OB INA ILIRSKA BISTRICA
Ob inski svet

ZAPISNIK

z nadaljevanja 34. seje Ob inskega sveta Ob ine Ilirska Bistrica, ki je bila
12.7.2010 ob 18. uri v dvorani podjetja TIB Transport Ilirska Bistrica
Prisotni lani OS: Karmen Šepec, Rok Jenko, Mirjam Franceti , Mile Uljan, Franc Gomba , Miroslav
Štemberger, Igor Štemberger, Vojko Mihelj, Branka Po kaj, Stanislav Prosen, Vladimir eligoj, Ado
Barbiš, Danilo Pugelj, Dušan Grbec, Dejan Baša,
Odsotni lani OS: Alen Lili , Drago Kerma (opr.), Igor Batista (opr.), Bernard Oblak, Anton Frank
(opr.), Robert Šircelj, Milan Uljan (opr.), Barbara Kogovšek (opr.)
Odsotnosti lanov OS med sejo: Igor Štemberger (- 10 minut)
Prisotni sodelavci ob inske uprave: Anton Šenkinc, župan; Zdenka Tomaži , vodja oddelka za družbene
dejavnosti, po pooblastilu, Andreja Deren in, višja svetovalka; Sabrina Pirih, višja referentka
Prisotni novinarji: Katja Kirn, Tina Milostnik Valen i in predstavniki TV Galeje
Nadaljevanje seje Ob inskega sveta Ob ine Ilirska Bistrica je sklical in vodil Anton Šenkinc, župan.
Župan je ugotovil, da je na seji Ob inskega sveta Ob ine Ilirska Bistrica (v nadaljevanju besedila OS)
od 23 svetnic in svetnikov prisotnih 14, zato je OS sklep en in lahko veljavno odlo a.
Župan je predlagal nadaljevanje seje OS z 10. to ko: Obravnava podaljšanja koncesije za opravljanje
javne zdravstvene službe družbi MEDICUS, DR. T. d.o.o..
10. to ka: Obravnava podaljšanja koncesije za opravljanje javne zdravstvene službe družbi
MEDICUS, DR. T. d.o.o.
Zdenka Tomaži , vodja oddelka za družbene dejavnosti, po pooblastilu, je predstavila predlog za
podaljšanje koncesije za opravljanje javne zdravstvene službe družbi MEDICUS, DR. T. d.o.o..
Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku. Karmen Šepec, predsednica
odbora za družbene dejavnosti, je posredovala stališ e odbora, ki je priloženo arhiviranemu zapisniku.
V razpravi so sodelovali Dušan Grbec, župan, Danilo Pugelj in Rok Jenko. Župan je dal na
glasovanje
SKLEP (št. 1)
1. Koncesija za opravljanje javne zdravstvene službe splošne medicine v obsegu 50% ene (1)
standardne ekipe splošne medicine, ki je bila podeljena pravni osebi MEDICUS DR.T. d.o.o.,
Vodnikova 12/a, 6250 Ilirska Bistrica, se podaljša za obdobje 10 let, to je do 29.01.2021.
2. Odlo bo o podelitvi oziroma podaljšanju koncesije, glede na 1. to ko tega sklepa izda pristojni
oddelek ob inske uprave za podro je zdravstva. Koncesijsko pogodbo sklene in podpiše župan
Ob ine Ilirska Bistrica. Koncesijska pogodba se sklene ob upoštevanju pogojev iz trenutno
veljavne koncesijske pogodbe, pod katerimi koncesionar opravlja javno zdravstveno službo na
obmo ju Ob ine Ilirska Bistrica.
3. Sklep stopi v veljavo z dnem sprejema na Ob inskem svetu Ob ine Ilirska Bistrica.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 14 svetnikov,
»PROTI« ni glasoval nih e. Sklep je bil soglasno sprejet.
