OB INA ILIRSKA BISTRICA
Ob inski svet

ZAPISNIK

2. izredna seje Ob inskega sveta Ob ine Ilirska Bistrica, ki je bila
28.6.2011 ob 16. uri v dvorani podjetja TIB Transport Ilirska Bistrica
Prisotni lani OS: Dušan Grbec, Robert Uj i , Barbara Kogovšek, Borut Rojc, Vlado Hrvatin, Zora Anuša
Balazs, Rok Jenko, Ivo Tijan, Igor Batista, Anton Frank, Vojko Tomši , Sebastijan Ferlež, Rudolf Celin, Alojz
Bubni , Primož Rojc, Zdravko Kirn, Jerica Strle, Sonja Koren eligoj, Ivan Sim i , Danica Novak Jura , Anton
Šenkinc, Tjaša Logar Vrh, Vojko Mihelj
Odsotnosti lanov OS med sejo: Dušan Grbec (- 25 minut), Rok Jenko (- 25 minut), Ivo Tijan (- 25 minut),
Primož Rojc (- 25 minut), Zdravko Kirn (- 25 minut), Jerica Strle (- 25 minut), Sonja Koren eligoj (- 25 minut),
Danica Novak Jura (- 25 minut), Anton Šenkinc (- 25 minut), Tjaša Logar Vrh (- 3 ure 20 minut), Vojko Mihelj
(- 25 minut)
Prisotni sodelavci ob inske uprave: Emil Rojc, župan, Andreja Deren in, v.d. direktorja ob inske uprave, Tina Kocjan,
vodja oddelka za gospodarstvo in finance, Dragica Kastelic Boštjan i , vodja oddelka za gospodarsko infrastrukturo (do
16.55 ure), Sabrina Pirih, višja referentka
Prisotni novinarji: Katja Kirn, Anja Hofman, Dragica Jakseti , Tina Milostnik Valen i , Rupnik Veronika in
predstavniki TV Galeje
Ostali prisotni: Boris Korošec, direktor Kraškega vodovoda Sežana, Nataša Mo ilnik Kenda in Alijana Bati iz
Projekta Nova Gorica – pri 2. to ki sprejetega DR
Sejo Ob inskega sveta Ob ine Ilirska Bistrica je sklical in vodil Emil Rojc, župan (v nadaljevanju besedila
župan). Za sejo Ob inskega sveta Ob ine Ilirska Bistrica je bil predlagan naslednji DNEVNI RED:
1. Ugotovitev sklep nosti in dolo itev dnevnega reda
2. Informacija o preklicu 3. koresponden ne seje Ob inskega sveta Ob ine Ilirska Bistrica, sklicane
22.6.2011
3. Obravnava in potrditev Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za »OSKRBO S
PITNO VODO OBALE IN KRASA»
4. Razmejitev pristojnosti in dolo itev postopkov potrjevanja investicijske dokumentacije na podro ju
javnih financ v Ob ini Ilirska Bistrica
5. Podelitev ob inskih priznanj
6. Preklic sklepa o razrešitvi predstavnikov ustanovitelja oziroma lokalne skupnosti v svetih javnih
zavodov, upravnih oziroma nadzornih svetih, ki so predstavniki Ob ine Ilirska Bistrica oziroma Ob ine
Ilirska Bistrica kot ustanovitelja
7. Razrešitve (sveta zavoda OŠ D. Ketteja in Nadzorni odbor Ob ine Ilirska Bistrica)
8. Sprejem sklepa o pozivu k predlaganju predstavnikov ustanovitelja za zavode (predstavnik
ustanovitelja v Svet zavoda Vrtec Ilirska Bistrica, nadomestni lan upravnega odbora razvojnega
centra, Nadzorni odbor JP komunala Ilirska Bistrica d.o.o.)
