OBČINA ILIRSKA BISTRICA
Občinski svet
Številka: 011-19/2019
Ilirska Bistrica, 25. 4. 2019

ZAPISNIK
5. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, ki je bila
18. 4. 2019 ob 17.00 uri v sejni sobi Občine Ilirska Bistrica
Prisotni člani občinskega sveta: Marjan Tavčar, Sonja Čošić, Borut Rojc, Stanislav Zver, Igor Janičijević,
Jadranka Zucconi, Adrijana Kocjančič, Robert Šircelj, Andrej Batista, Mateja Matko, Simon Vičič, Andrej
Černigoj, Teja Iskra, Aleš Zidar, Tjaša Pecman Poles, Nevenka Tomšič, Zdravko Kirn, Ivan Simčič, Vlado
Hrvatin, Nejc Udovič, Anton Tonjo Janežič
Odsotnosti članov OS med sejo: Nevenka Tomšič (- 10 minut), Zdravko Kirn (- 30 minut), Ivan Simčič (- 2
uri), Vlado Hrvatin (-10 minut)
Odsotni člani občinskega sveta: Lilijana Valenčič (opr.), Dušan Grbec (opr.)
Prisotni sodelavci občinske uprave: Emil Rojc, župan; Andreja Derenčin, direktorica občinske uprave, Tina Kocjan,
vodja oddelka za gospodarstvo in finance; Zdenka Tomažič, vodja oddelka za družbene dejavnosti; Dragica
Kastelic Boštjančič, vodja oddelka za gospodarsko infrastrukturo; Patricija Jelenič, svetovalka (do 18.24
ure); Andreja Uljan, svetovalka (do 18.27 ure); Sabrina Pirih, višja referentka
Ostali prisotni: Igor Batista, direktor JP Komunala Ilirska Bistrica, d. o. o., pri 7. točki dnevnega reda
Prisotni novinarji: Veronika Rupnik Ženko, 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 3. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica z dne 21. 2. 2019, zapisnika
4. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica z dne 6. 3. 2019 in zapisnika o izvedbi 1. korespondenčne
seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, ki je bila sklicana 19. 3. 2019
2. Pregled realizacije sklepov
3. Kadrovske zadeve:
- imenovanje namestnikov predsednikov delovnih teles občinskega sveta
- imenovanje predstavnikov ustanovitelja v svete javnih zavodov
- imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v svet lokalnih skupnosti CSD
4. Obravnava predlogov za podelitev občinskih priznanj za leto 2019
5. Obravnava podaljšanja koncesije za opravljanje zdravstvene dejavnosti na primarni ravni
6. Obravnava podaljšanja koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva
7. Obravnava Letnega poročila JP Komunala Ilirska Bistrica, d.o.o. za leto 2018
8. Premoženjskopravne zadeve
9. Uskladitev meje občine z mejami parcel
10. Poročilo o umeščanju trase avtoceste Postojna/Divača-Jelšane
11. Poročilo o izvedbi postopka preverjanja zakonitosti sklepa o razpisu referenduma
12. Obravnava Zaključnega računa proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2018
13. Obravnava Letnega poročila o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in o
njihovih učinkih za leto 2018
14. Vprašanja in pobude
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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 21, zato je občinski svet sklepčen in lahko
veljavno odloča.
Župan je dal v razpravo predlagan dnevni red. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 1)
Sprejme se dnevni red predlagan s sklicem 5. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 21 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 21 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.
1. točka:Pregled in potrditev zapisnika 3. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica z dne 21. 2. 2019,
zapisnika 4. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica z dne 6. 3. 2019 in zapisnika o izvedbi
1. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, ki je bila sklicana 19. 3. 2019
Župan je dal v razpravo zapisnik 3. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica z dne 21. 2. 2019. Ker ni bilo
razprave, je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 2)
Sprejme se zapisnik 3. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica z dne 21. 2. 2019.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 21 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 20 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.
Župan je dal v razpravo zapisnik 4. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica z dne 6. 3. 2019. Ker ni bilo
razprave, je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 3)
Sprejme se zapisnik 4. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica z dne 6. 3. 2019.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 21 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 21 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.
Župan je dal v razpravo zapisnik o izvedbi 1. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, ki
je bila sklicana 19. 3. 2019. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 4)
Sprejme se zapisnik o izvedbi 1. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, ki je bila
sklicana 19. 3. 2019.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 21 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 20 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.
2. točka: Pregled realizacije sklepov
Župan je dal v razpravo pregled realizacije sklepov s 3. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica z dne 21. 2.
2019. Robert Šircelj je prosil za odgovore na njegova vprašanja postavljena pri točki dnevnega reda: Vprašanja in
pobude. Župan je dodatno pojasnil problematiko vezano na postavljena vprašanja. Župan je dal na glasovanje
SKLEP (št. 5)
Sprejme se poročilo o realizaciji sklepov s 3. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica z dne 21. 2. 2019.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 21 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 20 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.
Župan je dal v razpravo pregled realizacije sklepov s 4. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica z dne 6. 3.
2019. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 6)
Sprejme se poročilo o realizaciji sklepov s 4. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica z dne 6. 3. 2019.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 21 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 20 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.
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Župan je dal v razpravo pregled realizacije sklepov s 1. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine Ilirska
Bistrica, ki je bila sklicana 19. 3. 2019. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 7)
Sprejme se poročilo o realizaciji sklepov s 1. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, ki
je bila sklicana 19. 3. 2019.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 20 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 20 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.
3. točka: Kadrovske zadeve:
- imenovanje namestnikov predsednikov delovnih teles občinskega sveta
- imenovanje predstavnikov ustanovitelja v svete javnih zavodov
- imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v svet lokalnih skupnosti CSD
- imenovanje namestnikov predsednikov delovnih teles občinskega sveta
Marjan Tavčar, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je predstavil predloge
namestnikov predsednikov delovnih teles občinskega sveta. Predlogi sklepov z obrazložitvami so priloženi
arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 8)
1. Dušana Grbca se imenuje za namestnika predsednika komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja.
2. Ta sklep stopi v veljavo z dnem sprejema na občinskem svetu.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 21 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 20 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.
SKLEP (št. 9)
1. Tjašo Pecman Poles se imenuje za namestnico predsednika odbora za urejanje prostora in infrastrukturo.
2. Ta sklep stopi v veljavo z dnem sprejema na občinskem svetu.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 21 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 21 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP (št. 10)
1. Domna Vodopivca se imenuje za namestnika predsednika odbora za družbene dejavnosti.
2. Ta sklep stopi v veljavo z dnem sprejema na občinskem svetu.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 21 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 21 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP (št. 11)
1. Andreja Černigoja se imenuje za namestnika predsednice odbora za stavbna zemljišča, stanovanjske
zadeve in poslovne prostore.
2. Ta sklep stopi v veljavo z dnem sprejema na občinskem svetu.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 21 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 21 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP (št. 12)
1. Igorja Karlića se imenuje za namestnika predsednice odbora za gospodarstvo in finance.
2. Ta sklep stopi v veljavo z dnem sprejema na občinskem svetu.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 21 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 19 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.
SKLEP (št. 13)
1. Antona Franka se imenuje za namestnika predsednice statutarno pravne komisije.
2. Ta sklep stopi v veljavo z dnem sprejema na občinskem svetu.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 21 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 21 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.
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- imenovanje predstavnikov ustanovitelja v svete javnih zavodov
Marjan Tavčar, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je predstavil predlog
za imenovanje predstavnikov Občine Ilirska Bistrica v Svet zavoda Vrtec Ilirska Bistrica. Predlog sklepa z
obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 14)
I. Za predstavnike Občine Ilirska Bistrica v Svet zavoda Vrtec Ilirska Bistrica se imenujejo:
Nataša Dekleva Mahne, Zabiče 30 D, 6250 Ilirska Bistrica
Vojko Jenko, Topolc 78 A, 6250 Ilirska Bistrica
Mojca Zucconi, Maistrova ulica 9, 6250 Ilirska Bistrica.