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11. to ka: Izdaja mnenja k imenovanju direktorice Centra za socialno delo Ilirska Bistrica
Župan je opravi il odsotnost Kristine Zadel Škrabolje zaradi dopusta. Dušan Grbec, predsednik
komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je posredoval predlog komisije, ki je
Ob inskemu svetu Ob ine Ilirska Bistrica predlagala, da izda pozitivno mnenje k imenovanju Kristine
Zadel Škrabolje iz Ilirske Bistrice, Prešernova 25, za direktorico Centra za socialno delo Ilirska
Bistrica. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 2)
I. Ob inski svet Ob ine Ilirska Bistrica izdaja pozitivno mnenje k imenovanju Kristine Zadel
Škrabolje, rojene 19.08.1976, univ.dipl.prav., Prešernova 25, 6250 Ilirska Bistrica, za direktorico
Centra za socialno delo Ilirska Bistrica.
II. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 15 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 15 svetnikov,
»PROTI« ni glasoval nih e. Sklep je bil soglasno sprejet.
Župan je predlagal, da se Kristino Zadel Škrabolje povabi na septembrsko sejo OS na predstavitev.
12. to ka: Premoženjsko-pravne zadeve
Danilo Pugelj, predsednik odbora za stavbna zemljiš a, stanovanjske zadeve in poslovne prostore, je
posredoval stališ a odbora, ki so priložena arhiviranemu zapisniku.
Andreja Deren in, višja svetovalka (v nadaljevanju besedila Andreja Deren in), je predstavila
predlog sklepa, da se uporabnina za prostore, ki jih Ob ina Ilirska Bistrica oddaja v uporabo za
izvedbo dogodkov in prireditev dolo i v naslednji višini:
1. za enkratno uporabo dvorane v Domu na Vidmu se dolo i uporabnina v višini 70 €,
2. za enkratno uporabo galerije v Domu na Vidmu se dolo i uporabnina v višini 50 €,
3. za enkratno uporabo sejne sobe v stavbi Jur i eva 1 se dolo i uporabnina v višini 8,33 €.
Poleg uporabnine uporabnika bremeni tudi pla ilo 20 % DDV. Uporabnine se usklajujejo enkrat letno
in sicer v mesecu februarju teko ega leta glede na indeks cen življenjskih potrebš in preteklega leta.
Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku. Župan je dodatno obrazložil
predlog sklepa. Dušan Grbec je predlagal dopolnitev sklepa, in sicer da za dobrodelne prireditve
stroške pokrije ob ina. Rok Jenko je predlagala, da se:
1. za enkratno uporabo dvorane v Domu na Vidmu za prireditve brez vstopnine dolo i uporabnina v
višini 40 €, za prireditve z vstopnino pa 100 €;
2. za enkratno uporabo galerije v Domu na Vidmu za prireditve brez vstopnine dolo i uporabnina v
višini 30 €, za prireditve z vstopnino pa 70 €;
3. za enkratno uporabo sejne sobe v stavbi Jur i eva 1 se dolo i uporabnina v višini 10 €.
Igor Štemberger se ni strinjal z Jenkovim predlogom in je podprl predlog ob inske uprave. Danilo
Pugelj se je strinjal z Grb evim predlogom. V razpravi so sodelovali Karmen Šepec, župan, Igor
Štemberger, Ado Barbiš, Franc Gomba , Rok Jenko, Branko Po kaj in Vojko Mihelj. Župan je
predlagal za glasovanje predlog sklepa ob inske uprave s predlogom, ki ga je podal Dušan Grbec.
Igor Štemberger je predlagal, da se za dobrodelne prireditve vlogo naslovi na župana, ki ima možnost
izdati sklep za brezpla no oddajo dvorane. Župan je predlagal dopolnitev I. to ke sklepa s 4. to ko: za
dobrodelne prireditve se dvorana s sklepom ob inske uprave lahko odda brezpla no. Po zaklju eni
razpravi je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 3)
I. Uporabnina za prostore, ki jih Ob ina Ilirska Bistrica oddaja v uporabo za izvedbo dogodkov in
prireditev se dolo ijo v naslednji višini:
1. za enkratno uporabo dvorane v Domu na Vidmu se dolo i uporabnina v višini 70 €,
2. za enkratno uporabo galerije v Domu na Vidmu se dolo i uporabnina v višini 50 €,
3. za enkratno uporabo sejne sobe v stavbi Jur i eva 1 se dolo i uporabnina v višini 8,33 €,
4. za dobrodelne prireditve se dvorana s sklepom ob inske uprave lahko odda brezpla no.