9. Dodatna sredstva za delovanje Razvojnega centra Ilirska Bistrica
10. Obravnava investicijskih projektov predvidenih v prora unu Ob ine Ilirska Bistrica za leto 2011
a) Ureditev-izgradnja komunalne opreme Industrijske cone Ilirska Bistrica I. faza
b) Rekonstrukcija in adaptacija Doma na Vidmu
c) Rekonstrukcija Rozmanove ulice, Ulice IV. Armije in ureditev priklju ka na Podgrajsko cesto
d) Kanalizacija in N Hrušica II. faza
e) Kanalizacija in N Knežak I. faza
f) Kanalizacija in N Podgrad I. faza
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g) Krožiš e pri Speti u
h) Ureditev sejne sobe
i) Sofinanciranje infrastrukture na Ba u s strani MORS-a
- vnos sredstev MORS-a v prora un 2011
j) Izdelava OPPN za stanovanjsko gradnjo TOK
k) Izdelava OPPN Mašun
1. to ka: ugotovitev sklep nosti in dolo itev dnevnega reda
Župan je ugotovil, da je na seji Ob inskega sveta Ob ine Ilirska Bistrica (v nadaljevanju besedila OS) od
23-ih lanic in lanov OS prisotnih 22, zato je OS sklep en in lahko veljavno odlo a. Župan je uvodoma
pojasnil, da je izredno sejo OS ponovno sklical zaradi nujnosti obravnave in potrditve DIIP-a za Oskrbo s
pitno vodo Obale in Krasa, ki je uvrš ena na 3. to ko dnevnega reda. Župan je dne 22.6.2011 prejel
poziv/zahtevo skupine svetnikov: Dušana Grbca, Barbare Kogovšek, Roberta Uj i a, Sonje Koren eligoj,
Danice Novak Jura , Antona Šenkinca, Vojka Mihlja, Tjaše Logar Vrh, Primoža Rojca, Zdravka Kirna,
Roka Jenka, Iva Tijana in Jerice Strle, k sklicu seje Ob inskega sveta Ob ine Ilirska Bistrica. Za sejo je bil
predlagan dnevni red s to kami, ki so v predlogu dnevnega reda 2. izredne seje OS uvrš ene kot to ke od 4.
do 10. z gradivom, ki so ga predlagatelji priložili pozivu/zahtevi k sklicu seje. Na posvetu vseh svetniških
skupin dne 23.6.2011 ob 18. uri je bil postavljen pogoj, da se poleg DIIP-a za Oskrbo s pitno vodo Obale in
Krasa na seji obravnavajo tudi vse druge zahtevane to ke dnevnega reda, ki jih je 22.6.2011 dala skupina
svetnikov s pozivom/zahtevo za sklic seje OS. S sklicem 2. izredne seje OS je župan pravo asno izpolnil
vse zahteve za sklic seje OS z zahtevanim dnevnim redom. Z navedenim sklicem in to sejo so bili vsi
svetniki, ki so vložili 22.6.2011 poziv/zahtevo za sklic seje OS, obveš eni o izpolnitvi njihovih zahtev,
eprav se župan s tem ni strinjal. Na to ni bilo vloženega nobenega pisnega niti ustnega ugovora s strani
lanov OS. Župan je dal v razpravo predlagan dnevni red. Rok Jenko je predlagal županu, da umakne 2.
to ko dnevnega reda: Informacija o preklicu 3. koresponden ne seje Ob inskega sveta Ob ine Ilirska
Bistrica, sklicane 22.6.2011. V razpravi so sodelovali Borut Rojc in Rok Jenko. Župan je umaknil 2.
to ko dnevnega reda. Ker po umiku navedene to ke z dnevnega reda ni bilo razprave, je župan dal na
glasovanje
SKLEP (št. 1)
Sprejme se naslednji dnevni red:
1. Ugotovitev sklep nosti in dolo itev dnevnega reda
2. Obravnava in potrditev Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za »OSKRBO S
PITNO VODO OBALE IN KRASA»
3. Razmejitev pristojnosti in dolo itev postopkov potrjevanja investicijske dokumentacije na podro ju
javnih financ v Ob ini Ilirska Bistrica
4. Podelitev ob inskih priznanj
5. Preklic sklepa o razrešitvi predstavnikov ustanovitelja oziroma lokalne skupnosti v svetih javnih
zavodov, upravnih oziroma nadzornih svetih, ki so predstavniki Ob ine Ilirska Bistrica oziroma Ob ine
Ilirska Bistrica kot ustanovitelja
6. Razrešitve (sveta zavoda OŠ D. Ketteja in Nadzorni odbor Ob ine Ilirska Bistrica)
7. Sprejem sklepa o pozivu k predlaganju predstavnikov ustanovitelja za zavode (predstavnik
ustanovitelja v Svet zavoda Vrtec Ilirska Bistrica, nadomestni lan upravnega odbora razvojnega
centra, Nadzorni odbor JP komunala Ilirska Bistrica d.o.o.)