II. Mandat imenovanih predstavnikov nastopi z dnem konstitutivne seje sveta zavoda in traja štiri leta.
III. Sklep stopi v veljavo naslednji dan po sprejemu na Občinskem svetu Občine Ilirska Bistrica.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 21 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 21 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.
- imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v svet lokalnih skupnosti CSD
Marjan Tavčar, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je predstavil predlog
za imenovanje predstavnika Občine Ilirska Bistrica v Svet lokalnih skupnosti CSD Primorsko – Notranjska.
Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo razprave, je župan dal na
glasovanje
SKLEP (št. 15)
I. Za predstavnike Občine Ilirska Bistrica v Svet lokalnih skupnosti CSD Primorsko – Notranjska se
imenuje Katja Štemberger, Zabiče 68 c, 6250 Ilirska Bistrica.
II. Mandat imenovanega predstavnika traja štiri leta.
III. Sklep stopi v veljavo naslednji dan po sprejemu na Občinskem svetu Občine Ilirska Bistrica.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 21 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 20 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.
4. točka: Obravnava predlogov za podelitev občinskih priznanj za leto 2019
Marjan Tavčar, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je predstavil predloge
za letošnja občinska priznanja. Predlogi sklepov z obrazložitvami so priloženi arhiviranemu zapisniku. Ker
ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 16)
I. Spominsko plaketo Občine Ilirska Bistrica za leto 2019 prejme Ansambel Snežnik.
II. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 21 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 21 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP (št. 17)
I. Spominsko plaketo Občine Ilirska Bistrica za leto 2019 prejme Društvo za varstvo in vzgojo ptic
Snežnik Ilirska Bistrica.
II. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 21 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 21 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP (št. 18)
I. Spominsko plaketo Občine Ilirska Bistrica za leto 2019 prejme Mešani pevski zbor Avgust Šuligoj.
II. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 21 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 20 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.
SKLEP (št. 19)
I. Spominsko plaketo Občine Ilirska Bistrica za leto 2019 prejme Mirko Boštjančič iz Hrušice, Podgrad.
II. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
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Pri glasovanju je bilo prisotnih 21 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 20 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.
SKLEP (št. 20)
I. Spominsko plaketo Občine Ilirska Bistrica za leto 2019 prejme Vrtec Jožefe Maslo Ilirska Bistrica.
II. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 21 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 21 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP (št. 21)
I. Plaketo Občine Ilirska Bistrica za področje družbenih dejavnosti za leto 2019 prejme Matija Vičič iz
Podstenj, Ilirska Bistrica.
II. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 21 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 21 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP (št. 22)
I. Plaketo Občine Ilirska Bistrica za področje gospodarstva za leto 2019 prejme TOMEX d.o.o., Ilirska
Bistrica.
II. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 21 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 21 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP (št. 23)
I. Plaketo Občine Ilirska Bistrica za področje kulture za leto 2019 prejme Marija Štrancar iz Hrušice,
Podgrad.
II. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 21 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 21 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP (št. 24)
I. Plaketo Občine Ilirska Bistrica za področje športa za leto 2019 prejme Košarkarski klub Plama-Pur
Ilirska Bistrica.
II. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 21 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 21 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.
5. točka: Obravnava podaljšanja koncesije za opravljanje zdravstvene dejavnosti na primarni ravni
Simon Vičič, predsednik odbora za družbene dejavnosti, je posredoval stališče odbora, 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)
1. Fizioterapiji Frank d.o.o., Trnovska ulica 34, 6250 Ilirska Bistrica se podaljša koncesija za opravljanje
javne zdravstvene službe na območju Občine Ilirska Bistrica, v obsegu 1,133 celotnega programa
standardne ekipe fizioterapije, za obdobje 15 let, to je do 01.07.2034.
2. Odločbo o podaljšanju koncesije, glede na 1. točko tega sklepa izda pristojni oddelek občinske uprave
za področje zdravstva, po pridobitvi pozitivnega mnenja zavoda za zdravstveno zavarovanje ter
pristojne zbornice oziroma združenja.
3. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 20 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 18 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.
6. točka: Obravnava podaljšanja koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva
Simon Vičič, predsednik odbora za družbene dejavnosti, je posredoval stališče odbora, ki je priloženo
arhiviranemu zapisniku. Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo
razprave, je župan dal na glasovanje
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SKLEP (št. 26)
1. Zavodu šolskih sester de Notre Dame za celostno oblikovanje človeka, Vodnikova 13, 6250 Ilirska
Bistrica, se podaljša koncesija za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva – zasebnega vrtca v
občini Ilirska Bistrica, za obdobje 10 let, to je do 1.9.2029.
2. Odločbo o podelitvi oziroma podaljšanju koncesije, glede na 1. točko tega sklepa izda pristojni oddelek
občinske uprave za področje predšolske vzgoje. Koncesijsko pogodbo sklene in podpiše župan Občine
Ilirska Bistrica. Koncesijska pogodba se sklene ob upoštevanju pogojev iz trenutno veljavne koncesijske
pogodbe, pod katerimi koncesionar opravlja javno službo programa predšolske vzgoje in varstva na
območju Občine Ilirska Bistrica.
3. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 21 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 21 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.
7. točka: Obravnava Letnega poročila JP Komunala Ilirska Bistrica, d.o.o. za leto 2018
Igor Janičijević, predsednik odbora za urejanje prostora in infrastrukturo, je posredoval stališče odbora, ki
je priloženo arhiviranemu zapisniku. Jadranka Zucconi, predsednica odbora za gospodarstvo in finance, je
posredovala stališče odbora, ki je priloženo arhiviranemu zapisniku. Igor Batista, direktor JP Komunala
Ilirska Bistrica, d. o. o. (v nadaljevanju besedila Igor Batista), je predstavil Letno poročilo JP Komunala
Ilirska Bistrica, d.o.o. za leto 2018. Navedeno letno poročilo je priloženo arhiviranemu zapisniku. Anton
Tonjo Janežič je dal pobudo, da bi bilo nujno potrebno rešiti odpadke embalaže od silažnih bal tako, da se
ne bi obremenjevalo okolja. V razpravi so sodelovali Andrej Černigoj, Nevenka Tomšič, Aleš Zidar, ki
je posredoval sklep odbora za gospodarstvo in finance sprejet na njegovo pobudo, da se občinsko upravo
zadolži, da poskuša najti rešitev za odlaganje plastične embalaže (plastične folije), ki nastane v kmetijstvu,
predvsem zaradi tega, ker se okolju dela velika škoda, in Zdravko Kirn. Igor Batista in župan sta
odgovarjala na vprašanja članov občinskega sveta. Po zaključeni razpravi je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 27)
I. Občinski svet se je seznanil z Letnim poročilom poslovanja JP Komunala Ilirska Bistrica d.o.o. za l. 2018.
II. Razlika med prihodki in odhodki v višini 6.769,10 EUR, kar predstavlja čisti poslovni izid poslovnega
leta JP Komunala Ilirska Bistrica d.o.o. za l. 2018, se nameni za vzdrževanje vodovodnega omrežja.
III. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 20 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 18 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.
8. točka: Premoženjskopravne zadeve
Sonja Čošić, predsednica odbora za stavbna zemljišča, stanovanjske zadeve in poslovne prostore, je posredovala
stališče odbora, ki je priloženo arhiviranemu zapisniku. Župan je predlagal, da se najprej predstavi vse sklepe in
potem opravi razpravo. Patricija Jelenič, svetovalka (v nadaljevanju besedila Patricija Jelenič), je predstavila
predlog sklepa št. 3528-48/2013, da se trenutni najemnici podaljša najemno razmerje za poslovni prostor na
Bazoviški cesti 3, Ilirska Bistrica, v izmeri 38,5 m2. Za najem tega prostora se z dnem sprejema sklepa
obračunava mesečna najemnina v višini 197,88 EUR. Oddaja poslovnih prostorov v najem se odda po navedeni
ceni z upoštevanjem ustreznega faktorja v skladu s 24. členom Pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov v
najem (Ur. list RS št. 54/2016). Vsi stroški pravnega posla bremenijo najemnika. Najemnik je dolžan plačevati
obratovalne stroške, stroške rednega vzdrževanja, stroške uporabe stavbnega zemljišča, stroške zavarovanj in
druge stroške za katere se stranki dogovorita v pisnem dogovoru. Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen
arhiviranemu zapisniku.
Patricija Jelenič je predstavila predlog sklepa št. 3528-32/2013, da se trenutnemu najemniku podaljša najemno
razmerje za poslovna prostora na naslovu Rozmanova ulica 14, Ilirska Bistrica, v izmeri 61,52 m2. Za najem tega
prostora se z dnem sprejema sklepa obračunava najemnina v višini 2,30 EUR/m2/mesec. Oddaja poslovnih
prostorov v najem se odda po navedeni ceni z upoštevanjem ustreznega faktorja v skladu s 24. členom Pravilnika
o oddajanju poslovnih prostorov v najem (Ur. list RS št. 54/2016). Vsi stroški pravnega posla bremenijo
najemnika. Najemnik je dolžan plačevati obratovalne stroške, stroške rednega vzdrževanja, stroške uporabe

