OBČINA ILIRSKA BISTRICA
Občinski svet

ZAPISNIK
22. izredne seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, ki je bila
13.2.2014 ob 16.00 uri v sejni sobi Občine Ilirska Bistrica
Prisotni člani OS: Dušan Grbec, Barbara Kogovšek, Borut Rojc, Vlado Hrvatin, Zora Anuša Balazs, Rok
Jenko, Igor Batista, Vojko Tomšič, Rudolf Celin, Alojz Bubnič, Primož Rojc, Zdravko Kirn, Igor
Štemberger, Sonja Koren Čeligoj, Ivan Simčič, Danica Novak Jurač, Vojko Mihelj, Anton Šenkinc, Tjaša
Logar Vrh
Odsotnosti članov OS med sejo: Dušan Grbec (-51 minut), Igor Štemberger (- 8 minut)
Odsotni člani OS: Robert Ujčič (opr.), Ivo Tijan, Anton Frank, Sebastijan Ferlež (opr.)
Prisotni sodelavci občinske uprave: Emil Rojc, župan, Andreja Derenčin, direktorica občinske uprave,
Zdenka Tomažič, vodja oddelka za družbene dejavnosti, Tina Kocjan, vodja oddelka za gospodarstvo in
finance; Luka Špilar, svetovalec (namestnik poveljnika CZ Občine Ilirska Bistrica); Sabrina Pirih, višja
referentka
Prisotni novinarji: Anja Hofman in predstavniki TV Galeje
Sejo Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica je sklical Emil Rojc, župan (v nadaljevanju besedila župan).
Za sejo Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica je bil predlagan naslednji DNEVNI RED:
1. Obravnava sklepa o zagotovitvi sredstev iz proračunske rezerve za pomoč ob naravni nesreči
Župan je ugotovil, da je na seji Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica (v nadaljevanju besedila OS) od
23-ih članic in članov OS prisotnih 19, zato je OS sklepčen in lahko veljavno odloča. Župan je pojasnil
razloge za sklic izredne seje OS. Župan je dal v razpravo predlagan dnevni red. Ker ni bilo razprave, je
župan je dal na glasovanje
SKLEP (št. 1)
Sprejme se dnevni red predlagan s sklicem 22. izredne seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 19 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 19 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.
1. točka: Obravnava sklepa o zagotovitvi sredstev iz proračunske rezerve za pomoč ob naravni nesreči
Župan je dal v razpravo predlog sklepa o zagotovitvi sredstev iz proračunske rezerve za pomoč ob naravni
nesreči. Predlog sklepa o zagotovitvi sredstev iz proračunske rezerve za pomoč ob naravni nesreči z
obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku. V razpravi je sodeloval Anton Šenkinc. Župan je občinski
svet informiral o stroških, ki so nastali ob naravni nesreči. Igor Batista je predlagal, da bi moral ARSO z
upravljavcem strokovno urejati vodotoke na tak način, da omili ali prepreči nadaljnje povzročanje škode
poplav, in da se v povezavi s tem na ARSO naslovi dopis, Ministrstvo za finance pa zaprosi ozirom zadolži
za odpis katastrskega davka na zemljiščih, ki so bila prizadeta z žledom, poplavami ali burjo. V
nadaljevanju je še predlagal, da se zmanjša vrednost prizadetih nepremičnin (gozdov, ki so bili
poškodovani z burjo, pozneje z žledom in zemljišča, ki so bila poplavljena), da se imenuje tričlansko
komisijo za oceno škode na lokalnih, vaških, gozdnih in drugih poteh ter da se člani občinskega sveta
odrečejo sejnini, s tem zneskom pa se pokrije del stroškov, ki so nastali ob tej ujmi – predvsem žledu in
poplavah na Baču. Župan je odgovoril na dane predloge. Razpravljali so še Vlado Hrvatin, župan,
Rudolf Celin, Ivan Simčič in Primož Rojc.
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Župan je ob 17.15 uri zapustil sejo občinskega sveta zaradi intervencije na poplavljenem območju
Knežaka in Bača ter pooblastil Vojka Tomšiča, podžupana, za vodenje nadaljevanja seje občinskega sveta.
V razpravo so se vključili Dušan Grbec, ki je podprl predlog sklepa, Vojko Tomšič, podžupan, Zdravko
Kirn, ki je predlagal, da se načrte v sistemu zaščite in reševanja popolni, Vojko Mihelj, Igor Batista,
