OB INA ILIRSKA BISTRICA
Ob inski svet

ZAPISNIK

6. seje Ob inskega sveta Ob ine Ilirska Bistrica, ki je bila
28.7.2011 ob 16. uri v dvorani podjetja TIB Transport Ilirska Bistrica
Prisotni lani OS: Dušan Grbec, Robert Uj i , 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
Odsotnosti lanov OS med sejo: Robert Uj i (- 11 minut), Borut Rojc , Vlado Hrvatin (- 40 minut), Zora Anuša
Balazs (- 4 minute), Igor Batista (- 4 minute), Anton Frank (- 4 minute), Vojko Tomši (- 4 minute), Sebastijan
Ferlež (- 4 minute), Rudolf Celin (- 4 minute), Alojz Bubni (- 4 minute), Tjaša Logar Vrh (2 uri 15 minut)
Odsotna lanica OS: Barbara Kogovšek (opr.)
Prisotni sodelavci ob inske uprave: Emil Rojc, župan, Andreja Deren in, v.d. direktorja ob inske uprave, Tina Kocjan,
finan nik, Zdenka Tomaži , vodja oddelka za družbene dejavnosti, Marko Tomaži , svetovalec, Damijana Pugelj,
svetovalka (2 uri 10 minut), Sabrina Pirih, višja referentka
Prisotni novinarji: Katja Kirn, Dragica Jakseti , Jasna Preskar, Lori Ferko in predstavniki TV Galeje
Sejo Ob inskega sveta Ob ine Ilirska Bistrica je sklical in vodil Emil Rojc, 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. Pregled in potrditev zapisnika 5. seje ob inskega sveta z dne 14.4.2011 in 2. izredne seje ob inskega sveta z
dne 28.6.2011
3. Pregled realizacije sklepov
a) Pregled realizacije sklepov 5. seje Ob inskega sveta Ob ine Ilirska Bistrica
- predlog sklepa z obrazložitvijo glede sklepov od št. 10 do št. 13
b) Pregled realizacije sklepov 2. izredne seje Ob inskega sveta Ob ine Ilirska Bistrica
- obrazložitev zadržanih sklepov od št. 4 do št. 8
- obrazložitev zadržanega sklepa št. 17
4. Vprašanja in pobude
5. Obravnava državnega prostorskega na rta za avtocesto na odseku Postojna /Diva a - Jelšane
6. Obravnava organizacije predšolske vzgoje v Ob ini Ilirska Bistrica
7. Premoženjsko pravne zadeve
8. Obravnava Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokalnem turisti nem vodenju v Ob ini
Ilirska Bistrica – hitri postopek
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-ih lanic in lanov OS prisotnih 21, zato je OS sklep en in lahko veljavno odlo a. Župan je na predlog
odbora za gospodarstvo in finance predlagal umik 8. to ke dnevnega reda: Obravnava Odloka o
spremembah in dopolnitvah Odloka o lokalnem turisti nem vodenju v Ob ini Ilirska Bistrica in predlagal
novo 8. to ko dnevnega reda: Obravnava soglasja k imenovanju vršilca dolžnosti direktorja Razvojnega
centra Ilirska Bistrica. Na predlog odbora za stavbna zemljiš a, stanovanjske zadeve in poslovne prostore je
Rok Jenko pri to ki dnevnega reda: Premoženjsko pravne zadeve, predlagal umik predloga sklepa s
katerim je predlagan odkup zemljiš zaradi ureditve zemljiškoknjižnega stanja lokalne ceste LC 135020
Dolnja Bitnja – Pristavica – Kilov e - Jakš. Zdravko Kirn je pri to ki dnevnega reda: Premoženjsko
pravne zadeve, predlagal umik zadeve o prodaji zemljiš a Bojanu Poljšaku. Andreja Deren in, v.d.
direktorja ob inske uprave (v nadaljevanju besedila Andreja Deren in), je pojasnila, da se bo razpravo o
navedeni zadevi opravilo pri to ki dnevnega reda: Premoženjsko pravne zadeve, ne pa v okviru dolo itve
dnevnega reda. Po zaklju eni razpravi je župan dal na glasovanje
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SKLEP (št. 1)
Dnevni red se dopolni z 8. to ko: Obravnava soglasja k imenovanju vršilca dolžnosti direktorja Razvojnega
centra Ilirska Bistrica.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 22 lanov ob inskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 22 lanov
ob inskega sveta, »PROTI« ni glasoval nih e. Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP (št. 2)
Sprejme se naslednji dnevni red:
1. Ugotovitev sklep nosti in dolo itev dnevnega reda
2. Pregled in potrditev zapisnika 5. seje ob inskega sveta z dne 14.4.2011 in 2. izredne seje ob inskega sveta z
dne 28.6.2011
3. Pregled realizacije sklepov
a) Pregled realizacije sklepov 5. seje Ob inskega sveta Ob ine Ilirska Bistrica
- predlog sklepa z obrazložitvijo glede sklepov od št. 10 do št. 13
b) Pregled realizacije sklepov 2. izredne seje Ob inskega sveta Ob ine Ilirska Bistrica
- obrazložitev zadržanih sklepov od št. 4 do št. 8
- obrazložitev zadržanega sklepa št. 17
4. Vprašanja in pobude
5. Obravnava državnega prostorskega na rta za avtocesto na odseku Postojna /Diva a - Jelšane
6. Obravnava organizacije predšolske vzgoje v Ob ini Ilirska Bistrica
7. Premoženjsko pravne zadeve
8. Obravnava soglasja k imenovanju vršilca dolžnosti direktorja Razvojnega centra Ilirska Bistrica.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 22 lanov ob inskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 22 lanov
ob inskega sveta, »PROTI« ni glasoval nih e. Sklep je bil soglasno sprejet.
2. to ka: Pregled in potrditev zapisnika 5. seje ob inskega sveta z dne 14.4.2011 in 2. izredne seje
ob inskega sveta z dne 28.6.2011
Župan je dal v razpravo zapisnik 5. seje ob inskega sveta z dne 14.4.2011. Antona Šenkinca je zanimalo,
zakaj ni zapisnika 1. izredne seje OS. Pojasnilo o tem je dala Andreja Deren in. V razpravi so sodelovali
Anton Šenkinc, Andreja Deren in, Dušan Grbec, Sabrina Pirih, višja referentka (v nadaljevanju
besedila Sabrina Pirih), in župan. Rok Jenko je predlagal, da statutarno pravna komisija da stališ e o
navedeni zadevi. Razpravljali so še Ivo Tijan, župan, Dušan Grbec in Vojko Mihelj. Župan je dal na
glasovanje
SKLEP (št. 3)
O obliki zapisa poteka 1. izredne seje Ob inskega sveta Ob ine Ilirska Bistrica da mnenje Statutarno
pravna komisija.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 22 lanov ob inskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 17 lanov
ob inskega sveta, »PROTI« je glasoval 1 lan ob inskega sveta. Sklep je bil sprejet.
Vojko Mihelj je predlagal, da se ga v zapisniku pri 8. to ki dnevnega reda navede med razpravljavce. Po
zaklju eni razpravi je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 4)
Sprejme se zapisnik 5. seje Ob inskega sveta Ob ine Ilirska Bistrica z dne 14.4.2011, s tem da se preveri ali
se Vojka Mihlja navede med razpravljavce pri 8. to ki dnevnega reda.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 22 lanov ob inskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 21 lanov
ob inskega sveta, »PROTI« ni glasoval nih e. Sklep je bil sprejet.
Župan je dal v razpravo zapisnik 2. izredne seje ob inskega sveta z dne 28.6.2011. V razpravi je sodeloval
Rok Jenko, ki je prosil, da statutarno pravna komisija preveri pravilnost sprejema zapisnika, ker je bila 2.
izredna seja prekinjena. Pojasnilo o tem sta dali Sabrina Pirih in Andreja Deren in. Rok Jenko je
predlagal, da se naslov spremeni, da je to zapisnik 1. dela 2. izredne seje. Pojasnilo o tem je dala Sabrina
Pirih. Župan je dal na glasovanje
SKLEP (št. 5)
Sprejme se zapisnik 2. izredne seje Ob inskega sveta Ob ine Ilirska Bistrica z dne 28.6.2011.