6 od 16

stavbnega zemljišča, stroške zavarovanj in druge stroške za katere se stranki dogovorita v pisnem dogovoru.
Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku.
Patricija Jelenič je predstavila predlog sklepa št. 3528-10/2019-9, da se na podlagi metode neposredne pogodbe
sklene najemno razmerje za poslovne prostore na naslovu Vojkov drevored 14, Ilirska Bistrica, v izmeri 481,59
m2. Za najem tega prostora se z dnem sprejema sklepa obračunava najemnina v višini 1,21 EUR/m2/mesec.
Oddaja poslovnih prostorov v najem se odda po navedeni ceni z upoštevanjem ustreznega faktorja v skladu s 24.
členom Pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov v najem (Ur. list RS št. 54/2016). Vsi stroški pravnega posla
bremenijo najemnika. Najemnik je dolžan plačevati obratovalne stroške, stroške rednega vzdrževanja, stroške
uporabe stavbnega zemljišča, stroške zavarovanj in druge stroške za katere se stranki dogovorita v pisnem
dogovoru. Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku.
Patricija Jelenič je predstavila predlog sklepa št. 3528-9/2019-8, da se trenutnim najemnikom podaljša najemno
razmerje za poslovni prostor na naslovu Ulica IV. armije 9, Ilirska Bistrica, v izmeri 91,8 m2. Za najem tega
prostora se z dnem sprejema sklepa obračunava najemnina v višini 1,43 EUR/m2/mesec. Oddaja poslovnih
prostorov v najem se odda po navedeni ceni z upoštevanjem ustreznega faktorja v skladu s 24. členom Pravilnika
o oddajanju poslovnih prostorov v najem (Ur. list RS št. 54/2016). Vsi stroški pravnega posla bremenijo
najemnika. Najemnik je dolžan plačevati obratovalne stroške, stroške rednega vzdrževanja, stroške uporabe
stavbnega zemljišča, stroške zavarovanj in druge stroške za katere se stranki dogovorita v pisnem dogovoru.
Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku.
Patricija Jelenič je predstavila predlog sklepa št. 3528-31/2019-5, da se v najem odda naslednje poslovne
prostore na naslovu Vilharjeva 32, Ilirska Bistrica (parc. št. 825/31, k.o. 2524 Trnovo):
Št.
prostora:

