OBČINA ILIRSKA BISTRICA
Občinski svet

ZAPISNIK
1. izredne seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, ki je bila
27. 11. 2014 ob 16.00 uri v sejni sobi Občine Ilirska Bistrica
Prisotni člani OS: Peter Štavar, Nevenka Tomšič, Primož Rojc, Borut Rojc, Sonja Čošić, Igor Janičijević,
Lilijana Valenčič, Adriana Gombač, Anton Frank, Igor Batista, Andrej Muha, Dušan Grbec, Adrijana
Kocjančič, Kristina Valenčič, Andraž Vrh, Alenka Tomšič Klarič, Zorko Šabec, Iris Dovgan Primc, Marjan
Mikuletič, Vojko Tomšič, Mirjam Vrh, Borut Jenko
Odsotnosti člana OS med sejo: Igor Batista (- 15 minut)
Odsotni član OS: Anton Šenkinc
Prisotni sodelavci občinske uprave: Emil Rojc, župan; Andreja Derenčin, direktorica občinske uprave; Tina
Kocjan, vodja oddelka za gospodarstvo in finance; Dragica Kastelic Boštjančič, vodja oddelka za
gospodarsko infrastrukturo; Zdenka Tomažič, vodja oddelka za družbene dejavnosti; Sabrina Pirih, višja
referentka
Prisotni novinarji: Dragica Jaksetič in predstavniki TV Galeje
Sejo Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica je sklical Emil Rojc, župan (v nadaljevanju besedila
župan). Za sejo Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica je bil predlagan naslednji DNEVNI RED:
1. Imenovanja:
a) Imenovanje namestnika predsednika Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
b) Imenovanje direktorja JP Komunala Ilirska Bistrica, d.o.o..
Župan je ugotovil, da je na seji Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica (v nadaljevanju besedila OS)
od 23-ih članic in članov OS prisotnih 22, zato je OS sklepčen in lahko veljavno odloča. Župan je dal
v razpravo predlagan dnevni red. Ker ni bilo razprave, je župan je dal na glasovanje
SKLEP (št. 1)
Sprejme se dnevni red predlagan s sklicem 1. izredne seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 22 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 22
članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.
1. točka: Imenovanja:
a) Imenovanje namestnika predsednika Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Igor Batista, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je posredoval predlog
komisije za imenovanje namestnika predsednika Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Predlog komisije je priložen arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 2)
1. Za namestnika predsednika Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja se imenuje Boruta
Jenka.
2. Ta sklep stopi v veljavo z dnem sprejema na občinskem svetu.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 22 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 22
članov občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil soglasno sprejet.
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b) Imenovanje direktorja JP Komunala Ilirska Bistrica, d.o.o.
Župan je uvodoma pojasnil, da bo Igor Batista, član občinskega sveta in hkrati tudi kandidat za
direktorja JP Komunala Ilirska Bistrica, d.o.o., izločen pri obravnavi te točke dnevnega reda, da ne bi
prišlo do nasprotja interesov in predlagal, da Igor Batista ostane, če mu člani občinskega sveta želijo
postaviti kakšno vprašanje, pri glasovanju pa ne sodeluje in zapusti sejno dvorano. Borut Jenko,
namestnika predsednika komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je posredoval predlog
komisije za imenovanje direktorja JP Komunala Ilirska Bistrica, d.o.o., ki je priložen arhiviranemu
zapisniku. Župan je pojasnil postopek imenovanja direktorja JP Komunala Ilirska Bistrica, d.o.o..
Kristino Valenčič je postopkovno zanimalo, ali bo v nadaljevanju potekala razprava ali postavljanje
vprašanj kandidatu. Župan je pojasnil, da bi se verjetno člani občinskega sveta želeli seznaniti s
kandidatom, z njegovimi pogledi na vodenje komunalnega podjetja in na osnovi tega potem tudi
odločali o njegovem imenovanju. Igor Batista je pojasnil, da se želi izločiti tudi v fazi razprave, je pa
bil pripravljen odgovarjati na morebitna vprašanja članov občinskega sveta. Takoj ko bi odgovoril na
vprašanja članov občinskega sveta, pa je želel zapustiti sejo občinskega sveta. Župan je v
nadaljevanju pojasnil, da bo razprava razdeljena na dva dela, in sicer bo Igor Batista v prvem delu
odgovarjal na vprašanja članov občinskega sveta, v drugem delu pa bo mogoča razprava o primernosti
kandidata pri kateri Igor Batista ne bo prisoten. Igorju Batisti, kot kandidatu za direktorja JP
Komunala Ilirska Bistrica, d.o.o., so postavljali vprašanja: Kristina Valenčič, Nevenka Tomšič,
Zorko Šabec in Primož Rojc. Igor Batista je odgovarjal na vprašanja članov občinskega sveta. Igor
Batista je sejo občinskega sveta zapustil ob 17.45 uri. V razpravi so sodelovali Kristina Valenčič,
župan in Nevenka Tomšič. Po zaključeni razpravi je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 3)
1. Za direktorja JP Komunala Ilirska Bistrica, d.o.o., Prešernova 7, 6250 Ilirska Bistrica se imenuje g. Igor
BATISTA, roj. 4. 12. 1959, Zarečica 29 a, 6250 Ilirska Bistrica.
2. Mandat imenovanega traja štiri leta, s pričetkom 1.12.2014.
3. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 21 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 15
članov občinskega sveta, »PROTI« je glasoval 1 član občinskega sveta. Sklep je bil sprejet.

Župan je sejo zaključil ob 18.00 uri.

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

Emil Rojc, župan

Zapisnik sestavila:
Sabrina Pirih

Številka: 011-44/2014
Ilirska Bistrica, 9. 12. 2014
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