Poleg uporabnine uporabnika bremeni tudi pla ilo 20 % DDV.
II. Uporabnine se usklajujejo enkrat letno in sicer v mesecu februarju teko ega leta glede na indeks
cen življenjskih potrebš in preteklega leta.
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III. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 15 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 13 svetnikov,
»PROTI« je glasoval 1 svetnik. Sklep je bil sprejet.
Andreja Deren in je predstavila predlog sklepa, da se poslovni prostor v izmeri 41,02 m2 pritli je
desno v stavbi bivše pralnice v kompleksu bistriških kasarn, odda v najem za dolo en as 5 let na
podlagi metode javne dražbe, pod pogoji dolo enimi v sklepu. Predlog sklepa z obrazložitvijo je
priložen arhiviranemu zapisniku. Rok Jenko je predlagal, da se morebitne vložke oziroma investicije
v prostor pora unava z najemnino. Pojasnilo o tem je dal župan in se ni strinjal z Jenkovim
predlogom. Župan je dal na glasovanje
SKLEP (št. 4)
I. Poslovni prostor v izmeri 41,02 m2 pritli je desno v stavbi bivše pralnice v kompleksu bistriških
kasarn, se odda v najem za dolo en as 5 let na podlagi metode javne dražbe, za izklicno cenomese no najemnino 45,55 €. Poleg najemnine najemnika bremeni tudi pla ilo obratovalnih
stroškov in pla ilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljiš a.
II. Poslovni prostor se oda pod pogojem, da v primeru spremenjenih potreb Ob ine Ilirska Bistrica v
zvezi s predmetnim prostorom ali stavbo v kateri se ta nahaja, najemna pogodba takoj sporazumno
preneha, najemnik pa poslovni prostor takoj izprazni in ga izro i najemodajalcu brez kakršnihkoli
zahtevkov do najemodajalca. Pri tem Ob ina Ilirska Bistrica najemniku ni dolžna priskrbeti
nadomestnega poslovnega prostora.
III. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 15 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 15 svetnikov,
»PROTI« ni glasoval nih e. Sklep je bil soglasno sprejet.
Andreja Deren in je predstavila predlog sklepa, št.: 478-12/2010, 478-83/2009, 7113-12/2009, da se
zaradi ureditve zemljiškoknjižnega stanja državnih regionalnih cest G1-6/0341 Prem – Ilirska Bistrica,
R3-632/1378 Ilirska Bistrica - Zabi e in R3-630/1069 Prem – Obrov, Republiki Sloveniji proda
nepremi nine:
- parc. št. 882/3 – cesta v izmeri 180 m2 in parc. št. 929/4 – cesta v izmeri 95 m2 k.o. Mere e, do
solastniškega deleža 1/2-ice za kupnino v višini 699,60 EUR,
- parc. št. 673/2 – cesta v izmeri 30 m2 k.o. Jasen za kupnino v višini 930,00 EUR in 20% DDV,
- parc. št. 113/2 - cesta v izmeri 53 m2 in parc. št. 114 – cesta v izmeri 169 m2 k.o. elje za ocenjeno
vrednost. Kupnine so dolo ene s Cenitvenim poro ilom Zdravka Novaka, Sodno zapriseženega
cenilca kmetijske stroke, z dne 4.8.2009, št. 1/09, in Poro ilom o vrednotenju tržne vrednosti
stavbnega zemljiš a, sodnega izvedenca in cenilca za gradbene objekte in stavbna zemljiš a z dne
31.3.2010. Vsi stroški postopka in izvedbe pravnega posla, zlasti pla ilo morebitnega davka na promet
nepremi nin oz. DDV, bremenijo Republiko Slovenijo. Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen
arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 5)
I. Zaradi ureditve zemljiškoknjižnega stanja državnih regionalnih cest G1-6/0341 Prem – Ilirska
Bistrica, R3-632/1378 Ilirska Bistrica - Zabi e in R3-630/1069 Prem – Obrov, se Republiki
Sloveniji proda nepremi nine:
- parc. št. 882/3 – cesta v izmeri 180 m2 in parc. št. 929/4 – cesta v izmeri 95 m2 k.o. Mere e, do
solastniškega deleža 1/2-ice za kupnino v višini 699,60 EUR,
- parc. št. 673/2 – cesta v izmeri 30 m2 k.o. Jasen za kupnino v višini 930,00 EUR in 20% DDV,
- parc. št. 113/2 - cesta v izmeri 53 m2 in parc. št. 114 – cesta v izmeri 169 m2 k.o. elje za
ocenjeno vrednost.