Št.
stavbe

Izklicna cena za
najem: EUR/mesec

Površina
(m2)

Cenilni elaborat
(oznaka)

A

48

66,00

41,45

IP – C 3760 - I

B

48

94,00

61,44

IP – C 3760 - I

Oddaja poslovnih prostorov v najem se odda po navedeni ceni z upoštevanjem ustreznega faktorja v skladu s 24.
členom Pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov v najem (Ur. list RS št. 54/2016). Vsi stroški pravnega posla
bremenijo najemnika. Najemnik je dolžan plačevati obratovalne stroške, stroške rednega vzdrževanja, stroške
uporabe stavbnega zemljišča, stroške zavarovanj in druge stroške za katere se stranki dogovorita v pisnem
dogovoru. Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku.
Patricija Jelenič je predstavila predlog sklepa št. 478-23/2019, da se razveljavi Sklep Občinskega sveta Občine
Ilirska Bistrica pod št. 478-49/2012, ki je bil sprejet na 26. seji dne 19.4.2018. Na podlagi metode javne dražbe
se prodajo spodaj navedena zemljišča v stanovanjski soseski Koseze, za naslednje izklicne cene:
Zap. št. K.o.
Parc. št. Površina Cena na m2 (EUR) Izklicna cena (EUR)
1.

Koseze

1633/22

715

44,60

31.900,00

2.

Koseze

1633/25

730

44,60

32.558,00

3.

Koseze

1633/27

804

44,60

35.858,40

4.

Koseze

1633/28

850

44,60

37.910,00

5.

Koseze

1633/29

766

44,60

34.163,60
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6.

Koseze

1633/30

746

44,60

33.271,60

7.

Koseze

1633/31

729

44,60

32.513,40

8.

Koseze

1633/32

829

37,91

31.427,39

9.

Koseze

1633/33

877

37,91

33.247,07

Vsi stroški povezani z realizacijo prodaje zemljišč, vključno s plačilom DDV bremenijo kupca, za podpis
kupoprodajne pogodbe pa se pooblasti župana Občine Ilirska Bistrica. Predlog sklepa z obrazložitvijo je
priložen arhiviranemu zapisniku.
Patricija Jelenič je predstavila predlog sklepa št. 35280-1/2019-10, da se v najem odda naslednje poslovne
prostore – pisarne na naslovu Jurčičeva ulica 1, Ilirska Bistrica (parc. št. 3108, k.o. 2524 Trnovo):
Št. pisarne: Izklicna cena za najem: Površina (m2) Cenilni elaborat (oznaka)
EUR/mesec
1

95,00

16,5

IP – C 3748/I

2

136,00

23,7

IP – C 3748/I

3

86,00

15,0

IP – C 3748/I

4

91,00

15,8

IP – C 3748/I

5

115,00

20,00

IP – C 3748/I

6

81,00

14,1

IP – C 3748/I

7

101,00

17,7

IP – C 3748/I

8

104,00

18,2

IP – C 3748/I

9

79,00

13,8

IP – C 3748/I

10

62,00

10,8

IP – C 3748/I

11

61,00

10,7

IP – C 3748/I

12

85,00

14,8

IP – C 3748/I

13

87,00

15,2

IP – C 3748/I

14

90,00

15,7

IP – C 3748/I

15

108,00

18,9

IP – C 3748/I

16

96,00

16,8

IP – C 3748/I

Oddaja poslovnih prostorov v najem se odda po navedeni ceni z upoštevanjem ustreznega faktorja v skladu s 24.
členom Pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov v najem (Ur. list RS št. 54/2016). Vsi stroški pravnega posla
bremenijo najemnika. Najemnik je dolžan plačevati obratovalne stroške, stroške rednega vzdrževanja, stroške
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uporabe stavbnega zemljišča, stroške zavarovanj in druge stroške za katere se stranki dogovorita v pisnem
dogovoru. Z dnem veljavnosti tega sklepa, prenehajo veljati sklep z dne 18.6.2009, sklep z dne 24.9.2009, sklep
št. 3528-46/2013 z dne 6.12.2013, sklep št. 35280-1/2014 z dne 11.12.2014 ter sklep št. 3528-53/2015-8 z dne
26.5.2016. Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku.
Patricija Jelenič je predstavila predlog sklepa št. 371-81/2018, 371-83/2018, 478-91/2018, 478-1/2019, da se
nepremičnina navedene v naslednji tabeli v naravi predstavljajo dele državnih cest skladno z Uredbo o
kategorizaciji državnih cest (Uradni list RS, št. 102/12, 35/15, 38/15, 78/15, 21/16, 52/16, 64/16, 41/17 in 63/17,
zato se brezplačno prenese v last Republike Slovenije.
KATASTRSKA OBČINA PARC.ŠT. IZMERA m2 OZNAKA DRŽAVNE CESTE
2566 GABERK

51/30

27

RT -940/3214 Zavrhek - Artviže - Pregarje

2566 GABERK

368/1

8

RT -940/3214 Zavrhek - Artviže - Pregarje

2567 HUJE

783/54

3

RT -940/3214 Zavrhek - Artviže - Pregarje

2567 HUJE

866/2

158

RT -940/3214 Zavrhek - Artviže - Pregarje

2567 HUJE

867/20

120

RT -940/3214 Zavrhek - Artviže - Pregarje

2524 TRNOVO

2265/10

3

G1 - 6/1377 Ilirska Bistrica

2524 TRNOVO

2265/12

130

G1 - 6/1377 Ilirska Bistrica

2544 TRPČANE

2862/2

9

R3-632/137 Ilirska Bistrica - Novokračine

2544 TRPČANE

2862/3

31

R3-632/137 Ilirska Bistrica - Novokračine

2544 TRPČANE

2583/2

18

R3-632/137 Ilirska Bistrica - Novokračine

2544 TRPČANE

2863/1

9933

R3-632/137 Ilirska Bistrica - Novokračine

2544 TRPČANE

2863/2

47

R3-632/137 Ilirska Bistrica - Novokračine

2544 TRPČANE

2863/3

727

R3-632/137 Ilirska Bistrica - Novokračine

2544 TRPČANE

2863/4

115

R3-632/137 Ilirska Bistrica - Novokračine

2544 TRPČANE

2863/5

216

R3-632/137 Ilirska Bistrica - Novokračine

2544 TRPČANE

2863/6

124

R3-632/137 Ilirska Bistrica - Novokračine

2544 TRPČANE

2863/7

68

R3-632/137 Ilirska Bistrica - Novokračine

2544 TRPČANE

2863/8

113

R3-632/137 Ilirska Bistrica - Novokračine

2544 TRPČANE

2863/9

205

R3-632/137 Ilirska Bistrica - Novokračine

2544 TRPČANE

2863/10

164

R3-632/137 Ilirska Bistrica - Novokračine

2544 TRPČANE

2863/11

76

R3-632/137 Ilirska Bistrica - Novokračine

2544 TRPČANE

2863/12

34

R3-632/137 Ilirska Bistrica - Novokračine
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2544 TRPČANE