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Pri glasovanju je bilo prisotnih 22 lanov ob inskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 19 lanov
ob inskega sveta, »PROTI« ni glasoval nih e. Sklep je bil sprejet.
3. to ka: Pregled realizacije sklepov
a) Pregled realizacije sklepov 5. seje Ob inskega sveta Ob ine Ilirska Bistrica
Župan je dal v razpravo pregled realizacije sklepov 5. seje Ob inskega sveta Ob ine Ilirska Bistrica.
Dušan Grbec ni bil zadovoljen z odgovorom na njegovo pobudo, ki jo je dal pri to ki dnevnega reda:
vprašanja in pobude. Dodatno pojasnilo je dala Andreja Deren in. V zvezi z Grb evo pobudo so v
razpravi sodelovali Danica Novak Jura , Andreja Deren in, župan, ki je predlagal, da e se pokaže, da
ob ina nima predkupne pravice na obravnavanem zemljiš u, se za septembrsko sejo OS pripravi
spremembo odloka. V zvezi s financiranjem krajevnih skupnosti s strani ob ine sta razpravljala Igor
Batista in Danica Novak Jura . Glede odgovora na 6. vprašanje, ki ga je Rok Jenko postavil pri to ki
dnevnega reda: vprašanja in pobude, je prosil za dodatne informacije. Dodatna pojasnila o merilni napravi
sta dala župan in Andreja Deren in. O navedeni zadevi je razpravljal še Vojko Mihelj. V zvezi s 1.
pobudo, ki jo je Rudolf Celin postavil pri to ki dnevnega reda: vprašanja in pobude, je predlagal, da se
zemljiš e, kjer stoji športna dvorana v Zabi ah vklju i v Odlok o obmo ju predkupne pravice Ob ine
Ilirska Bistrica. Sebastijan Ferlež je bil zadovoljen s predstavitvijo problematike lo enega zbiranja
odpadkov v glasilu Bistriški odmevi. Zora Anuša Balazs ni bila zadovoljna z odgovorom na njeno 1. pobudo,
ki jo je dala pri to ki dnevnega reda: vprašanja in pobude. Župan je pojasnil, da bodo poskušali zadevo
rešiti v naslednjem tednu skupaj s sodelavci in direktorjem JP Komunala Ilirska Bistrica. Zdravko Kirn ni
bil zadovoljen z odgovori na njegova vprašanja in pobude, ki jih je dal pri to ki dnevnega reda: vprašanja
in pobude. Župan je pojasnil, da so to to ke prekinjene seje OS, svetnike pa je po skupinah povabil na
razgovor in jih seznanjal s projekti. Primoža Rojca je zanimalo, ali je bila izbrana lokacija za CERO NIK.
Župan je pojasnil, da je predvidena nova lokacija v industrijski coni. Anton Šenkinc je dejal, da odgovora
na 1. vprašanje, ki ga je postavil pri to ki dnevnega reda: vprašanja in pobude, ni dobil, prav tako pa ni bil
zadovoljen z odgovori na njegove pobude, ki jih je dal v okviru te to ke. Zahteval je, da se za to ko 2., 3. in
4. v skladu s 60. in 61. lenom poslovnika opravi razpravo na naslednji seji. Andreja Deren in je
pojasnila, da so navedene to ke že uvrš ene na dnevni red 2. izredne seje OS in bodo obravnavane na
nadaljevanju te seje OS. V zvezi z odgovorom pri 8. to ki dnevnega reda so razpravljali Vojko Mihelj,
Tina Kocjan, vodja oddelka za gospodarstvo in finance, Anton Šenkinc in Sonja Koren eligoj, ki je
razpravljala o odgovoru na vprašanje, ki ga je postavila pri to ki dnevnega reda: vprašanja in pobude.
Župan je dal na glasovanje
SKLEP (št. 6)
Sprejme se pregled realizacije sklepov 5. seje Ob inskega sveta Ob ine Ilirska Bistrica z dne 14.4.2011 s
predlaganimi pripombami.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 22 lanov ob inskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 21 lanov
ob inskega sveta, »PROTI« ni glasoval nih e. Sklep je bil sprejet.
- predlog sklepa z obrazložitvijo glede sklepov od št. 10 do št. 13
Župan je predlagal, da se sklepi od št. 10 do št. 13 sprejeti na 5. seji OS razveljavijo, obrazložitev o
predlaganem sklepu pa je dala Andreja Deren in. Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu
zapisniku. Razpravljal je Anton Šenkinc. Župan je dal na glasovanje
SKLEP (št. 7)
I. Zaradi neizvršljivosti in vsebinskih napak se razveljavijo sklepi, sprejeti na 5. seji Ob inskega sveta
Ob ine Ilirska Bistrica:
SKLEP št. 10
I. Ob inski svet Ob ine Ilirska Bistrica sprejema Osnutek sprememb Akta o ustanovitvi Javnega
podjetja Komunala Ilirska Bistrica d.o.o.
SKLEP št. 11
I. Ob inski svet Ob ine Ilirska Bistrica Osnutek sprememb Akta o ustanovitvi Javnega podjetja
Komunala Ilirska Bistrica d.o.o. preoblikuje v Predlog sprememb Akta o ustanovitvi Javnega podjetja
Komunala Ilirska Bistrica d.o.o.
SKLEP št. 12
I. Ob inski svet Ob ine Ilirska Bistrica sprejema Predlog sprememb Akta o ustanovitvi Javnega
podjetja Komunala Ilirska Bistrica d.o.o.
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II. Spremembe Akta o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Ilirska Bistrica d.o.o. veljajo 8 dni od
objave v Uradnem listu RS.
III. istopis Akta o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Ilirska Bistrica d.o.o. se objavi v Uradnem
listu RS.
SKLEP št. 13
I. Ob inski svet Ob ine Ilirska Bistrica sprejema predlog sprememb Statuta Javnega podjetja
Komunala Ilirska Bistrica d.o.o.
II. Spremembe Statuta Javnega podjetja Komunala Ilirska Bistrica d.o.o. veljajo 8 dni od objave v
Uradnem listu RS.
III. istopis Statuta Javnega podjetja Komunala Ilirska Bistrica d.o.o. se objavi v Uradnem listu RS.
II. Ob insko upravo se zadolži, da za eno naslednjih sej pripravi predlog sprememb in dopolnitev Odloka
o ustanovitvi javnega podjetja Javno podjetje Komunala Ilirska Bistrica d.o.o. in Statuta Javnega
podjetja Komunala Ilirska Bistrica d.o.o.
III. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 22 lanov ob inskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 9 lanov
ob inskega sveta, »PROTI« je glasovalo 12 lanov ob inskega sveta. Sklep ni bil sprejet.
b) Pregled realizacije sklepov 2. izredne seje Ob inskega sveta Ob ine Ilirska Bistrica
Župan je dal v razpravo pregled realizacije sklepov 2. izredne seje Ob inskega sveta Ob ine Ilirska
Bistrica. Anton Šenkinc je imel pripombo na 6. strani, ker je bila ta to ka navedena in je predlagal, da se jo
rta. V razpravi je sodeloval Rok Jenko. Župan je dal na glasovanje
SKLEP (št. 8)
Sprejme se pregled realizacije sklepov 2. izredne seje Ob inskega sveta Ob ine Ilirska Bistrica, ki je bila
28.6.2011 s tem, da se na 6. strani rta 9. to ko.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 22 lanov ob inskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 22 lanov
ob inskega sveta, »PROTI« ni glasoval nih e. Sklep je bil soglasno sprejet.
- obrazložitev zadržanih sklepov od št. 4 do št. 8
Župan je pojasnil, da je bila obrazložitev zadržanih sklepov lanom OS posredovana z gradivom.