Kupnine so dolo ene s Cenitvenim poro ilom Zdravka Novaka, Sodno zapriseženega cenilca
kmetijske stroke, z dne 4.8.2009, št. 1/09, in Poro ilom o vrednotenju tržne vrednosti stavbnega
zemljiš a, sodnega izvedenca in cenilca za gradbene objekte in stavbna zemljiš a z dne 31.3.2010.
II. Vsi stroški postopka in izvedbe pravnega posla, zlasti pla ilo morebitnega davka na promet
nepremi nin oz. DDV, bremenijo Republiko Slovenijo.
III. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
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Pri glasovanju je bilo prisotnih 15 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 14 svetnikov,
»PROTI« ni glasoval nih e. Sklep je bil sprejet.
Andreja Deren in je predstavila predlog sklepa, št.: 46503-17/2005, da se zemljiš e parc. št. 1638/13
– dvoriš e v izmeri 88 m2 in parc. št. 1638/14 – dvoriš e v izmeri 265 m2, k.o. Ra ice, izlo i iz
javnega dobra in vpiše v nov vložek, pri njem pa lastninska pravica na Ob ino Ilirska Bistrica, sklep
pa stopi v veljavo osmi dan po objavi v Uradnih objavah Ob ine Ilirska Bistrica v glasilu Bistriški
odmevi in predlog sklepa, da se Danilu Stuparju, Ra ice 38, 6244 Podgrad po izvzemu iz javnega
dobra proda zemljiš e, parc. št. 1638/13 – dvoriš e v izmeri 88 m2 in parc. št. 1638/14 – dvoriš e v
izmeri 265 m2 k.o. Ra ice, za ceno 4.800,80 EUR, ki jo je dolo il sodni cenilec za gradbeno stroko.
Kupnina se pove a za 20% DDV v višini 960,16 EUR, kar skupaj znaša 5.760,96 EUR. Stroški
cenitve ter izvedba pravnega posla bremenijo stranko. Predloga sklepov z obrazložitvijo sta priložena
arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 6)
I. Danilu Stuparju, Ra ice 38, 6244 Podgrad se po izvzemu iz javnega dobra proda zemljiš e, parc.
št. 1638/13 – dvoriš e v izmeri 88 m2 in parc. št. 1638/14 – dvoriš e v izmeri 265 m2 k.o. Ra ice,
za ceno 4.800,80 EUR, ki jo je dolo il sodni cenilec za gradbeno stroko.
Kupnina iz prejšnjega odstavka se pove a za 20% DDV v višini 960,16 EUR kar skupaj znaša
5.760,96 EUR.
Stroški cenitve, ter izvedba pravnega posla bremenijo stranko
II. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 15 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 15 svetnikov,
»PROTI« ni glasoval nih e. Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP (št. 7)
I. Zemljiš e parc. št. 1638/13 – dvoriš e v izmeri 88 m2 in parc. št. 1638/14 – dvoriš e v izmeri 265
m2, k.o. Ra ice, 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 15 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 15 svetnikov,
»PROTI« ni glasoval nih e. Sklep je bil soglasno sprejet.
Andreja Deren in je predstavila predlog sklepa, št.: 478-68/2006, da se zemljiš e parc. št. 3469/482 –
cesta v izmeri 95 m2, k.o. Knežak, izlo i iz javnega dobra in vpiše v nov vložek, pri njem pa
lastninska pravica na Ob ino Ilirska Bistrica, sklep pa stopi v veljavo osmi dan po objavi v Uradnih
objavah Ob ine Ilirska Bistrica v glasilu Bistriški odmevi in predlog sklepa, da se Mitji Margonu, Pod
Lipo 1, 1360 Vrhnika, po izvzemu iz javnega dobra proda zemljiš e, parc. št. 3469/482 – cesta v
izmeri 95 m2, k.o. Knežak, za ceno 1.491,50 EUR, ki jo je dolo il sodni cenilec za gradbeno stroko.