Rudolf Celin in Anton Šenkinc, ki je predlagal spremembo II. točke predloga sklepa, ki glasi: »Občinski
svet Občine Ilirska Bistrica se obvezuje, da bo v proračunu za leto 2014 zagotovil na postavki
PRORAČUNSKA REZEVA potrebna sredstva za odpravo posledic naravne nesreče, ki je prizadela
nekatere vasi Občine Ilirska Bistrica. O uporabi sredstev proračunske rezerve bo občinski svet odločil s
posebnim odlokom in določil višino sredstev za odpravo posledic naravne nesreče na podlagi končnega
poročila o odpravi posledic naravne nesreče. Okvirni znesek za proračunsko rezervo se zagotovi v višini
150.000 evrov za pokrivanje tekočih stroškov s tem, da se pokrivanje teh stroškov obravnava enako kot v
drugih občinah.« in, da se dodal novo III. točko v predlog sklepa ali nov sklep, ki se glasi: »Župana se
zadolžuje, da pripravi poročilo o posledicah naravnih nesreč v zadnjem obdobju s predlogom sanacije na
javnih objektih in infrastrukturi ter kot predlagatelj proračuna vključi del te sanacije že v osnutek
občinskega proračuna za leto 2014.«. Borut Rojc je predlagal spremembo višine sredstev, in sicer je za
proračunsko rezervo predlagal sredstva v višini 202.000 evrov. Razpravljali so še Anton Šenkinc, Vojko
Tomšič, podžupan, Vlado Hrvatin in Ivan Simčič, ki se je strinjal s Šenkinčevim predlogom.
Vojko Tomšič, podžupan, je ob 17.38 uri prekinil sejo OS zaradi odmora. Vojko Tomšič, podžupan, je
ob 17.52 uri ugotovil, da je od 23-ih članic in članov OS prisotnih 17, zato je OS sklepčen in lahko
nadaljuje s sejo.
Po zaključeni razpravi je Vojko Tomšič, podžupan, dal na glasovanje
SKLEP (št. 2)
I. Občinski svet Občine Ilirska Bistrica soglaša s porabo sredstev proračunske rezerve za namen odprave
posledic škode zaradi naravne nesreče - žledu in poplav, nastalih ob izrednih vremenskih razmerah v
mesecu januarju 2014 in mesecu februarju 2014, zaradi česar je ARSO dne 2. 2. 2014 razglasil rdeči
alarm (na širšem območju verjeten nastanek večje gmotne škode in nesreč, ogrožena so človeška
življenja).
II. Občinski svet Občine Ilirska Bistrica se obvezuje, da bo v proračunu za leto 2014 zagotovil na postavki
PRORAČUNSKA REZEVA potrebna sredstva za odpravo posledic naravne nesreče, ki je prizadela
nekatere vasi Občine Ilirska Bistrica. O uporabi sredstev proračunske rezerve bo občinski svet odločil s
posebnim odlokom in določil višino sredstev za odpravo posledic naravne nesreče na podlagi končnega
poročila o odpravi posledic naravne nesreče. Okvirni znesek za proračunsko rezervo se zagotovi v višini
202.000 evrov za pokrivanje tekočih stroškov s tem, da se pokrivanje teh stroškov obravnava enako kot
v drugih občinah.
III. Župana se zadolžuje, da pripravi poročilo o posledicah naravnih nesreč v zadnjem obdobju s predlogom
sanacije na javnih objektih in infrastrukturi ter kot predlagatelj proračuna vključi del te sanacije že v
osnutek občinskega proračuna za leto 2014.
IV. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 17 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 17 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.
Vojko Tomšič, podžupan, se je zahvalil vsem akterjem (županu, štabu CZ, poveljstvu gasilske zveze,
vsem poveljnikom gasilskih društev, vsem sodelujočim prostovoljnim gasilcem, predsednikom krajevnih
skupnosti, gasilskim društvom iz drugih krajev, vsem, ki so kakorkoli pomagali), ki so pomagali pri naravni
nesreči.
Vojko Tomšič, podžupan, je sejo zaključil ob 18.00 uri.
Potek seje je z video kamero posnel Zavod TV Galeja Ilirska Bistrica (TV Galeja).
Zapisnik sestavila:
Sabrina Pirih

Emil Rojc, župan

Številka: 011-10/2014
Ilirska Bistrica, 25.2.2014

Vojko Tomšič, podžupan
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