OB INA ILIRSKA BISTRICA
Ob inski svet

ZAPISNIK

1. seje Ob inskega sveta Ob ine Ilirska Bistrica, ki je bila
11.11.2010 ob 16. uri v dvorani podjetja TIB Transport Ilirska Bistrica
Prisotni lani OS: Dušan Grbec, Robert Uj i , Barbara Kogovšek, Emil Rojc (do 5. to ke dnevnega reda),
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
Prisotni sodelavci ob inske uprave: Emil Rojc, župan (pri 6. to ki dnevnega reda), Sabrina Pirih, višja referentka
Ostali prisotni: Vida Gardelin, predsednica OVK, Mitja Škerlavaj, namestnik predsednice OVK in lani
OVK: Valerija Maraž, Andrej Batista in Andrej Muha
Prisotni novinarji: Katja Kirn, Dragica Jakseti , Anja Hofman,Tina Milostnik Valen i , Barbara Kampos,
Milena Urh in predstavniki TV Galeje
Na podlagi 15. b lena Zakona o lokalni samoupravi, 20. lena Statuta Ob ine Ilirska Bistrica in 8. lena
Poslovnika o delu Ob inskega sveta Ob ine Ilirska Bistrica je 1. sejo Ob inskega sveta Ob ine Ilirska
Bistrica sklical župan Anton Šenkinc z naslednjim dnevnim redom:
1. Ugotovitev števila navzo ih novoizvoljenih lanov ob inskega sveta
2. Poro ilo ob inske volilne komisije o izidu volitev v ob inski svet in volitev župana
3. Imenovanje komisije za potrditev mandatov lanov ob inskega sveta in ugotovitev izvolitve župana
4. Poro ilo mandatne komisije in potrditev mandatov lanov ob inskega sveta
5. Poro ilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitve župana
6. Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
V skladu s 15. b lenom Zakona o lokalni samoupravi je 1. sejo Ob inskega sveta Ob ine Ilirska Bistrica
vodila Sonja Koren eligoj.
O dnevnem redu ob inski svet ni razpravljal in ne glasoval.
1. to ka: Ugotovitev števila navzo ih novoizvoljenih lanov ob inskega sveta
Od 23 novoizvoljenih lanic in lanov ob inskega sveta je bilo prisotnih 23.
2. to ka: Poro ilo ob inske volilne komisije o izidu volitev v ob inski svet in volitev župana
Vida Gardelin, predsednica Ob inske volilne komisije Ob ine Ilirska Bistrica, je predstavila Poro ilo o
izidu lokalnih volitev 2010 v Ob ini Ilirska Bistrica, ki so bile 10.10.2010 in Poro ilo o izidu glasovanja v
drugem krogu rednih volitev župana in o izidu naknadnih volitev v svete krajevnih skupnosti, ki so bile
24.10.2010 v Ob ini Ilirska Bistrica. Poro ili sta priloženi arhiviranemu zapisniku. Sonja Koren eligoj,
predsedujo a Ob inskemu svetu Ob ine Ilirska Bistrica (v nadaljevanju besedila predsedujo a OS), je dala
na glasovanje
SKLEP (št. 1)
Ob inski svet Ob ine Ilirska Bistrica se je seznanil s Poro ilom o izidu lokalnih volitev 2010 v Ob ini Ilirska
Bistrica, ki so bile 10.10.2010 in Poro ilom o izidu glasovanja v drugem krogu rednih volitev župana in o
izidu naknadnih volitev v svete krajevnih skupnosti, ki so bile 24.10.2010 v Ob ini Ilirska Bistrica.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 23 lanov ob inskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 23 lanov
ob inskega sveta, »PROTI« ni glasoval nih e. Sklep je bil soglasno sprejet.
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3. to ka: Imenovanje komisije za potrditev mandatov lanov ob inskega sveta in ugotovitev
izvolitve župana
Sonja Koren eligoj, predsedujo a OS, je predstavila predlog za imenovanje komisije za potrditev
mandatov lanov ob inskega sveta in ugotovitev izvolitve župana, ki je bil oblikovan 29.10.2010 na
