gradivo je objavljeno tudi na spletni strani,
lahko pa se ga pošilja tudi po elektronski pošti.
Andraž Vrh
V minulem tednu je šel v stečaj TIB Transport. S preko 8 milijonov evrov letnih prihodkov gre za šesto
največje podjetje v občini, ki je zaposlovalo kar 130 ljudi. Zanimalo ga je, ali je bila občina v preteklosti na
kakršen koli način vključena v reševanje tega podjetja in ali obstaja kakršen koli akcijski načrt za pomoč
ljudem, ki so ostali brez službe.
Župan je v zvezi z akcijskim načrtom pojasnil, da je bila v prejšnjem mandatu (na pobudo Zavoda za
zaposlovanje, Rdečega križa in civilne zaščite) v proračunu proračunska postavka v višini 50.000 evrov.
Občinski svet je sprejel sklep, da je ta denar rezerviran, da se ga sprosti v takih primerih in da o tem odloča
občinski svet. Občina lahko zagotovi neka finančna sredstva za enkratno pomoč. V nadaljevanju je
pojasnil, da se občina ne more vtikati v poslovanje gospodarskih družb. Občinski svet je informiral, da je
bil s strani Transporta dan predlog, in sicer da občina dokapitalizira podjetje s 3 milijoni evrov, pri čemer
pa Transport ni posredoval nobenih finančnih podatkov. Občina je ugotovila, da takega nakupa delnic ne
more izvesti, ker bi bila to slaba naložba. Ker občina ni prejela nobenih finančnih podatkov, je sodelovanje
prenehalo. Pojasnil je, da lahko skliče tudi sejo občinskega sveta oziroma neformalno srečanje svetnikov na
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to temo. Občina nima veliko možnosti vplivati na gospodarske družbe, razen da mogoče zagotovi neko
socialno varnost za tiste, ki so v tem trenutku ostali brez plače.
Dušan Grbec je predlagal, da bi občina nekako morala pridobiti parkirišče Transporta in sprejeti odlok o
parkiranju gospodarskih vozil. Pojasnilo v zvezi s tem je dal župan.
Marjan Mikuletič
V zvezi z vodami je poudaril nujnost situacije in da se rešuje zadeve, ko so aktualne, da se ljudem predstavi
rešitve. Ker ko voda odteče, odtečejo tudi naše misli in spet čakamo na naslednjo katastrofo in njene
posledice. Vsa vlaganja, ki jih predhodno naredimo, so veliko manjša in cenejša kot saniranje posledic
poplav.
Župan se je strinjal z navedenim, sicer pa bo o tem odločal občinski svet.
Vojko Tomšič
1. Dal je pobudo, da občina apelira na upravljavca daljnovoda, ki gre čez Dolenjski potok, da usklajeno z
lastniki zemljišč, preko katerih gre ta daljnovod, seka drevje pod daljnovodom. Štirinajst dni pred
poplavami so pod daljnovodom posekali drevje in ga tam tudi pustili. Pri zadnjem močnem deževju so
vode nanesle to drevje pod most, zato je bila cesta pri Dolenjskem potoku tudi zaprta.
2. Občina je v sklepni fazi sprejemanja Občinskega prostorskega načrta (OPN-ja) in apelira na občinsko
upravo, da se iz zadnjih poplav v občini kaj nauči in te nauke vključi v Občinski prostorski načrt.
»Večino vzrokov za težave, ki jih imamo, je povzročil človek« - zamašili hudournike in naredili ceste,
hiše so si nekateri sezidali na nekdanjih strugah.
Župan se je strinjal z navedenim.
Mirjam Vrh
V zvezi s poplavami oziroma naravnimi nesrečami je dala pobudo, da šole v takih primerih prejmejo konkretne
informacije iz prve roke. Običajno so vse telefonske številke nedosegljive, zato je predlagala, da bi se bilo
potrebno dogovoriti na koga se lahko obrnejo, da dobijo trenutno potrebne informacije.
Župan se je strinjal in poudaril, da je civilna zaščita na to pozorna in, če bi grozila šolam nevarnost, bi o tem tudi
obvestili pristojne. Vojko Tomšič je predlagal, da se pokliče 112.

Seja je bila zaključena ob 18.38 uri.
Potek seje je z video kamero posnelo Društvo Izzivi (TV Galeja).

Župan:
Emil Rojc

Zapisnik sestavila:
Sabrina Pirih

Številka: 011-41/2014
Ilirska Bistrica, 27. 11. 2014
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