Obrazložitev zadržanih sklepov od št. 4 do št. 8 z 2. izredne seje OS je priložena arhiviranemu zapisniku.
Rok Jenko je proceduralno vprašal, ali se ponovno glasuje o sklepih od št. 4 do št. 8 z 2. izredne seje OS.
Andreja Deren in je pojasnila poslovniška dolo ila vezana na zadržanje sklepov. Župan je dal na
glasovanje
SKLEP (št. 9)
I. Zlato plaketo Ob ine Ilirska Bistrica za leto 2011 se podeli Dolgan Francu.
II. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 22 lanov ob inskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 13 lanov
ob inskega sveta, »PROTI« je glasovalo 9 lanov ob inskega sveta. Sklep je bil sprejet.
SKLEP (št. 10)
I. Srebrno plaketo Ob ine Ilirska Bistrica za leto 2011 se podeli Gostiš u Mašun.
II. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 22 lanov ob inskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 13 lanov
ob inskega sveta, »PROTI« je glasovalo 7 lanov ob inskega sveta. Sklep je bil sprejet.
SKLEP (št. 11)
I. Bronasto plaketo Ob ine Ilirska Bistrica za leto 2011 se podeli Prosenu Stanetu.
II. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 22 lanov ob inskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 13 lanov
ob inskega sveta, »PROTI« je glasovalo 8 lanov ob inskega sveta. Sklep je bil sprejet.
SKLEP (št. 12)
I. Spominsko plaketo Ob ine Ilirska Bistrica za leto 2011 se podeli Glasbeni šoli Ilirska Bistrica.
II. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
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Pri glasovanju je bilo prisotnih 22 lanov ob inskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 13 lanov
ob inskega sveta, »PROTI« je glasovalo 9 lanov ob inskega sveta. Sklep je bil sprejet.
SKLEP (št. 13)
I. Podelitev ob inskih priznanj se izvede 15.9.2011 ob dnevu priklju itve Primorske k mati ni domovini.
II. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 22 lanov ob inskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 13 lanov
ob inskega sveta, »PROTI« je glasovalo 9 lanov ob inskega sveta. Sklep je bil sprejet.
- obrazložitev zadržanega sklepa št. 17
Župan je pojasnil, da je bila obrazložitev zadržanega sklepa lanom OS posredovana z gradivom in v
nadaljevanju dal še dodatna pojasnila vezana na razvojni center. Obrazložitev zadržanega sklepa št. 17 z 2.
izredne seje OS je priložena arhiviranemu zapisniku. Anton Šenkinc je proceduralno dejal, da tu ni
razprave. Župan je dal na glasovanje
SKLEP (št. 14)
I. Ob inski svet Ob ine Ilirska Bistrica zadolžuje ob insko upravo in župana, da do septembra 2011
predloži Ob inskemu svetu v obravnavo plan oz. program nadaljnjega delovanja Razvojnega centra
Ilirska Bistrica in Turisti no informativnega centra in predlog njihove nadaljnje vloge v Ob ini Ilirska
Bistrica.
II. Ta sklep stopi v veljavo takoj po sprejemu na Ob inskem svetu.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 22 lanov ob inskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 12 lanov
ob inskega sveta, »PROTI« je glasovalo 9 lanov ob inskega sveta. Sklep je bil sprejet.
4. to ka: Vprašanja in pobude
Robert Uj i
1. S 1.7. je stopil v veljavo pravilnik oziroma problematika v zvezi z zbiranjem bioloških odpadkov. V naši
ob ini nimamo nikjer postavljenih zabojnikov za biološke odpadke oziroma kompostnike za tiste, ki bi se za
to odlo ili.
2. Glede na ponudnike elektri ne energije bi lahko ob inska uprava za javne zavode pristopila k nekemu
celovitejšemu trženju ali sklepanju pogodb na osnovi katerih bi se dalo lahko prišparat kakšen evro iz
naslova distribucije elektri ne energije.
V zvezi z lo enim zbiranjem odpadkov je župan pojasnil, da ima Ob ina Ilirska Bistrica za upravljanje z
odpadki pogodbo z JP Komunala Ilirska Bistrica, ki ima v svojem programu za leto 2011 zapisano tudi za etek
lo enega zbiranja odpadkov. To se preprosto ni zgodilo. Z direktorjem JP Komunala Ilirska Bistrica se bo
pogovoril, zakaj se je to zgodilo oziroma kako se bo te zadeve uredilo.
Robert Uj i je nadaljeval z 2. pobudo:
Drugo vprašanje je vezano na odkup elektrike oziroma trženje te elektrike glede na to, da je na trgu veliko
ponudnikov t.i. cenejše elektri ne energije in glede na to, da imamo veliko javnih zavodov. Zanimalo ga je,
ali je narejena kakšna analiza po kakšni ceni in ali pla ujejo ti javni zavodi kakšno poceni elektri no
energijo skladno z možnimi ponudbami ostalih ponudnikov cenejše elektrike in ali je to neka dolo ena cena
glede na to, da se elektri na energija pla uje iz naše skupne mauhe.
Župan je pojasnil, da kar se ti e ponudnika prodaje elektri ne energije, je ob ina dolžna narediti razpis na
katerega se ti ponudniki prijavijo. Pravkar je bil na tem razpisu izbran Petrol, kot najugodnejši ponudnik. Takšna
možnost preskakovanja kot v gospodinjstvih verjetno ni možna, zadevo bi morali prou iti, kakšen je postopek
morebitne menjave ponudnikov elektri ne energije, ko je pogodba že sklenjena. Razpravljala sta Danica Novak
Jura in Anton Šenkinc.
3. V zvezi s težavami, ki jih ima podjetje Transport ga je zanimalo, ali je tudi s strani ob ine kakšna pobuda
oziroma povezava z možnostjo vplivanja na samo podjetje – prisko iti delavcem na pomo v kriti nem
trenutku.
Župan je pojasnil, da ga je o stanju podjetja direktor seznanil. Ob ina nima direktnih možnosti, da bi na to
vplivala oziroma kakorkoli direktno finan no podjetju pomagala. Pomagamo lahko samo posredno, kar tudi
delamo, da njihovemu h erinskemu podjetju IPIL nekako poskušamo poiskati možnosti sodelovanja v okviru
pravnih možnosti, ki so na razpolago.
Rok Jenko
1. V eraj je bila ena huda prometna nesre a na cesti Ilirska Bistrica-Jelšane in se je zato peljal preko
Novokra in. Opazil je, da je kompletno cestiš e od Jelšan do vasi Novokra ine bodisi posipano v poletnem
asu ali pa se asfalt luš i. Zanimalo ga je, e se lahko na Direkcijo za ceste RS oziroma na pristojne naslovi
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vprašanje, kaj je s tem voziš em narobe. Ravno tako ga je doma in opomnil, da je asfalt po posegu
izgradnje vodovodnega omrežja izjemno slabo narejen in da odstopa, bankine se krušijo. Ob ina naj preveri,
kdo je izvajal nadzor, kdo je bil izvajalec teh del in ali je vse realizirano skladno po projektu, s projektno
dokumentacijo in e ni zakaj ni.
Župan je opozoril lane OS na asovno omejitev dajanja vprašanj in jih pozval, da lahko vprašanja in pobude
vložijo v pismeni obliki. V zvezi s cesto je župan pojasnil, da je na cesto dana reklamacija za asfalt in ta zadeva
tudi te e. O navedeni zadevi je razpravljal Ivan Sim i .
2. Glede postavitve ozna b v smeri Kopra oziroma Italije ali Trsta po mestu Ilirska Bistrica je bila pobuda že
dana. Odgovor je bil dan in ni se na tem ne dogaja. Prosil je, da se na Ministrstvo za promet urgira za
navedeno ozna itev.
3. Glede na to, da je v izvršilnem postopku v teku prodaja parkiriš a podjetja Transport ga je zanimalo, ali ima
Ob ina Ilirska Bistrica na tem parkiriš u predkupno pravico.
Razpravljali so župan, Rudolf Celin in Igor Batista.