usklajevalnem sestanku nosilcev kandidatnih list, s katerih so bili izvoljeni lani ob inskega sveta, da se v
komisijo imenuje: Roka Jenka za predsednika, Alojza Bubni a za lana in Vojka Tomši a za lana. Ker ni
nih e vložil drugega predloga, je Sonja Koren eligoj, predsedujo a OS, dala na glasovanje
SKLEP (št. 2)
I. V komisijo za potrditev mandatov lanov ob inskega sveta in ugotovitev izvolitve župana se imenuje:
1. Roka Jenka (za predsednika),
2. Alojza Bubni a (za lana),
3. Vojka Tomši a (za lana).
II. Sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 23 lanov ob inskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 23 lanov
ob inskega sveta, »PROTI« ni glasoval nih e. Sklep je bil soglasno sprejet.
Sonja Koren eligoj, predsedujo a OS, je ob 16.18 uri predlagala prekinitev seje ob inskega sveta in
odmor za as zasedanja mandatne komisije. Sonja Koren eligoj, predsedujo a OS, je ob 16.30 uri
predlagala nadaljevanje seje ob inskega sveta.
4. to ka: Poro ilo mandatne komisije in potrditev mandatov lanov ob inskega sveta
Rok Jenko, predsednik mandatne komisije, je podal poro ilo komisije za potrditev mandatov lanov
ob inskega sveta in ugotovitev izvolitve župana, ki je predlagala potrditev mandatov lanov ob inskega
sveta. Poro ilo je priloženo arhiviranemu zapisniku. Sonja Koren eligoj, predsedujo a OS, je dala na
glasovanje
SKLEP (št. 3)
1. Na podlagi Poro ila o izidu lokalnih volitev 2010 v Ob ini Ilirska Bistrica, ki so bile 10. oktobra 2010 in
potrdil o izvolitvi lanic in lanov ob inskega sveta, se potrdijo mandati lanicam in lanom Ob inskega
sveta Ob ine Ilirska Bistrica, izvoljenih na volitvah 10. oktobra 2010 (skupno število mandatov: 23):
1. Zori Anuši Balazs
2. Igorju Batisti
3. Alojzu Bubni u
4. Rudolfu Celinu
5. Sebastijanu Ferležu
6. Antonu Franku
7. Dušanu Grbcu
8. Vladu Hrvatinu
9. Roku Jenku
10. Danici Novak Jura
11. Zdravku Kirnu
12. Barbari Kogovšek
13. Sonji Koren eligoj
14. Tjaši Logar Vrh
15. Vojku Mihlju
16. Emilu Rojcu
17. Primožu Rojcu
18. Ivanu Sim i u
19. Jerici Strle
20. Antonu Šenkincu
21. Ivu Tijanu
22. Vojku Tomši u
23. Robertu Uj i u.
II. Sklep stopi v veljavo takoj.
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Pri glasovanju je bilo prisotnih 23 lanov ob inskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 23 lanov
ob inskega sveta, »PROTI« ni glasoval nih e. Sklep je bil soglasno sprejet.
5. to ka: Poro ilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitve župana
Rok Jenko, predsednik mandatne komisije, je podal poro ilo komisije za potrditev mandatov lanov
ob inskega sveta in ugotovitev izvolitve župana, ki je predlagala ugotovitev izvolitve župana. Poro ilo je
priloženo arhiviranemu zapisniku. Sonja Koren eligoj, predsedujo a OS, je dala na glasovanje
SKLEP (št. 4)
1. Na podlagi Poro ila o izidu glasovanja v drugem krogu rednih volitev župana in o izidu naknadnih
volitev v svete krajevnih skupnosti, ki so bile 24.10.2010 v Ob ini Ilirska Bistrica in potrdila o izvolitvi
župana, št. 041-9/2010 z dne 25.10.2010, Ob inski svet Ob ine Ilirska Bistrica ugotavlja, da je za
župana Ob ine Ilirska Bistrica izvoljen Emil Rojc.
2. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 23 lanov ob inskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 23 lanov
ob inskega sveta, »PROTI« ni glasoval nih e. Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP (št. 5)