2863/13

819

R3-632/137 Ilirska Bistrica - Novokračine

2544 TRPČANE

2863/14

4

R3-632/137 Ilirska Bistrica - Novokračine

2544 TRPČANE

2863/15

8

R3-632/137 Ilirska Bistrica - Novokračine

2544 TRPČANE

2863/16

33

R3-632/137 Ilirska Bistrica - Novokračine

2544 TRPČANE

2582/10

12

R3-632/137 Ilirska Bistrica - Novokračine

2544 TRPČANE

2582/11

29

R3-632/137 Ilirska Bistrica - Novokračine

2544 TRPČANE

2582/12

1

R3-632/137 Ilirska Bistrica - Novokračine

Za podpis pogodb o brezplačni odsvojitvi nepremičnin se pooblasti župana Občine Ilirska Bistrica. Predlog
sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku.
Patricija Jelenič je predstavila predlog sklepa št. 371-81/2018, da se pri parc. št. 368/1 k.o. Gaberk (ID znak
2566 368/1 izbriše zaznamba grajenega javnega dobra, sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra pa stopi v
veljavo naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS. Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu
zapisniku. V razpravi sta sodelovala Robert Šircelj in Nevenka Tomšič. Dragica Kastelic Boštjančič, vodja
oddelka za gospodarsko infrastrukturo, in župan sta odgovarjala na vprašanja članov občinskega sveta. Župan
je predlagal, da se o vseh sklepih glasuje hkrati, razen, če se člani občinskega sveta pri posameznem sklepu
odločijo drugače. Po zaključeni razpravi je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 28)
Sprejme se predlagane sklepe navedene v gradivu točke dnevnega reda: Premoženjsko pravne zadeve:
SKLEP
I. Trenutni najemnici se podaljša najemno razmerje za poslovni prostor na Bazoviški cesti 3, Ilirska Bistrica, v
izmeri 38,5 m2.
Za najem tega prostora se z dnem sprejema sklepa obračunava mesečna najemnina v višini 197,88 EUR.
Oddaja poslovnih prostorov v najem se odda po navedeni ceni z upoštevanjem ustreznega faktorja v skladu s
24. členom Pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov v najem (Ur. list RS št. 54/2016). Vsi stroški
pravnega posla bremenijo najemnika. Najemnik je dolžan plačevati obratovalne stroške, stroške rednega
vzdrževanja, stroške uporabe stavbnega zemljišča, stroške zavarovanj in druge stroške za katere se stranki
dogovorita v pisnem dogovoru.
II. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
SKLEP
I. Trenutnemu najemniku se podaljša najemno razmerje za poslovna prostora na naslovu Rozmanova ulica 14,
Ilirska Bistrica, v izmeri 61,52 m2.
Za najem tega prostora se z dnem sprejema sklepa obračunava najemnina v višini 2,30 EUR/m2/mesec.
Oddaja poslovnih prostorov v najem se odda po navedeni ceni z upoštevanjem ustreznega faktorja v skladu s
24. členom Pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov v najem (Ur. list RS št. 54/2016). Vsi stroški
pravnega posla bremenijo najemnika. Najemnik je dolžan plačevati obratovalne stroške, stroške rednega
vzdrževanja, stroške uporabe stavbnega zemljišča, stroške zavarovanj in druge stroške za katere se stranki
dogovorita v pisnem dogovoru.
II. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
SKLEP
I. Na podlagi metode neposredne pogodbe se sklene najemno razmerje za poslovne prostore na naslovu Vojkov
drevored 14, Ilirska Bistrica, v izmeri 481,59 m2.
Za najem tega prostora se z dnem sprejema sklepa obračunava najemnina v višini 1,21 EUR/m2/mesec.
Oddaja poslovnih prostorov v najem se odda po navedeni ceni z upoštevanjem ustreznega faktorja v skladu s
24. členom Pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov v najem (Ur. list RS št. 54/2016). Vsi stroški
pravnega posla bremenijo najemnika. Najemnik je dolžan plačevati obratovalne stroške, stroške rednega
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vzdrževanja, stroške uporabe stavbnega zemljišča, stroške zavarovanj in druge stroške za katere se stranki
dogovorita v pisnem dogovoru.
II. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
SKLEP
I. Trenutnim najemnikom se podaljša najemno razmerje za poslovni prostor na naslovu Ulica IV. armije 9,
Ilirska Bistrica, v izmeri 91,8 m2.
Za najem tega prostora se z dnem sprejema sklepa obračunava najemnina v višini 1,43 EUR/m2/mesec.
Oddaja poslovnih prostorov v najem se odda po navedeni ceni z upoštevanjem ustreznega faktorja v skladu s
24. členom Pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov v najem (Ur. list RS št. 54/2016). Vsi stroški
pravnega posla bremenijo najemnika. Najemnik je dolžan plačevati obratovalne stroške, stroške rednega
vzdrževanja, stroške uporabe stavbnega zemljišča, stroške zavarovanj in druge stroške za katere se stranki
dogovorita v pisnem dogovoru.
II. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
SKLEP
I. V najem se odda naslednje poslovne prostore na naslovu Vilharjeva 32, Ilirska Bistrica (parc. št. 825/31, k.o.
2524 Trnovo):
Št.
Št.
Izklicna cena za
Površina
Cenilni elaborat
prostora: stavbe
najem:
(m2)
(oznaka)
EUR/mesec
A
48
66,00
41,45
IP – C 3760 - I
B