Kupnina se pove a za 20% DDv-ja v višini 298,30 EUR, kar skupaj znaša 1.789,80 EUR. Vsi stroški
cenitve, delitve parcele, ter izvedba pravnega posla bremenijo stranko. Predloga sklepov z
obrazložitvijo sta priložena arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 8)
I. Margon Mitji, Pod Lipo 1, 1360 Vrhnika se po izvzemu iz javnega dobra proda zemljiš e, parc. št.
3469/482 – cesta v izmeri 95 m2, k.o. Knežak, za ceno 1.491,50 EUR, ki jo bo dolo il sodni
cenilec za gradbeno stroko.
Kupnina iz prejšnjega odstavka se pove a za 20% DDv-ja v višini 298,30 EUR, kar skupaj znaša
1.789,80 EUR.
Vsi stroški cenitve, delitve parcele, ter izvedba pravnega posla bremenijo stranko.
II. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 15 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 15 svetnikov,
»PROTI« ni glasoval nih e. Sklep je bil soglasno sprejet.
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SKLEP (št. 9)
I. Zemljiš e parc. št. 3469/482 – cesta v izmeri 95 m2, k.o. Knežak, 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 15 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 15 svetnikov,
»PROTI« ni glasoval nih e. Sklep je bil soglasno sprejet.
Andreja Deren in je predstavila predlog sklepa, št.: 478-67/2006, da se zemljiš e parc. št. 3469/483 –
cesta v izmeri 195 m2, k.o. Knežak, izlo i iz javnega dobra in vpiše v nov vložek, pri njem pa
lastninska pravica na Ob ino Ilirska Bistrica, sklep pa stopi v veljavo osmi dan po objavi v Uradnih
objavah Ob ine Ilirska Bistrica v glasilu Bistriški odmevi in predlog sklepa, da se Olgi Šabec, Knežak
118, 6253 Knežak, po izvzemu iz javnega dobra proda zemljiš e, parc. št. 3469/483 – cesta v izmeri
195 m2, k.o. Knežak, za ceno 3.061,50 EUR, ki jo je dolo il sodni cenilec za gradbeno stroko.
Kupnina se pove a za 20% DDv-ja v višini 612,30 EUR, kar skupaj znaša 3.673,80 EUR. Vsi stroški
cenitve, delitve parcele, ter izvedba pravnega posla bremenijo stranko. Predloga sklepov z
obrazložitvijo sta priložena arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 10)
I. Šabec Olgi, Knežak 118, 6253 Knežak se po izvzemu iz javnega dobra proda zemljiš e, parc. št.
3469/483 – cesta v izmeri 195 m2, k.o. Knežak, za ceno 3.061,50 EUR, ki jo bo dolo il sodni
cenilec za gradbeno stroko.
Kupnina iz prejšnjega odstavka se pove a za 20% DDv-ja v višini 612,30 EUR, kar skupaj znaša
3.673,80 EUR.
Vsi stroški cenitve, delitve parcele, ter izvedba pravnega posla bremenijo stranko.
II. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 15 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 15 svetnikov,
»PROTI« ni glasoval nih e. Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP (št. 11)
I. Zemljiš e parc. št. 3469/483 – cesta v izmeri 195 m2, k.o. Knežak, 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 15 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 15 svetnikov,
»PROTI« ni glasoval nih e. Sklep je bil soglasno sprejet.
Andreja Deren in je predstavila predlog sklepa, da se za ureditev avtobusnega postajališ a v
Krajevni skupnosti Knežak v vasi Knežak od solastnika Joška Slavca, Knežak 132a, 6253 Knežak,
odkupi solastninski delež ½-ice na zemljiš u parc. št. 435/2 – vrt v izmeri 152 m2 k.o. Knežak za
kupnino v višini 1.254,00 EUR, kar je cena dolo ena s cenilnim elaboratom sodnega cenilca za
gradbeno stroko Igorja Požarja, Matenja vas 80, Prestranek. Vsi stroški izvedbe pravnega posla
bremenijo Ob ino Ilirska Bistrica. Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku.
Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 12)
I. Za ureditev avtobusnega postajališ a v Krajevni skupnosti Knežak v vasi Knežak se od solastnika
Joška Slavec, Knežak 132a, 6253 Knežak odkupi solastninski delež ½-ice na zemljiš u parc. št.
435/2 – vrt v izmeri 152 m2 k.o. Knežak za, kupnino v višini 1.254,00 EUR, kar je cena dolo ena
s cenilnim elaboratom sodnega cenilca za gradbeno stroko Igorja Požarja, Matenja vas 80,
Prestranek.
Vsi stroški izvedbe pravnega posla bremenijo Ob ino Ilirska Bistrica.
II. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 15 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 15 svetnikov,
»PROTI« ni glasoval nih e. Sklep je bil soglasno sprejet.
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Andreja Deren in je predstavila predlog sklepa, št.: 478-33/2010, da se za ureditev zajetja meteornih
in odpadnih voda iz komunalne istilne naprave v vasi Ba odkupi zemljiš e parc. št. 2539/2 – njiva v
izmeri 867 m2, parc. št. 2540 – njiva v izmeri 723 m2, parc. št. 2541 njiva v izmeri 824 m2, parc. št.
2542 njiva v izmeri 705 m2, parc. št. 2543 njiva v izmeri 698 m2, parc. št. 2544 njiva v izmeri 255
m2, parc. št. 2546 njiva v izmeri 176 m2 in parc. št. 2547 njiva v izmeri 187 m2 vse k.o. Ba za ceno
3,51 €/m2, kar je cena dolo ena s cenilnim elaboratom sodne cenilke za kmetijstvo Bojane Manku ,
Kal 119, Pivka. Vsi stroški izvedbe pravnega posla bremenijo Ob ino Ilirska Bistrica. Predlog sklepa
z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 13)
I. Za ureditev zajetja meteornih in odpadnih voda iz komunalne istilne naprave v vasi Ba se
odkupi zemljiš e parc. št. 2539/2 – njiva v izmeri 867 m2, parc. št. 2540 – njiva v izmeri 723 m2,
parc. št. 2541 njiva v izmeri 824 m2, parc. št. 2542 njiva v izmeri 705 m2, parc. št. 2543 njiva v
izmeri 698 m2, parc. št. 2544 njiva v izmeri 255 m2, parc. št. 2546 njiva v izmeri 176 m2 in parc.
št. 2547 njiva v izmeri 187 m2 vse k.o. Ba za ceno 3,51 €/m2, kar je cena dolo ena s cenilnim
elaboratom sodne cenilke za kmetijstvo Bojane Manku , Kal 119, Pivka.
Vsi stroški izvedbe pravnega posla bremenijo Ob ino Ilirska Bistrica.
II. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 15 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 14 svetnikov,
»PROTI« ni glasoval nih e. Sklep je bil sprejet.
Andreja Deren in je predstavila predlog sklepa, da se javni razpis za oddajo neprofitnih stanovanj v
najem, razviden iz priloge, ki je sestavni del tega sklepa, objavi v asopisu Bistriški odmevi. Predlog
sklepa je priložen arhiviranemu zapisniku. V razpravi je sodeloval Mile Uljan. Ker ni bilo razprave, je
župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 14)
I. Javni razpis za oddajo neprofitnih stanovanj v najem, razviden iz priloge, ki je sestavni del tega
sklepa, se objavi v asopisu Bistriški odmevi.
II. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 15 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 15 svetnikov,
»PROTI« ni glasoval nih e. Sklep je bil soglasno sprejet.