Ivo Tijan
1. V zvezi z zabojniki za biološke odpadke je ob ane najbolj strah zaradi zagroženih kazni. e ob ina oziroma
komunala ni naredila potrebnih postopkov do 1. julija, je menil, da ob ani ne morejo biti obglobljeni.
Zanimalo pa ga je, ali je lahko ob ina obglobljena in e država predpiše kazni za ob ino.
Župan je pojasnil, da lahko. Tijana je zanimalo, ali se bo to zgodilo pri nas. Župan je odgovoril, da tega ne ve.
2. Glede smetnjakov v Rozmanovi 24 d, e in f - so trije smetnjaki (ve ji), ki so v zelo slabem stanju. Že
mesece, e ne že kakšno leto ali ve , je tista plo evina tako »skriven ena«, smrdi in ni urejena. Dal je
pobudo na komunalo, da im prej te smetnjake popravi, opere in vzpostavi takšno funkcionalnost, ki je
normalna.
3. Pred nekaj tedni so nekateri svetniki dobili eno šokantno anonimno pismo, se je pa nanašalo na konflikt med
gospodom Hrvatinom Vladotom in ribiško RD Bistrica. Šlo je za to, da je ribiški uvaj… Zanimalo ga je,
kaj bo župan storil oziroma ob inska uprava, e se navedbe Vlada Hrvatina, ki je grozil ribiškemu društvu in
uvaju o korupciji…
Župan je pojasnil, da tu ni prostor, da se razpravlja o anonimnih pismih.
4. Dal je pobudo, za sklic sej ob 16.30 oziroma 17. uri.
Anton Frank
V imenu podjetij Plame Podgrad je dal pobudo, da se da v plan izgradnjo istilne naprave za industrijsko cono
Plama.
Župan je pojasnil, da v okviru izgradnje same industrijske cone Plama bo potrebna tudi istilna naprava.
Pripravil bo predlog javno zasebnega partnerstva za urejanje te industrijske cone in tudi sam projekt kako se bo
to cono urejalo in v okviru katerega bo morala biti tudi istilna naprava.
Sebastijan Frlež
1. Dal je pobudo, da se v Gabrjah nad gabrskim poto kom asfaltira 50 m makadamske ceste.
2. Zanimalo ga je, e je mogo e Gub evo ulico zapreti za tovorni promet.
V zvezi z 2. vprašanjem je Zora Anuša Balazs pojasnila, da je to magistralna cesta. Anton Šenkinc je dejal, da
je to državna cesta in ob ina ne more prepovedati prometa. Sebastijan Ferlež je v nadaljevanju umaknil 2.
vprašanje, ker ga ni mogo e realizirati.
Rudolf Celin
Zanimalo ga je, ali je mogo e osvetliti nogometno igriš e.
Župan je pojasnil, da je potrebno zagotoviti sredstva v prora unu ali za to povprašati krajevno skupnost.
Napraviti bi bilo potrebno projekt in se potem odlo iti kako zadevo realizirati.
Alojz Bubni
Ponovno je dal je pobudo, da se da ogledalo na sredini vasi, na vrhu klanca - na križiš u s stransko cesto.
Primož Rojc
1. Dal je pobudo, da se svetnikom predstavi rezultate meritev z merilne naprave, ker so na spletni strani
podatki dokaj nejasni.
2. Ker je otroško igriš e v Prešernovi ulici (med potokoma Sušec in Bistrica) že v precej slabem stanju, je
dal pobudo, da se pristopi k reševanju tega problema.
3. Dal je pobudo, da se v Kindlerjevem parku ali Športnem parku Nade Žagar postavi otroško igriš e.
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Župan je v zvezi z drugim vprašanjem pojasnil, da je o tem že govoril z direktorjem IPIL-a, ki mu je pojasnil, da
so najnujnejše stvari uredili, rezervne dele igral že naro ili in da bodo igriš e uredili. Glede 3. pobude je župan
pojasnil, da je predvidena ureditev obstoje ega stanja parka. Trenutno se ni razmišljajo o otroškem igriš u,
vendar se strinja, da se v bodo e to uredi.
4. Krajevna skupnost Dolnji Zemon je na ob ino vložila projekt oziroma vlogo za postavitev dveh hidrantov
na spodnjem delu vasi pri Zemonski vagi in dve lu i javne razsvetljave – eno v vasi, drugo pa pri vagi.
Sredstva naj bi bila odobrena, predra uni pripravljeni, do izvedbe pa ni prišlo. Zanimalo ga je, zakaj se je
investicija ustavila oziroma e bo potekala naprej.
Župan je pojasnil, da hidrante postavlja komunala. Dodatno pojasnilo je dala Tina Kocjan, vodja oddelka za
gospodarstvo in finance. Primož Rojc je dopolnil svoje vprašanje, in sicer da se na komunalo naslovi vprašanje,
e bodo hidrate postavili.
5. Kulturno društvo Grad iz Dolnjega Zemona se je prijavilo na razpis za »Malo južno«. Ker odgovora še niso
prejeli in je kratek rok do izvedbe prireditve, ga je zanimalo, kdaj bodo prejeli odgovor.
Andreja Deren in je pojasnila, da je bila odlo ba v eraj dana na pošto.
Zdravko Kirn
Ponovil je pobudo za sanacijo plazu na cesti za Sabonje. Apeliral je, da se to izvede im prej, ker je cesta komaj
prevozna.
Jerica Strle
Ker je Prem pomembna turisti na to ka in ker je tudi turisti ni lokalni vodnik, se ji zdi pomembno, da opozori,
da je cerkev, ki jo prikazujemo kot eno izmed turisti nih znamenitosti Prema, že lep as spremenjena v
gradbiš e. Ve kot 20 let poteka restavracija fresk na Premu, se pravi, da je že ve kot 20 let »armadura« v tej
cerkve. Zadnja tri leta pa ni ne leve ne desne freske v glavni ladji, zato ljudem, ki jih pripeljejo v to cerkev
nimajo kaj pokazati. Zanimalo jo je, kaj lahko s pomo jo cerkve, fundacije Toneta Kralja, naredi krajevna
skupnost, društvo, vsi skupaj, da bi ta zadeva stekla, da bi se pospešila oziroma e ob ina lahko predvidi kakšna
sredstva (evropska), akcije.
Sonja Koren eligoj
1. Zanimalo jo je, ali ima bioplinarna že vsa dovoljenja za obratovanje, ker je bilo v okolici »mle ne« križiš u Gregor i eve, Vojkovega drevoreda in Hriba svobode že nekajkrat zaznat zelo uden vonj.
2. Plo nik v okolici tovarne TOK je v deževnem asu poplavljen, zato morajo pešci takrat skakat na cesto.
Dala je pobudo, da se ga uredi.
Župan je v zvezi z drugo pobudo pojasnil, da je bilo s krajevno skupnostjo dogovorjeno, da bo prevzela sanacijo
Vojkovega drevoreda. e krajevna skupnost tega ne bo uredila, bo to storila ob ina.
Ivan Sim i
Dal je pobudo, da se sredstva krajevnim skupnostim enakomerno porazdeli oziroma poskrbi za enakomeren
razvoj podeželja (npr. igrala za otroke, vaški dom).
Danica Novak Jura
Dala je pobudo, da se kaj naredi na son ni energiji. Nobena streha, ki jo ob ina ima ali daje sredstva za obnovo,
nobena stavba, ki jo ob ina gradi in daje prora unska sredstva, ne bi smela biti projektirana brez tega.
Župan je pojasnil, da je že dal nalogo, da se poiš e ponudnika za obnovo strehe Doma na Vidmu v tej smeri,
prav tako se je za el pogovarjati za možnost prekritja parkiriš a za ob ino. Danica Novak Jura je dejala, da bi
bilo potrebno tudi svetovanje ob anom oziroma osveš ati ljudi tudi preko glasila Bistriški odmevi. Župan je
pojasnil, da imamo za svetovanje energetsko pisarno, strinjal pa se je, da se zadevo predstavi tudi v glasilu.