48

94,00

61,44

IP – C 3760 - I

Oddaja poslovnih prostorov v najem se odda po navedeni ceni z upoštevanjem ustreznega faktorja v skladu s
24. členom Pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov v najem (Ur. list RS št. 54/2016). Vsi stroški
pravnega posla bremenijo najemnika. Najemnik je dolžan plačevati obratovalne stroške, stroške rednega
vzdrževanja, stroške uporabe stavbnega zemljišča, stroške zavarovanj in druge stroške za katere se stranki
dogovorita v pisnem dogovoru.
II. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
SKLEP
I. Razveljavi se Sklep Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica pod št. 478-49/2012, ki je bil sprejet na 26. seji
dne 19.4.2018.
II. Na podlagi metode javne dražbe se prodajo spodaj navedena zemljišča v stanovanjski soseski Koseze, za
naslednje izklicne cene:
Zap. št. K.o.
Parc. št.
Površina
Cena na m2
Izklicna cena (EUR)
(EUR)
1.
Koseze 1633/22
715
44,60
31.900,00
2.
Koseze 1633/25
730
44,60
32.558,00
3.
Koseze 1633/27
804
44,60
35.858,40
4.
Koseze 1633/28
850
44,60
37.910,00
5.
Koseze 1633/29
766
44,60
34.163,60
6.
Koseze 1633/30
746
44,60
33.271,60
7.
Koseze 1633/31
729
44,60
32.513,40
8.
Koseze 1633/32
829
37,91
31.427,39
9.
Koseze 1633/33
877
37,91
33.247,07
III. Vsi stroški povezani z realizacijo prodaje zemljišč, vključno s plačilom DDV bremenijo kupca.
IV. Za podpis kupoprodajne pogodbe se pooblasti župana Občine Ilirska Bistrica.
V. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
SKLEP
I. V najem se odda naslednje poslovne prostore – pisarne na naslovu Jurčičeva ulica 1, Ilirska Bistrica (parc. št.
3108, k.o. 2524 Trnovo):
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Št.
pisarne:

Izklicna cena za najem:
EUR/mesec

Površina
(m2)

Cenilni elaborat (oznaka)

1

95,00

16,5

IP – C 3748/I

2

136,00

23,7

IP – C 3748/I

3

86,00

15,0

IP – C 3748/I

4

91,00

15,8

IP – C 3748/I

5

115,00

20,00

IP – C 3748/I

6

81,00

14,1

IP – C 3748/I

7

101,00

17,7

IP – C 3748/I

8

104,00

18,2

IP – C 3748/I

9

79,00

13,8

IP – C 3748/I

10

62,00

10,8

IP – C 3748/I

11

61,00

10,7

IP – C 3748/I

12

85,00

14,8

IP – C 3748/I

13

87,00

15,2

IP – C 3748/I

14

90,00

15,7

IP – C 3748/I

15

108,00

18,9

IP – C 3748/I

16

96,00

16,8

IP – C 3748/I

Oddaja poslovnih prostorov v najem se odda po navedeni ceni z upoštevanjem ustreznega faktorja v skladu s
24. členom Pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov v najem (Ur. list RS št. 54/2016). Vsi stroški
pravnega posla bremenijo najemnika. Najemnik je dolžan plačevati obratovalne stroške, stroške rednega
vzdrževanja, stroške uporabe stavbnega zemljišča, stroške zavarovanj in druge stroške za katere se stranki
dogovorita v pisnem dogovoru.
II. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Z dnem veljavnosti tega sklepa, prenehajo veljati sklep z dne 18.6.2009, sklep z dne 24.9.2009, sklep št.
3528-46/2013 z dne 6.12.2013, sklep št. 35280-1/2014 z dne 11.12.2014 ter sklep št. 3528-53/2015-8 z dne
26.5.2016.
SKLEP
I. Nepremičnina navedene v naslednji tabeli v naravi predstavljajo dele državnih cest skladno z Uredbo o
kategorizaciji državnih cest (Uradni list RS, št. 102/12, 35/15, 38/15, 78/15, 21/16, 52/16, 64/16, 41/17 in
63/17, zato se brezplačno prenese v last Republike Slovenije.
KATASTRSKA
OBČINA
PARC.ŠT.
IZMERA m2
OZNAKA DRŽAVNE CESTE
2566 GABERK
51/30
27
RT -940/3214 Zavrhek - Artviže - Pregarje
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2566 GABERK
368/1
8
RT -940/3214 Zavrhek - Artviže - Pregarje
2567 HUJE
783/54
3
RT -940/3214 Zavrhek - Artviže - Pregarje
2567 HUJE
866/2
158
RT -940/3214 Zavrhek - Artviže - Pregarje
2567 HUJE
867/20
120
RT -940/3214 Zavrhek - Artviže - Pregarje
2524 TRNOVO
2265/10
3
G1 - 6/1377 Ilirska Bistrica
2524 TRNOVO
2265/12
130
G1 - 6/1377 Ilirska Bistrica
2544 TRPČANE
2862/2
9
R3-632/137 Ilirska Bistrica - Novokračine
2544 TRPČANE
2862/3
31
R3-632/137 Ilirska Bistrica - Novokračine
2544 TRPČANE
2583/2
18
R3-632/137 Ilirska Bistrica - Novokračine
2544 TRPČANE
2863/1
9933
R3-632/137 Ilirska Bistrica - Novokračine
2544 TRPČANE
2863/2
47
R3-632/137 Ilirska Bistrica - Novokračine
2544 TRPČANE
2863/3
727
R3-632/137 Ilirska Bistrica - Novokračine
2544 TRPČANE
2863/4
115
R3-632/137 Ilirska Bistrica - Novokračine
2544 TRPČANE
2863/5
216
R3-632/137 Ilirska Bistrica - Novokračine
2544 TRPČANE
2863/6
124
R3-632/137 Ilirska Bistrica - Novokračine
2544 TRPČANE
2863/7
68
R3-632/137 Ilirska Bistrica - Novokračine
2544 TRPČANE
2863/8
113
R3-632/137 Ilirska Bistrica - Novokračine
2544 TRPČANE
2863/9
205
R3-632/137 Ilirska Bistrica - Novokračine
2544 TRPČANE
2863/10
164
R3-632/137 Ilirska Bistrica - Novokračine
2544 TRPČANE
2863/11
76
R3-632/137 Ilirska Bistrica - Novokračine
2544 TRPČANE
2863/12
34
R3-632/137 Ilirska Bistrica - Novokračine
2544 TRPČANE
2863/13
819
R3-632/137 Ilirska Bistrica - Novokračine
2544 TRPČANE
2863/14
4
R3-632/137 Ilirska Bistrica - Novokračine
2544 TRPČANE
2863/15
8
R3-632/137 Ilirska Bistrica - Novokračine
2544 TRPČANE
2863/16
33
R3-632/137 Ilirska Bistrica - Novokračine
2544 TRPČANE
2582/10
12
R3-632/137 Ilirska Bistrica - Novokračine
2544 TRPČANE
2582/11
29
R3-632/137 Ilirska Bistrica - Novokračine
2544 TRPČANE
2582/12
1
R3-632/137 Ilirska Bistrica - Novokračine
II. Za podpis pogodb o brezplačni odsvojitvi nepremičnin se pooblasti župana Občine Ilirska Bistrica.
III. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
SKLEP
I. Pri parc. št. 368/1 k.o. Gaberk (ID znak 2566 368/1 se izbriše zaznamba grajenega javnega dobra.
II. Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra stopi v veljavo naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 21 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 20 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.
9. točka: Uskladitev meje občine z mejami parcel
Igor Janičijević, predsednik odbora za urejanje prostora in infrastrukturo, je posredoval stališče odbora, ki
je priloženo arhiviranemu zapisniku. Andreja Uljan, svetovalka, je predstavila predlog sklepa o uskladitvi
meje med Občino Ilirska Bistrica in Občino Pivka. Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu
zapisniku. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 29)
1. Občinski svet Občine Ilirska Bistrica soglaša z uskladitvijo poteka meje med Občino Ilirska Bistrica in
Občino Pivka, kot je razvidno iz obrazca št. 38_91-1 z dne 5.3.2019 »Spremembe občinske meje«.
Obrazec »Spremembe občinske meje« je priloga tega sklepa.
2. Ta sklep stopi v veljavo takoj.