Župan je dal v razpravo predlog sklepa Roka Jenka glede preklica sklepa, da se podjetje Javor Pivka
oprosti pla ila sorazmernega dela stroškov opremljanja stavbnega zemljiš a za novo proizvodno halo
na Ba u in pojasnil, da se v tej fazi sklepa ne da ve preklicati, ker je podjetje Javor Pivka že prevzelo
gradbeno dovoljenje. Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku. V razpravi so
sodelovali Franc Gomba , Miroslav Štemberger in župan, ki je predlagal, da oprostitev pla ila
sorazmernega dela stroškov opremljanja stavbnega zemljiš a velja samo za namen gradnje nove
proizvodne hale, za vse ostale spremembe namembnosti pa ne. Razpravljali so še Vojko Mihelj,
Franc Gomba , Rok Jenko, župan, Igor Štemberger, Danilo Pugelj, Miroslav Štemberger,
Vladimir eligoj, ki je predlagal, da se podjetje Javor Pivka najprej zaprosi za uradno informacijo o
stolarni in investiciji na Ba u, in Ado Barbiš. Župan je predlagal sklep in sicer, da se od vodstva
podjetja Javor Pivka pridobi uradno informacijo o bodo nosti stolarne Ba in investiciji za novo
proizvodno halo na Ba u, za kar se je podjetje oprostilo pla ila sorazmernega dela stroškov
opremljanja stavbnega zemljiš a ter da se zadevo obravnava na septembrski seji OS. Župan je dal na
glasovanje
SKLEP (št. 15)
Od vodstva podjetja Javor Pivka se pridobi uradno informacijo o bodo nosti stolarne Ba in investiciji
za novo proizvodno halo na Ba u, za kar se je podjetje oprostilo pla ila sorazmernega dela stroškov
opremljanja stavbnega zemljiš a ter da se zadevo obravnava na septembrski seji Ob inskega sveta
Ob ine Ilirska Bistrica.
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Pri glasovanju je bilo prisotnih 15 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 15 svetnikov,
»PROTI« ni glasoval nih e. Sklep je bil soglasno sprejet.
13. to ka: Obravnava Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnih zemljiš – hitri postopek
Danilo Pugelj, predsednik odbora za stavbna zemljiš a, stanovanjske zadeve in poslovne prostore, je
posredoval stališ e odbora, ki je priložena arhiviranemu zapisniku. Andreja Deren in je predstavila
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljiš . Naveden
odlok z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku. V razpravi sta sodelovala Ado Barbiš in
Miroslav Štemberger. Župan je dal dodatna pojasnila v zvezi z odlokom. Župan je dal na
glasovanje
SKLEP (št. 16)
I. Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih
zemljiš (Uradne objave Primorskih novic, št. 14/1993, Uradni list RS, št. 21/2001 in Uradne
objave asopisa Snežnik, št. 5, 30.11.2004).
II. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 15 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 15 svetnikov,
»PROTI« ni glasoval nih e. Sklep je bil soglasno sprejet.
14. to ka: Obravnava sklepa o delnem povra ilu stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v
Ob ini Ilirska Bistrica
Župan je dal v razpravo predlog sklepa o delnem povra ilu stroškov volilne kampanje za lokalne
volitve v Ob ini Ilirska Bistrica. Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku.
Razpravljala sta Vladimir eligoj in Rok Jenko. Župan je dal na glasovanje
SKLEP (št. 17)
1. S tem sklepom se dolo i kriterije za delno povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve
(volitve lanov ob inskega sveta in volitve župana) v Ob ini Ilirska Bistrica.
2. Stroški volilne kampanje za volitve v Ob inski svet Ob ine Ilirska Bistrica (v nadaljevanju
besedila: ob inski svet) ne smejo prese i 0,40 evra na posameznega volilnega upravi enca v
ob ini.
Stroški volilne kampanje za župana ne smejo prese i 0,25 evra na posameznega volilnega
upravi enca v ob ini. e pride do drugega kroga glasovanja, se stroški volilne kampanje za
kandidata, ki na tem glasovanju kandidirata, pove ajo še za 0,15 evra na posameznega volilnega
upravi enca v ob ini.
3. Organizatorji volilne kampanje, katerih listam so pripadli mandati za lane v ob inskem svetu,
imajo pravico do povra ila stroškov volilne kampanje v višini 0,33 evra za dobljeni glas, pri emer
skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme prese i zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz
poro ila ob inskemu svetu in Ra unskemu sodiš u Republike Slovenije (v nadaljevanju besedila:
ra unsko sodiš e).