Zora Anuša Balazs
Zanimalo jo je, kako je z ob inskim redarjem. Dala je pobudo, da se naredi red glede pasjih iztrebkov.
Andreja Deren in je v zvezi s tem dala pojasnila.
5. to ka: Obravnava državnega prostorskega na rta za avtocesto na odseku Postojna /Diva a - Jelšane
Gradivo (obrazložitev, smernice za državni prostorski na rt za avtocesto na odseku Postojna /Diva a – Jelšane,
javno naznanilo, dopolnjena pobuda DPN, na rt) je priloženo arhiviranemu zapisniku. Župan je predstavil
stališ e odbora za urejanje prostora in infrastrukturo, ki je priloženo arhiviranemu zapisniku, in ga
obrazložil. Župan je OS informiral o pobudah, ki sta jih posredovali civilna iniciativa Nove ideje za razvoj
obmo ja Ilirske Bistrice in skupina štirih ob anov (Andraž Vrh, Marko Mikuleti , Urška Mikuleti in Tina
Šepec). Pobudi sta priloženi arhiviranemu zapisniku. Mnenje županov oziroma podžupanov ob in Diva a,
7

Postojna, Pivka in Ilirska Bistrica je predstavil Vojko Tomši . V razpravi so sodelovali Rok Jenko, Igor
Batista, ki je OS seznanil s sklepi Sveta KS Re ica in predlagal, da se prou i tudi varianta izvoza nad
Dobropoljami na sedanji regionalni cesti, ki poteka od Ilirske Bistrice proti Podgradu, Ivo Tijan, ki je
predstavil stališ e MF Šajeta, Vojko Tomši , Primož Rojc, ki je predstavil stališ e svetniške skupine NLSKUPAJ NAPREJ, Dušan Grbec, ki je predstavil stališ e svetniške skupine SDS, Ivan Sim i , župan,
Rudolf Celin, Danica Novak Jura , Vojko Mihelj in Anton Šenkinc, ki je predlagal desetminutni
odmor.
Župan je ob 18.52 uri prekinil sejo OS. Župan je ob 19.10 uri ugotovil, da je od 23-ih lanic in lanov OS
prisotnih 21, zato je OS sklep en in lahko nadaljuje s sejo.
Razpravljali so še Alojz Bubni , Ivo Tijan, župan, Zdravko Kirn, Ivan Sim i , Primož Rojc, Vlado
Hrvatin, Rok Jenko, Anton Šenkinc, Vojko Tomši , Danica Novak Jura in Robert Uj i . Župan je
dal na glasovanje
SKLEP (št. 15)
I. 1) Ob inski svet Ob ine Ilirska Bistrica predlaga izdelavo Državnega prostorskega na rta za avtocesto
na odseku Postojna/Diva a – Jelšane v dveh delih.
2) Ob inski svet Ob ine Ilirska Bistrica sprejema kot najustreznejšo varianto traso Jelšane 2 z
umestitvijo novega priklju ka Dobropolje.
3) Ob inski svet Ob ine Ilirska Bistrica predlaga v nadaljevanju priklju ek avtoceste im bližje
Postojni. Sprejemljive so trase Postojna 1, Postojna 2, Postojna 3 in Postojna 4.
4) Odcepi Razdrto in Diva a 1 ter Diva a 2 za Ob ino Ilirska Bistrica niso sprejemljivi.
II. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 21 lanov ob inskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 19 lanov
ob inskega sveta, »PROTI« je glasoval 1 lan ob inskega sveta. Sklep je bil sprejet.
6. to ka: Obravnava organizacije predšolske vzgoje v Ob ini Ilirska Bistrica
Vojko Tomši , predsednik odbora za družbene dejavnosti, je posredoval stališ e odbora, ki je priloženo
arhiviranemu zapisniku. Zdenka Tomaži , vodja oddelka za družbene dejavnosti (v nadaljevanju besedila
Zdenka Tomaži ), je predstavila sklep o organizaciji predšolske vzgoje v Ob ini Ilirska Bistrica in sklep o
soglasju k sistemizaciji delovnih mest v enotah vrtec. Predloga sklepov z obrazložitvijo sta priložena
arhiviranemu zapisniku. Dušan Grbec je predlagal, da se v zadnjem stavku VII. to ke sklepa o organizaciji
predšolske vzgoje v Ob ini Ilirska Bistrica besedo župan nadomesti z ob inski svet in da se III. to ka
sklepa o soglasju k sistemizaciji delovnih mest v enotah vrtec pravilno glasi: »V zvezi s spremembami v
številu in vrsti oddelkov in v zvezi z nastalimi spremembami sistemizacije med šolskim letom 2011/2012
odlo a Ob inski svet Ob ine Ilirska Bistrica.«. V razpravi so sodelovali Vojko Tomši , Dušan Grbec,
Zdenka Tomaži in Rudolf Celin. Župan je dal na glasovanje
SKLEP (št. 16)
Sprejme se sklep o organizaciji predšolske vzgoje v Ob ini Ilirska Bistrica.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 21 lanov ob inskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 10 lanov
ob inskega sveta, »PROTI« je glasovalo 8 lanov ob inskega sveta. Sklep je bil sprejet.
SKLEP (št. 17)
Sprejme se sklep o soglasju k sistemizaciji delovnih mest v enotah vrtec.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 21 lanov ob inskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 10 lanov
ob inskega sveta, »PROTI« je glasovalo 11 lanov ob inskega sveta. Sklep ni bil sprejet.
SKLEP (št. 18)
Sprejme se sklep o soglasju k sistemizaciji delovnih mest v enotah vrtec s tem, da se rta III. to ko in
dosedanjo IV. to ko preoblikuje v III.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 21 lanov ob inskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 11 lanov
ob inskega sveta, »PROTI« je glasovalo 8 lanov ob inskega sveta. Sklep je bil sprejet.
7. to ka: Premoženjsko pravne zadeve
Rok Jenko, predsednik odbora za stavbna zemljiš a, stanovanjske zadeve in poslovne prostore, je
posredoval stališ e odbora glede predloga sklepa, št.: 478-39/2011, ki je priloženo arhiviranemu zapisniku.
Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku. Igor Batista je predlagal, da se v prvem
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stavku namesto »industrijske cone v Podgradu« uporabi »industrijske cone Plama«. Zdravko Kirn je
podprl Batistov predlog. Razpravljal je še Dušan Grbec. Župan je dal na glasovanje
SKLEP (št. 19)
I. Za potrebe ureditve industrijske cone Plama se odkupijo nepremi nine v k.o. Hrušica in sicer:
parc.št. 3716/13 funkc.obj. v izmeri 7950 m2, parc.št. 3716/14 funkc.obj. v izmeri 810 m2, parc.št.
3716/15 funkc.obj. v izmeri 590 m2, parc.št. 3716/16 funkc.obj. v izmeri 5180 m2, parc.št. 3736/2
funkc.obj. v izmeri 4250 m2, parc.št. 3738/1 funkc.obj. v izmeri 10880 m2, parc.št. 3739/4 funkc.obj.
v izmeri 9030 m2, parc.št. 3741/2 funkc.obj. v izmeri 9898 m2, parc.št. 3741/3 funkc.obj. v izmeri
3870 m2, parc.št. 3743/1 funkc.obj. v izmeri 6528 m2, parc.št. 3743/5 funkc.obj. v izmeri 4950 m2,
parc.št. 3745/2 funkc.obj. v izmeri 7312 m2, parc.št. 3745/3 funkc.obj. v izmeri 3895 m2, parc.št.