1. Ugotovi se, da je bil v drugem krogu rednih volitev za župana, ki so bile 24.10.2010, za župana Ob ine
Ilirska Bistrica izvoljen Emil Rojc. V skladu s peto alinejo prvega odstavka 37. a lena in 37. b lenom
Zakona o lokalni samoupravi Emilu Rojcu preneha mandat lana Ob inskega sveta Ob ine Ilirska
Bistrica zaradi opravljanja funkcije župana Ob ine Ilirska Bistrica, ki ni združljiva s funkcijo lana
ob inskega sveta.
2. Ob inski svet Ob ine Ilirska Bistrica predlaga Ob inski volilni komisiji Ob ine Ilirska Bistrica, da
ugotovi, kateremu lanu na listi SD-Socialnih demokratov, pripada mandat za nadomestnega lana
Ob inskega sveta Ob ine Ilirska Bistrica.
3. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 23 lanov ob inskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 23 lanov
ob inskega sveta, »PROTI« ni glasoval nih e. Sklep je bil soglasno sprejet.
6. to ka: Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Sonja Koren eligoj, predsedujo a OS, je dala besedo Danici Novak Jura . Danica Novak Jura je
posredovala predlog stranke DeSUS, da se komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja oblikuje
po doseženih rezultatih na volitvah, in sicer se v komisijo imenuje:
1. SDS, Dušana Grbca za predsednika,
2. DeSUS, Sonjo Koren eligoj,
3. SD, Vlada Hrvatina,
4. NLOKS, Antona Šenkinca in
5. NL-SN Primoža Rojca.
Sonja Koren eligoj, predsedujo a OS, je pozvala lane ob inskega sveta, e imajo še kakšen predlog.
Emil Rojc, župan, je podal predlog z usklajevalnega sestanka, in sicer, da je komisija sestavljena iz
naslednjih strank: SDS, SD, Liste Vojka Tomši a, Liste Mladi Forum Šajeta in LDS ter pozval predstavnike
strank, da predlagajo svoje predstavnike v komisijo. V komisijo za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja je predlagal:
1. SDS, Dušana Grbca,
2. SD, Zoro Anušo Balazs,
3. LVT, Vojka Tomši a,
4. MFŠ, Roka Jenka in
5. LDS, Igorja Batisto.
Rok Jenko je vložil isti predlog, kot ga je podal župan. Sonja Koren eligoj, predsedujo a OS, je dala na
glasovanje predlog stranke DeSUS.
SKLEP (št. 6)
V komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja se imenuje:
1. SDS, Dušana Grbca za predsednika,
2. DeSUS, Sonjo Koren eligoj,
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3. SD, Vlada Hrvatina,
4. NLOKS, Antona Šenkinca in
5. NL-SN Primoža Rojca.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 22 lanov ob inskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 10 lanov
ob inskega sveta, »PROTI« je glasovalo 12 lanov ob inskega sveta. Sklep ni bil sprejet.
Sonja Koren eligoj, predsedujo a OS, je dala na glasovanje predlog župana Emila Rojca in Roka Jenka.
SKLEP (št. 7)
V komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja se imenuje:
1. SDS, Dušana Grbca,
2. SD, Zoro Anušo Balazs,
3. LVT, Vojka Tomši a,
4. MFŠ, Roka Jenka in
5. LDS, Igorja Batisto.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 22 lanov ob inskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 12 lanov
ob inskega sveta, »PROTI« je glasovalo 10 lanov ob inskega sveta. Sklep je bil sprejet.

Seja je bila zaklju ena ob 16.45 uri.

Potek seje je z video kamero posnelo Društvo Izzivi (TV Galeja).

Zapisnik sestavila:
Sabrina Pirih

Predsedujo a Ob inskemu svetu
Ob ine Ilirska Bistrica
Sonja Koren eligoj

Številka: 011-48/2010
Ilirska Bistrica, 16.11.2010
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