4. Organizatorji volilne kampanje za župana, za katerih kandidate je glasovalo najmanj 10% od
skupnega števila volilnih upravi encev, ki so glasovali, imajo pravico do povra ila stroškov
volilne kampanje v višini 0,12 evra za vsak dobljeni glas.
e pride na volitvah za župana do drugega kroga glasovanja, sta kandidata, ki kandidirata v
drugem krogu, upravi ena do povra ila stroškov v višini 0,12 evra za vsak dobljeni glas v tem
krogu.
Skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme prese i zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz
poro ila ob inskemu svetu in ra unskemu sodiš u.
5. Organizatorju volilne kampanje za volitve v ob inski svet ali za volitve župana se na njegovo
zahtevo povrne stroške volilne kampanje iz prora una Ob ine Ilirska Bistrica v roku 30 dni po
predložitvi poro ila ob inskemu svetu in ra unskemu sodiš u.
6. Ta sklep za ne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah Ob ine Ilirska Bistrica v glasilu
Bistriški odmevi.
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Pri glasovanju je bilo prisotnih 15 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 13 svetnikov,
»PROTI« ni glasoval nih e. Sklep je bil sprejet.
15. to ka: Obravnava predloga za sofinanciranje prireditve ob državnem prazniku »dnevu
vrnitve Primorske k mati ni domovini«
Župan je predstavil predlog za sofinanciranje prireditve ob državnem prazniku »dnevu vrnitve
Primorske k mati ni domovini«. Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku. V
razpravi so sodelovali Danilo Pugelj, župan, Stanislav Prosen, Franc Gomba , Rok Jenko, ki je
podprl predlog sklepa, Vladimir eligoj in Dušan Grbec. Župan je povzel razpravo in predlagal, da
Ob ina Ilirska Bistrica še naprej izvaja vse potrebne aktivnosti za izvedbo prireditve ob državnem
prazniku »dnevu vrnitve Primorske k mati ni domovini« in da se v predlogu sklepa doda novo 5.
to ko, in sicer: »Dokon na odlo itev o višini sofinanciranja prireditve, skupaj z ostalimi primorskimi
ob inami, se dolo i na izredni seji Ob inskega sveta Ob ine Ilirska Bistrica, ki bo predvidoma konec
julija 2010.«. Po zaklju eni razpravi je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 18)
1. Za sofinanciranje organizacije in izvedbe prireditve ob državnem prazniku »dnevu vrnitve
Primorske k mati ni domovini« in 65. letnice osvoboditve, ki bo v letošnjem letu organizirana v
Ob ini Ilirska Bistrica, se zagotovijo dodatna sredstva, in sicer iz sredstev splošne prora unske
rezervacije.
2. Zaradi dodatno zagotovljenih sredstev iz prve to ke tega sklepa se zmanjša prora unska postavka
4002303 – splošna prora unska rezervacija in pove a prora unska postavka 3000103 – Dan
Primorske.
3. Župana Ob ine Ilirska Bistrica se pooblasti za prerazporeditev sredstev iz prve to ke tega sklepa.
4. Sprememba iz prve oziroma druge to ke tega sklepa se vklju i v veljavni prora un Ob ine Ilirska
Bistrica za leto 2010.
5. Dokon na odlo itev o višini sofinanciranja prireditve, skupaj z ostalimi primorskimi ob inami, se
dolo i na izredni seji Ob inskega sveta Ob ine Ilirska Bistrica, ki bo predvidoma konec julija
2010.
6. Sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 15 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 15 svetnikov,
»PROTI« ni glasoval nih e. Sklep je bil soglasno sprejet.

Seja je bila zaklju ena ob 19.45 uri.
Potek seje je z video kamero posnelo Društvo Izzivi (TV Galeja).

Zapisnik sestavila:
Sabrina Pirih

Župan:
Anton Šenkinc, univ. dipl. ekon.

Številka: 011-30/2010
Ilirska Bistrica, 14.7.2010
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