3745/4 funkc.obj. v izmeri 9815 m2, parc.št. 3745/5 funkc.obj. v izmeri 4597 m2, parc.št. 3745/6
funkc.obj. v izmeri 3170 m2, parc.št. 3748/2 funkc.obj. v izmeri 5723 m2, parc.št. 3750/4 funkc.obj. v
izmeri 3350 m2, od lastnika Republike Slovenije, Ministrstva za obrambo, za skupno ceno 161.839,00
EUR, kot je cena dolo ena v ponudbi in cenilnem elaboratu, ki ga je izdelalo podjetje Dodoma d.o.o.,
Partizanska cesta 13/a, Maribor (datum cenitve 1.4.2011, št. poro ila 115025). Prav tako se zaradi
celotne ureditve cone odkupijo tudi nepremi nine parc.št. 3738/2 funkc.obj. v izmeri 16246 m2,
parc.št. 3742/2 funkc.obj. v izmeri 17101 m2, parc.št. 3744/2 funkc.obj. v izmeri 12200 m2, parc.št.
3746/2 funkc.obj. v izmeri 32600 m2, parc.št. 3747/3 funkc.obj. v izmeri 16671 m2, parc.št. 3747/4
funkc.obj. v izmeri 20600 m2, parc.št. 3737 funkc.obj. v izmeri 17793 m2, parc.št. 3739/3 funkc.obj.
v izmeri 9440 m2, parc.št. 3743/4 funkc.obj. v izmeri 5150 m2 za ceno, kot jo bo naknadno ponudilo
Ministrstvo za obrambo s strani pristojnih cenilcev.
II. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 21 lanov ob inskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 21 lanov
ob inskega sveta, »PROTI« ni glasoval nih e. Sklep je bil soglasno sprejet.
Rok Jenko, predsednik odbora za stavbna zemljiš a, stanovanjske zadeve in poslovne prostore, je
posredoval stališ e odbora glede predlogov sklepov, št.: 478-6/2011, ki je priloženo arhiviranemu
zapisniku. Predloga sklepov z obrazložitvijo sta priložena arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo razprave, je
župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 20)
I. Izvede se zamenjava nepremi nin v k.o. Smrje, parc. št. 2554/4 cesta v izmeri 1012 m2, parc. št.
2555/9 cesta v izmeri 86 m2, parc. št. 2555/6 cesta v izmeri 61 m2, parc. št. 2555/10 cesta v izmeri 148
m2 in parc. št. 2561/4 cesta v izmeri 43 m2, vse v k.o. Smrje, ki so v lasti Ob ine Ilirska Bistrica z
nepremi ninami odvzetimi ob rekonstrukciji ceste in sicer parc. št. 535/2 cesta v izmeri 13 m2, 535/3
cesta v izmeri 13 m2, parc. št. 535/4 cesta v izmeri 404 m2, parc .št. 818/5 cesta v izmeri 171 m2, parc.
št. 819/8 cesta v izmeri 954 m2, parc. št. 819/9 cesta v izmeri 106 m2, parc. št. 819/11 cesta v izmeri
467 m2, parc. št. 797/2 cesta v izmeri 68 m2, parc. št. 801/2 cesta v izmeri 7 m2, parc.št. 802/2 cesta v
izmeri 293 m2, parc. št. 813/4 cesta v izmeri 23 m2, parc. št. 813/7 cesta v izmeri 123 m2, parc. št.
813/10 cesta v izmeri 101 m2, parc. št. 815/2 cesta v izmeri 313 m2, parc.št. 815/3 cesta v izmeri 47
m2 in parc. št. 816/2 cesta v izmeri 73 m2, vse v lasti Marije Fatur, Smrje 1, 6255 Prem.
Ker se parcele nahajajo v istem obmo ju in imajo isti namen, sta ceno dolo ila enotno sodni cenilec za
gradbeništvo Igor Požar, Matenja vas 802, Prestranek in sodna cenilka za kmetijstvo Bojana Manku ,
Kal 119, Pivka, s cenilnim elaboratom z dne 13.4.2011, št. IP – C2549-MP in sicer 4,80 EUR/m2.
II. Ob ina Ilirska Bistrica je Mariji Fatur za parcele iz I. to ke v skupni izmeri 3176 m2 dolžna pla ati
kupnino v višini 15.244,80 EUR, Marija Fatur pa Ob ini Ilirska Bistrica za nepremi nine v skupni
površini 1350 m2 6.480,00 EUR. Pri nepremi ninah parc. št. 2554/4 in parc. št. 2555/9 se kupnina
pove a za 20 % DDV, tako da se kupnina Marije Fatur pove a na 7.534,80 EUR.
Kupnini iz prejšnjega odstavka se deloma pobotata, Ob ina Ilirska Bistrica je Mariji Fatur dolžna
pla ati razliko kupnin v višini 7.710,72 EUR .
III. Vse stroške, nastale v postopku izvedbe pravnega posla nosi Ob ina Ilirska Bistrica.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 21 lanov ob inskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 20 lanov
ob inskega sveta, »PROTI« ni glasoval nih e. Sklep je bil sprejet.
SKLEP (št. 21)
I. Zemljiš a parc. št. 2554/4 cesta v izmeri v izmeri 1012 m2, parc. št. 2555/9 cesta v izmeri 86 m2, parc.
št. 2555/6 cesta v izmeri 61 m2, parc.št. 2555/10 cesta v izmeri 148 m2 in parc.št. 2561/4 cesta v
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izmeri 43 m2, vse v k.o. Smrje, se izlo ijo iz javnega dobra, pri njih 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 20 lanov ob inskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 20 lanov
ob inskega sveta, »PROTI« ni glasoval nih e. Sklep je bil soglasno sprejet.
Rok Jenko, predsednik odbora za stavbna zemljiš a, stanovanjske zadeve in poslovne prostore, je
posredoval stališ e odbora glede predloga sklepa, št.: 478-90/2008, ki je priloženo arhiviranemu zapisniku.
Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku. Župan in Andreja Deren in sta
dodatno obrazložila predlog sklepa. V razpravi so sodelovali Igor Batista, župan, Rudolf Celin, Vojko
Tomši , Danica Novak Jura , Vlado Hrvatin, Jerica Strle, Rok Jenko, Anton Šenkinc, Zdravko Kirn
in Anton Frank.
Po zaklju eni razpravi je župan umaknil predlog sklepa.
Rok Jenko, predsednik odbora za stavbna zemljiš a, stanovanjske zadeve in poslovne prostore, je
posredoval stališ e odbora glede predloga sklepa, št.: 478-32/2010, ki je priloženo arhiviranemu zapisniku.
Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo razprave, je župan dal na
glasovanje
SKLEP (št. 22)
I. Zaradi ureditve otroškega igriš a ob Osnovni šoli Rudija Mahni a-Brkinca Pregarje, na zemljiš u parc.
št. 691/2 – travnik v izmeri 138 m2 k.o. Pregarje, se od lastnika Stanka Zadnika, Pregarje 19, 6243
Obrov, odkupi cit. zemljiš e, za kupnino v višini 2.870,40 EUR oz. 20,80 EUR/m2, ki jo je dolo il
sodni cenilec za gradbeno stroko.
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 lanov ob inskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 21 lanov
ob inskega sveta, »PROTI« ni glasoval nih e. Sklep je bil soglasno sprejet.
Rok Jenko, predsednik odbora za stavbna zemljiš a, stanovanjske zadeve in poslovne prostore, je
posredoval stališ e odbora glede predloga sklepa, št.: 478-36/2011, ki je priloženo arhiviranemu zapisniku.
Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo razprave, je župan dal na
glasovanje
SKLEP (št. 23)
I. Zaradi postavitve ekološkega otoka v naselju Gaberk na zemljiš u parc. št. 83/9 – travnik v izmeri 54
m2 k.o. Gaberk, se od lastnika - Rimokatoliško župnijstvo v Pregarjah, odkupi cit. zemljiš e, za
kupnino v višini 972,00 EUR oz. 18,00 EUR/m2, ki jo je dolo ila sodna cenilka gradbene stroke z
Oceno tržne vrednosti stavbnega zemljiš a št. 24/2011 z dne 25.5.2011.
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 lanov ob inskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 21 lanov
ob inskega sveta, »PROTI« ni glasoval nih e. Sklep je bil soglasno sprejet.