13 od 16

Pri glasovanju je bilo prisotnih 20 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 20 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.
Župan je ob 18.27 uri prekinil sejo občinskega sveta zaradi petminutnega odmora. Župan je ob 18.34 uri
ugotovil, da je od 23-ih članic in članov občinskega sveta prisotnih 20, zato je občinski svet sklepčen in
lahko nadaljuje s sejo.
10. točka: Poročilo o umeščanju trase avtoceste Postojna/Divača-Jelšane
Župan je občinski svet seznanil s predlogi umeščanja različnih tras avtoceste Postojna/Divača-Jelšane v
prostor. Grafični prilogi z variantnimi rešitvami trase avtoceste Postojna/Divača-Jelšane sta priloženi
arhiviranemu zapisniku. V razpravi so sodelovali Andrej Černigoj, Adrijana Kocjančič, župan in
Andrej Batista. Župan je pojasnil, da se je odbor za urejanje prostora in infrastrukturo seznanil z
umeščanjem trase avtoceste Postojna/Divača-Jelšane.
11. točka: Poročilo o izvedbi postopka preverjanja zakonitosti sklepa o razpisu referenduma
Župan je posredoval stališče statutarno pravne komisije, ki je priloženo arhiviranemu zapisniku. Andreja
Derenčin, direktorica občinske uprave (v nadaljevanju besedila Andreja Derenčin), je občinski svet
seznanila z izvedbo postopka preverjanja zakonitosti sklepov Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica št.
042-1/2019-3 z dne 21. 2. 2019 in št. 042-1/2019-7 z dne 6. 3. 2019 ter vsebino sodbe in sklepa Upravnega
sodišča Republike Slovenije, Oddelka v Novi Gorici, opr. št. III U 76/2019-9 z dne 26. 3. 2019. Predloga
sklepov z obrazložitvijo sta priložena arhiviranemu zapisniku. Župan je predstavil dogajanje v zvezi z
aktivnostmi državnih organov za postavitev sprejemno-registracijskega centra na mejnem prehodu Jelšane,
opozoril na nezadovoljivo varovanje državne meje in občinskemu svetu pokazal slikovno gradivo divjih
odlagališč, ki so dokazano povzročena z nezakonitimi migracijami preko državne meje. V zvezi s
predstavljenim so člani občinskega sveta pred pričetkom seje občinskega sveta prejeli predlog sklepa z
obrazložitvijo, ki je priložen arhiviranemu zapisniku. Andrej Batista je obrazložil svoje mnenje za
dopustitev revizije zoper sodbo upravnega sodišča in predlagal, da se izčrpajo vsa pravna sredstva. Borut
Rojc je podprl predlog, da se izčrpajo vsa pravna sredstva in predlagal, da se občini sporočajo koordinate in
slike divjih oziroma nezakonitih odlagališč odpadkov, pozval občane, da se 27. aprila ob 9.00 uri udeležijo
protesta v Jelšanah ter podpišejo peticijo. V razpravi so sodelovali Sonja Čošić, Nevenka Tomšič, ki je
predlagala, da se od države zahteva okrepljeno varovanje meje, Andrej Batista, Aleš Zidar, Andrej
Černigoj, Robert Šircelj, ki je podprl sklep in vse oblike protesta, ter župan. Župan je v okviru te točke
predstavil vse tri predlagane sklepe. Andrej Černigoj je predlagal dopolnitev tretjega sklepa, in sicer
»…da povečajo število policistov in vojakov na mejnem območju…«. Nejc Udovič je pojasnil, da vojaki
nimajo na meji nobenih pooblastil. Po zaključeni razpravi je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 30)
1. Občinski svet Občine Ilirska Bistrica se je seznanil z izvedbo postopka preverjanja zakonitosti sklepov
Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica št. 042-1/2019-3 z dne 21.2.2019 in št. 042-1/2019-7 z dne
6.3.2019 ter vsebino sodbe in sklepa Upravnega sodišča Republike Slovenije, Oddelka v Novi Gorici,
opr. št. III U 76/2019-9 z dne 26.3.2019.
2. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 20 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 19 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.
SKLEP (št. 31)
1. Občinski svet Občine Ilirska Bistrica pooblašča odvetnika mag. Bogomirja Horvata, Ferrarska 17, 6000
Koper, za vložitev predloga za dopustitev revizije in revizije zoper sodbo Upravnega sodišča Republike
Slovenije, Oddelka v Novi Gorici, opr. št. III U 76/2019-9 z dne 26.3.2019, izdano zoper sklepa
Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica št. 042-1/2019-3 z dne 21.2.2019 in št. 042-1/2019-7 z dne
6.3.2019.
2. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 20 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 18 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.
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SKLEP (št. 32)
I. Občinski svet Občine Ilirska Bistrica zahteva od Vlade Republike Slovenije in pristojnih državnih
organov:
- da takoj prenehajo z vsemi aktivnostmi za postavitev sprejemno-registracijskega centra na mejnem
prehodu Jelšane;
- da povečajo število policistov na mejnem območju;
- da občini zagotovijo sredstva za čiščenje naravnega okolja in sanacijo divjih odlagališč, ki so
dokazano povzročena z nezakonitimi migracijami preko državne meje.
II. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 20 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 19 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.
Župan je ob 19.53 uri prekinil sejo občinskega sveta zaradi petminutnega odmora. Župan je ob 20.03 uri
ugotovil, da je od 23-ih članic in članov občinskega sveta prisotnih 19, zato je občinski svet sklepčen in
lahko nadaljuje s sejo.
12. točka: Obravnava Zaključnega računa proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2018