Rok Jenko, predsednik odbora za stavbna zemljiš a, stanovanjske zadeve in poslovne prostore, je
posredoval stališ e odbora glede predloga sklepa, št.: 478-14/2011, ki je priloženo arhiviranemu zapisniku.
Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo razprave, je župan dal na
glasovanje
SKLEP (št. 24)
I. Ob ina Ilirska Bistrica odkupi od lastnice Marije Male kar, Rozmanova ulica 26, 6250 Ilirska Bistrica,
zemljiš e parc. št. 461/5 – cesta v izmeri 23 m2 k.o. Ilirska Bistrica, za kupnino v višini 782,00 EUR
oz. 34,00 EUR/m2, ki jo je dolo ila sodna cenilka gradbene stroke Mojca Turkovi , Maistrova 15,
6250 Ilirska Bistrica, z oceno tržne vrednosti stavbnega zemljiš a št. 35/2011 z dne 30.6.2011.
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 lanov ob inskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 21 lanov
ob inskega sveta, »PROTI« ni glasoval nih e. Sklep je bil soglasno sprejet.
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Rok Jenko, predsednik odbora za stavbna zemljiš a, stanovanjske zadeve in poslovne prostore, je
posredoval stališ e odbora glede predloga sklepa, št.: 478-39/2010, ki je priloženo arhiviranemu zapisniku.
Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo razprave, je župan dal na
glasovanje
SKLEP (št. 25)
I. Zaradi gradnje obvoznice Ilirska Bistrica G1-6/342-363 in deviacije regionalne ceste R2-404/1379
Podgrad – Ilirska Bistrica, se Republiki Sloveniji proda naslednje nepremi nine v k.o. Trnovo do
celote:
Z. š. Parc. št.
Kat. raba
Površina Cena/m2 Vrednost (EUR) Odškodnina (EUR)
1
607/4
njiva
30
38,20
1.146,00
1.146,00
2
291/18
vodotok
146
38,20
5.577,20
3.629,00
3
612/2
cesta
51
38,20
1.948,20
1.719,00
4
466/20
odl. odpadkov
22
38,20
840,40
267,40
5
1958/12
pot
30
38,20
1.146,00
114,60
6
790/6
travnik
1896
38,20
72.427,20
54.320,40
7
790/9
travnik
11
38,20
420,20
420,20
8
790/10
njiva
2
38,20
76,40
76,40
9
790/12
njiva
336
38,20
12.835,20
3.361,60
10
922/12
travnik
655
38,20
25.021,00
19.596,60
11
922/14
travnik
2
38,20
76,40
76,40
SKUPAJ
3181
121.514,20
84.727,60
Cene za cit. zemljiš a je dolo il sodni izvedenec za gradbeno stroko Silvo Plesnik, Mla e 34a, Lo e, z
izvedeniškimi poro ili z dne 30.5.2010.
II. Vsi stroški postopka in izvedbe pravnega posla bremenijo Republiko Slovenijo.
III. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 21 lanov ob inskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 21 lanov
ob inskega sveta, »PROTI« ni glasoval nih e. Sklep je bil soglasno sprejet.
Rok Jenko, predsednik odbora za stavbna zemljiš a, stanovanjske zadeve in poslovne prostore, je
posredoval stališ e odbora glede predlogov sklepov, št.: 478-46/2010, ki je priloženo arhiviranemu
zapisniku. Predloga sklepov z obrazložitvijo sta priložena arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo razprave, je
župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 26)
I. Saši Ilijašu, Jelšane 34, 6254 Jelšane, se po izvzemu iz javnega dobra proda zemljiš e parc. št. 3523/2
– cesta v izmeri 107 m2 k.o. Jelšane, za ceno 1.369,60 EUR ali 12,80 EUR/m2, ki jo je dolo il sodni
cenilec za gradbeništvo Igor Požar, Matenja vas 80, Prestranek, s cenilnim elaboratom št. IP – C 2635 MP, z dne 5.7.2011.
Kupnina iz prejšnjega odstavka se pove a za 20% DDV-ja v višini 273,92 EUR, kar skupaj znaša
1.643,52 EUR.
Vsi stroški, vklju no s cenitvijo in parcelacijo ter izvedba pravnega posla bremenijo stranko.
II. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 21 lanov ob inskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 21 lanov
ob inskega sveta, »PROTI« ni glasoval nih e. Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP (št. 27)
I. Zemljiš e parc. št. 3523/2 – cesta v izmeri 107 m2 k.o. Jelšane, 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 lanov ob inskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 21 lanov
ob inskega sveta, »PROTI« ni glasoval nih e. Sklep je bil soglasno sprejet.
Rok Jenko, predsednik odbora za stavbna zemljiš a, stanovanjske zadeve in poslovne prostore, je
posredoval stališ e odbora glede predloga sklepa, št.: 478-76/2009, ki je priloženo arhiviranemu zapisniku.
Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku. Zdravko Kirn je OS seznanil s
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predlogom stanovalcev Vojkovega drevoreda 2, e bi ob ina lahko to zemljiš e namenila za parkiriš e in
da se naveden predlog sklepa odloži do septembrske seje OS, da ob ina preveri, ali je predlog stanovalcev
smiseln. V razpravi so sodelovali Rok Jenko, Andreja Deren in, župan, Igor Batista, Zora Anuša
Balazs, Danica Novak Jura , ki je predlagala licitacijo, Dušan Grbec in Robert Uj i . Župan je umaknil
navedeni predlog sklepa in v zvezi s tem predlagal, da se za prodajo navedenega zemljiš a izvede javno
dražbo. Andreja Deren in je predlagala spremembo sklepa, in sicer, da se navedeno zemljiš e proda z
metodo javne dražbe. O izvedbi javne dražbe se obvesti upravnika stanovanjskega bloka, javno dražbo
obesi na oglasno desko stanovanjskega bloka in objavi na spletni strani. V razpravo se je vklju ila Sonja
Koren eligoj in Danica Novak Jura . Župan je dal na glasovanje
SKLEP (št. 28)
I. Ob ina Ilirska Bistrica proda zemljiš e parc. št. 393/7 – travnik v izmeri 172 m2 k.o. Trnovo, za
izklicno ceno 3.096,00 EUR oz. 18,00 EUR/m2, ki jo je dolo ila sodna cenilka za gradbeništvo Mojca
Turkovi s.p., Maistrova 15, 6250 Ilirska Bistrica, z Oceno tržne vrednosti stavbnega zemljiš a št.
16/2011 z dne 30.3.2011. Poleg kupnine se obra una tudi DDV.
Prodaja se opravi z metodo javne dražbe.
Vsi stroški, nastali v postopku izvedbe pravnega posla, bremenijo stranko.
II. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 21 lanov ob inskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 21 lanov
ob inskega sveta, »PROTI« ni glasoval nih e. Sklep je bil soglasno sprejet.
Rok Jenko, predsednik odbora za stavbna zemljiš a, stanovanjske zadeve in poslovne prostore, je
posredoval stališ e odbora glede predlogov sklepov, št.: 478-85/2009, ki je priloženo arhiviranemu
zapisniku. Predloga sklepov z obrazložitvijo sta priložena arhiviranemu zapisniku. V razpravi so sodelovali
Rudolf Celin, Rok Jenko in Anton Šenkinc. Župan je dal na glasovanje
SKLEP (št. 29)
I. Bogdanu Kuridža, Šembije 30, 6253 Knežak, se po izbrisu zaznambe grajenega javnega dobra
lokalnega pomena pri zemljiš u parc. št. 1864/10 – dvoriš e v izmeri 20 m2 k.o. Šembije, proda cit.
zemljiš e za ceno 380,00 EUR ali 19,00 EUR/m2, ki jo je dolo ila sodna cenilka za gradbeništvo
Mojca Turkovi s.p., Maistrova 15, 6250 Ilirska Bistrica, z oceno tržne vrednosti stavbnega zemljiš a
št. 18/2011, z dne 1.4.2011.
Kupnina iz prejšnjega odstavka se pove a za 20% DDV-ja v višini 76,00 EUR, kar skupaj znaša
456,00 EUR.
Vsi stroški, vklju no s cenitvijo in parcelacijo ter izvedba pravnega posla bremenijo stranko.
II. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 21 lanov ob inskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 21 lanov
ob inskega sveta, »PROTI« ni glasoval nih e. Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP (št. 30)
I. Pri zemljiš u parc. št. 1864/10 – dvoriš e v izmeri 20 m2 k.o. Šembije, se izbriše zaznamba grajenega
javnega dobra lokalnega pomena 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 lanov ob inskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 20 lanov
ob inskega sveta, »PROTI« ni glasoval nih e. Sklep je bil sprejet.
Rok Jenko, predsednik odbora za stavbna zemljiš a, stanovanjske zadeve in poslovne prostore, je
posredoval stališ e odbora glede predlogov sklepov, št.: 478-105/2010, ki je priloženo arhiviranemu
zapisniku. Predloga sklepov z obrazložitvijo sta priložena arhiviranemu zapisniku. V razpravi so sodelovali
Igor Batista, ki je dal pobudo, da Vatovec poskrbi za ureditev obcestnega zemljiš a oziroma odvodnega
jarka, ki je bil zasut ob cesti Dolenjski potok – Mala Bukovica oziroma Studena Gora. Rudolf Celin in
Danica Novak Jura . Župan je dal na glasovanje
SKLEP (št. 31)
I. Marijanu Vatovcu, Mala Bukovica 45, 6250 Ilirska Bistrica, se po izvzemu iz javnega dobra proda
zemljiš i parc. št. 1222/140 – pašnik v izmeri 2525 m2 za ceno 1.960,03 EUR ali 0,776 EUR/m2 in
parc. št. 1222/179 – cesta v izmeri 175 m2 obe k.o. Mala Bukovica, za ceno 603,75 EUR ali 3,45
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EUR/m2, ki jo je dolo ila cenilka kmetijskih zemljiš Bojana Manku s.p., Kal 119, 6257 Pivka, s
cenilnim zapisnikom z dne 10.5.2011.
Vsi stroški v zvezi z izvedbo pravnega posla bremenijo stranko.
II. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 20 lanov ob inskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 19 lanov
ob inskega sveta, »PROTI« ni glasoval nih e. Sklep je bil sprejet.
SKLEP (št. 32)
I. Zemljiš e parc. št. 1222/179 – cesta v izmeri 175 m2 k.o. 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 20 lanov ob inskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 20 lanov
ob inskega sveta, »PROTI« ni glasoval nih e. Sklep je bil soglasno sprejet.
Rok Jenko, predsednik odbora za stavbna zemljiš a, stanovanjske zadeve in poslovne prostore, je
posredoval stališ e odbora glede predlogov sklepov, št.: 478-1/2009, ki je priloženo arhiviranemu
zapisniku. Predloga sklepov z obrazložitvijo sta priložena arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo razprave, je
župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 33)
I. Francu Maljevcu, Studena Gora 3, 6244 Podgrad, se po izvzemu iz javnega dobra proda zemljiš e parc.
št. 360/4 – zemljiš e pod stavbo v izmeri 17 m2, dvoriš e v izmeri 1 m2 in dvoriš e v izmeri 8 m2 k.o.
Studena Gora, za ceno 500,00 EUR ali 19,23 EUR/m2, ki jo je dolo il sodni cenilec za gradbeništvo
Igor Požar, Matenja vas 80, Prestranek, s cenilnim elaboratom št. IP – C 2579 - MP, z dne 16.5.2011.
Kupnina iz prejšnjega odstavka se pove a za 20% DDV-ja v višini 100,00 EUR, kar skupaj znaša
600,00 EUR.
Vsi stroški, vklju no s cenitvijo in parcelacijo ter izvedba pravnega posla bremenijo stranko.
II. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 20 lanov ob inskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 20 lanov
ob inskega sveta, »PROTI« ni glasoval nih e. Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP (št. 34)
I. Zemljiš e parc. št. 360/4 – zemljiš e pod stavbo v izmeri 17 m2, dvoriš e v izmeri 1 m2 in dvoriš e v
izmeri 8 m2 k.o. Studena Gora, 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 20 lanov ob inskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 20 lanov
ob inskega sveta, »PROTI« ni glasoval nih e. Sklep je bil soglasno sprejet.
8. to ka: Obravnava soglasja k imenovanju vršilca dolžnosti direktorja Razvojnega centra Ilirska Bistrica
Župan je obrazložil predlog za izdajo soglasja k imenovanju vršilca dolžnosti direktorja Razvojnega centra
Ilirska Bistrica. Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisnika. Rok Jenko je predlagal, da
se razpiše direktorja Razvojnega centra Ilirska Bistrica. V razpravo se je vklju il Anton Šenkinc. Dušan Grbec
je predlagal, da se zadolži upravni odbor razvojnega centra, da v roku osmih dni po sprejemu tega sklepa
objavi razpis za direktorja razvojnega centra Ob ine Ilirska Bistrica. Igor Batista je predlagal dopolnitev
sklepa s III. to ko, in sicer da Ob inskemu svetu Ob ine Ilirska Bistrica najkasneje do konec leta 2011
upravni odbor in v.d. direktorja podata finan no poro ilo za leto 2010 in 2011 in na rt poslovanja za leto
2012. V razpravi so sodelovali Sonja Koren eligoj, Igor Batista, župan, Antona Šenkinc, ki je podprl
Grb ev predlog, Vojko Tomši , Zdravko Kirn, ki je podprl Grb ev predlog, Borut Rojc in Vlado
Hrvatin. Župan je dal na glasovanje
SKLEP (št. 35)
(1) Ugotavlja se, da je Upravni odbor Razvojnega centra sprejel sklep o sporazumnem prenehanju
pogodbe o zaposlitvi v.d. direktorja RC Ilirska Bistrica Bojanu Oblaku z dnem 31.7.2011, kar
pomeni prenehanje delovnega razmerja v RC Ilirska Bistrica z dnem 31.7.2011.
(2) Ob inski svet Ob ine Ilirska Bistrica daje soglasje k imenovanju Boštjana Primca, roj. 21.5.1976,
Spec., dipl.ekon., stan. Jasen 7 a, 6250 Ilirska Bistrica, za vršilca dolžnosti direktorja Razvojnega
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centra Ilirska Bistrica, Gregor i eva cesta 2, 6250 Ilirska Bistrica, za as do imenovanja novega
direktorja Razvojnega centra Ilirska Bistrica na podlagi izvedenega javnega razpisa, vendar najve
za dobo enega leta.
(3) Upravni odbor RC Ilirska Bistrica in v.d. direktorja RC Ilirska Bistrica Ob inskemu svetu Ob ine
Ilirska Bistrica najkasneje do konec leta 2011 podata finan no poro ilo za leto 2010 in 2011 in na rt
poslovanja za leto 2012.
(4) Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 21 lanov ob inskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 10 lanov
ob inskega sveta, »PROTI« je glasovalo 11 lanov ob inskega sveta. Sklep ni bil sprejet.
SKLEP (št. 36)
I. Zadolži se upravni odbor razvojnega centra, da v roku osmih dni po sprejemu tega sklepa objavi razpis
za direktorja razvojnega centra Ob ine Ilirska Bistrica.
II. Sklep stopi v veljavo po sprejemu na ob inskem svetu.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 12 lanov ob inskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 11 lanov
ob inskega sveta, »PROTI« ni glasoval nih e. Sklep je bil sprejet.
Župan je OS obvestil, da bo zapisnik z današnje seje OS zaradi dopustov svetnikom posredovan kasneje kot je
to dolo eno s Poslovnim o delu Ob inskega sveta Ob ine Ilirska Bistrica.
Seja je bila zaklju ena ob 21.15 uri.
Potek seje je z video kamero posnelo Društvo Izzivi (TV Galeja).

Zapisnik sestavila:
Sabrina Pirih

Župan:
Emil Rojc

Številka: 011-32/2011
Ilirska Bistrica, 13.9.2011
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