Sonja Čošić, predsednica odbora za stavbna zemljišča, stanovanjske zadeve in poslovne prostore, Igor
Janičijević, predsednik odbora za urejanje prostora in infrastrukturo, Simon Vičič, predsednik odbora za
družbene dejavnosti, Jadranka Zucconi, predsednica odbora za gospodarstvo in finance, in župan za statutarno
pravno komisijo, so posredovali stališča delovnih teles občinskega sveta, ki so priložena arhiviranemu zapisniku.
Tina Kocjan, vodja oddelka za gospodarstvo in finance (v nadaljevanju besedila Tina Kocjan), je predstavila
zaključni računa proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2018. Osnutek Odloka o zaključnem računu
proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 s prilogami je priložen arhiviranemu zapisniku. V razpravi je
sodelovala Nevenka Tomšič. Župan in Tina Kocjan sta odgovorila na vprašanja. Po zaključeni razpravi
je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 33)
1. Občinski svet Občine Ilirska Bistrica sprejme osnutek Odloka o zaključnem računu proračuna Občine
Ilirska Bistrica za leto 2018 s prilogami.
2. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
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.
SKLEP (št. 34)
1. Osnutek Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 s prilogami se
preoblikuje v predlog.
2. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
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.
SKLEP (št. 35)
1. Občinski svet Občine Ilirska Bistrica sprejme Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ilirska
Bistrica za leto 2018 s prilogami.
2. Odlok o zaključnem računu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.
3. Odlok z vsemi prilogami se objavi na spletni strani Občine Ilirska Bistrica: www.ilirska-bistrica.si.
4. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
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.
13. točka: Obravnava Letnega poročila o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega
koncepta in o njihovih učinkih za leto 2018
Andreja Derenčin je predstavila Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega
energetskega koncepta in o njihovih učinkih za leto 2018. Navedeno letno poročilo je priloženo arhiviranemu
zapisniku. Igor Janičijević, predsednik odbora za urejanje prostora in infrastrukturo, je posredoval stališče
odbora, ki je priloženo arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje
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SKLEP (št. 36)
1. Potrdi se Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta in
njihovih učinkih za leto 2018.
2. Sklep velja takoj.
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.
14. točka: Vprašanja in pobude
Adrijana Kocjančič
Občane Podgrada zanima, kaj je z nogometnim igriščem. Včeraj naj bi bili na igrišču redarji in predstavniki
IPIL-a in naj bi s kamionom, traktorjem tudi naložili gola in ju odpeljali. Prvotno so ju hoteli celo uničiti.
Zanimalo jo je, ali ima nogometno igrišče gradbeno in povezujoče s tem upravno dovoljenje in če ga ima,
od kdaj ga ima in kdaj bodo lahko v klubu začeli igrati nogomet na podgrajskem igrišču, ker sedaj gostujejo
in plačujejo najemnino drugim klubom.
Župan je pojasnil dogajanje v zvezi z nogometnim igriščem v Podgradu. Med drugim je pojasnil, da mora
imeti občina uporabno dovoljenje, uporabno dovoljenje pa lahko dobi samo pod pogojem, če na objektu ni
opreme. Dokler občina ne dobi uporabnega dovoljenje, nihče ne sme postaviti opreme na objekt, ker je s
tem ogroženo uporabno dovoljenje, pod vprašaj se postavlja pridobitev bančne garancije izvajalca za
izvedena dela in odgovornost za poškodbe je na strani občine, v primeru, da bi kdo uporabljal igrišče brez
uporabnega dovoljenja. O vsem so bili predstavniki nogometnega kluba tudi seznanjeni na sestanku pri
županu. Kljub temu, da so bili o vsem seznanjeni, sta se gola ponovno pojavila na igrišču, zato je naročil
podjetju IPIL, da ta gola odstrani, ker objekt še ni pridobil uporabnega dovoljenja. Župan je povedal, da je
občina pridobila gradbeno dovoljenje včeraj in pristopilo se je k pridobitvi uporabnega dovoljenja. O tem,
ali bo nogometni klub dobil igrišče v uporabo, pa se bodo še odločali.
Stanislav Zver
Glede na to, da se bliža poletje in bo kopalni avtobus vozil v Mošćeničko Drago, občane zanima, kako bo s
parkiranjem za Domom na Vidmu.
Župan je pojasnil predlog, da bi občani, ki bodo kupili karto, pridobili tudi pravico do parkiranja na
parkirišču za Domom na Vidmu za cel dan.
Andrej Batista
Zanimalo ga je, ali je bil kakšen odziv z Direkcije RS za ceste na njegovo pobudo glede zvišanje omejitve
hitrosti na obvoznici na 70 km/h.
Župan je pojasnil, da še ni bilo nobenega odziva.
Robert Šircelj
Zanimala ga je možnost napeljave vodovoda na Fabce.
Župan je pojasnil, da je naročil komunalnemu podjetju Ilirska Bistrica, da pripravi ponudbo. Zadevo bodo
poskušali realizirati v okviru letošnjega proračuna, če znesek ne bo previsok.
Župan je zaključil sejo občinskega sveta ob 20.30 uri.

Potek seje je z video kamero posnel Zavod TV Galeja Ilirska Bistrica (TV Galeja). Video posnetek seje
občinskega sveta je priložen arhiviranemu zapisniku.

Župan Občine Ilirska Bistrica:
Emil Rojc

Zapisnik sestavila:
Sabrina Pirih
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