8. Dodatna sredstva za delovanje Razvojnega centra Ilirska Bistrica
9. Obravnava investicijskih projektov predvidenih v prora unu Ob ine Ilirska Bistrica za leto 2011
a) Ureditev-izgradnja komunalne opreme Industrijske cone Ilirska Bistrica I. faza
b) Rekonstrukcija in adaptacija Doma na Vidmu
c) Rekonstrukcija Rozmanove ulice, Ulice IV. Armije in ureditev priklju ka na Podgrajsko cesto
d) Kanalizacija in N Hrušica II. faza
e) Kanalizacija in N Knežak I. faza
f) Kanalizacija in N Podgrad I. faza
g) Krožiš e pri Speti u
h) Ureditev sejne sobe
i) Sofinanciranje infrastrukture na Ba u s strani MORS-a
- vnos sredstev MORS-a v prora un 2011
j) Izdelava OPPN za stanovanjsko gradnjo TOK
k) Izdelava OPPN Mašun
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Pri glasovanju je bilo prisotnih 22 lanov ob inskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 22 lanov
ob inskega sveta, »PROTI« ni glasoval nih e. Sklep je bil soglasno sprejet.
2. to ka: Obravnava in potrditev Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za
»OSKRBO S PITNO VODO OBALE IN KRASA»
Župan in Boris Korošec, direktor Kraškega vodovoda Sežana (v nadaljevanju besedila Boris Korošec), sta
predstavila projekt oskrbe s pitno vodo Obale in Krasa. Gradivo (predlog sklepa z obrazložitvijo in
Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za »OSKRBO S PITNO VODO OBALE IN
KRASA») je priloženo arhiviranemu zapisniku. Andreja Deren in, v.d. direktorja ob inske uprave (v
nadaljevanju besedila Andreja Deren in), je pojasnila poslovniška dolo ila vezana na razpravo
posameznega lana ob inskega sveta. V razpravi so sodelovali Anton Šenkinc, Rok Jenko, Igor Batista,
ki je podprl predlog sklepa, Ivo Tijan in Rudolf Celin. Župan, Boris Korošec in Nataša Mo ilnik Kenda iz
Projekta Nova Gorica so odgovarjali na vprašanja lanov OS. Po zaklju eni razpravi je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 2)
I. Ob inski svet Ob ine Ilirska Bistrica potrjuje Dokument identifikacije investicijskega projekta
»Oskrba s pitno vodo Obale in Krasa'' številka DIIP 9851, maj 2011, izdelovalca Projekt d.d., Nova
Gorica, Kidri eva 9a, 5000 Nova Gorica, s katerim se bodo vse ob ine kot investitorke prijavile na
dodelitev sredstev Kohezijskega sklada EU.
II. Ob ina Ilirska Bistrica bo v letih 2011 – 2015 sofinancirala izvedbo projekta.
III. Ob ina Ilirska Bistrica bo sredstva za teko e leto zagotovila z rebalansom prora una Ob ine Ilirska
Bistrica in z rebalansom umestila tudi finan ne obveznosti iz predmetnega DIIP iz prve to ke tega
sklepa v Na rt razvojnih programov Ob ine Ilirska Bistrica za obdobje 2011-2015.
IV. Ob inski svet Ob ine Ilirska Bistrica pooblaš a Emila Rojca, župana Ob ine Ilirska Bistrica, za podpis
pogodbe.
V. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 22 lanov ob inskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 22 lanov
ob inskega sveta, »PROTI« ni glasoval nih e. Sklep je bil soglasno sprejet.
Župan je ob 16.54 uri predlagal petminutno prekinitev seje OS. Župan je ob 17.08 uri ugotovil, da je od 23-ih
lanic in lanov OS prisotnih 22, zato je OS sklep en in lahko nadaljuje s sejo.
Župan je menil, da pri to kah DR od 4. do 9. ne gre za nujne zadeve, ki bi jih bilo možno obravnavati na
izredni seji OS. Poleg tega samo gradivo ni pravilno pripravljeno v skladu z 2. odstavkom 20. lena in 4.
odstavkom 28. lena Poslovnika o delu Ob inskega sveta Ob ine Ilirska Bistrica (v nadaljevanju besedila
poslovnik). Zaradi tega in samih vsebinskih napak v predlaganem gradivu ter dejstva, da je bil kot župan
prisiljen v sklic seje OS s takim dnevnim redom, je župan najavil, da bo glede sklepov OS, e bodo le-ti
sprejeti, tudi ustrezno ukrepal.
Pred obravnavo samih to k je prosil navzo e svetnike, naj povedo, kdo je predlagatelj teh to k. Predlagatelj
pa naj nato dolo i poro evalca v posamezni zadevi, kot to izhaja iz 4. odstavka 16. lena poslovnika.
3. to ka: Razmejitev pristojnosti in dolo itev postopkov potrjevanja investicijske dokumentacije na
podro ju javnih financ v Ob ini Ilirska Bistrica
Zdravko Kirn je v imenu predlagatelja predstavil predlog sklepa o razmejitvi pristojnosti in dolo itvi
postopkov potrjevanja investicijske dokumentacije na podro ju javnih financ v Ob ini Ilirska Bistrica.
Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku. V razpravi so sodelovali Borut Rojc,
Zdravko Kirn, Rudolf Celin, župan, Vojko Tomši , Igor Batista, ki je bil proti predlaganemu sklepu,
Sebastijan Ferlež, Anton Šenkinc, Barbara Kogovšek, ki ni podprla predloga sklepa, Danica Novak
Jura , Tina Kocjan, vodja oddelka za gospodarstvo in finance, Dušan Grbec, Rok Jenko, Sonja Koren
eligoj, Vojko Mihelj, Primož Rojc in Ivo Tijan. Zdravko Kirn je odgovarjal na vprašanja lanov OS.
Zdravko Kirn je predlagal petminutni odmor za posvet svetniških skupin.
Župan je ob 18.08 uri predlagal petminutno prekinitev seje OS. Župan je ob 18.16 uri ugotovil, da je od 23-ih
lanic in lanov OS prisotnih 22, zato je OS sklep en in lahko nadaljuje s sejo.
Zdravko Kirn je v imenu predlagateljev predlagal popravek predloga sklepa, tako da se prva alineja I.
to ke glasi: »- e ocenjena vrednost investicijskega projekta brez DDV ne presega 100.000 €;«, pri drugi
alineji I. to ke pa se za 20 % postavi piko in rta besedilo: »isto asno pa vrednost spremembe brez DDV ne
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presega 8.000 € za blago in storitve ter 16.000 € za gradnje.« Po zaklju eni razpravi je župan dal na
glasovanje
SKLEP (št. 3)
Sprejme se sklep o razmejitvi pristojnosti in dolo itvi postopkov potrjevanja investicijske dokumentacije na
podro ju javnih financ v Ob ini Ilirska Bistrica s tem, da se prva alineja I. to ke glasi: »- e ocenjena
vrednost investicijskega projekta brez DDV ne presega 100.000 €;«, pri drugi alineji I. to ke pa se za 20 %
postavi piko in rta besedilo: »isto asno pa vrednost spremembe brez DDV ne presega 8.000 € za blago in
storitve ter 16.000 €za gradnje.«.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 22 lanov ob inskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 11 lanov
ob inskega sveta, »PROTI« sklepu je glasovalo 11 lanov ob inskega sveta. Sklep ni bil sprejet.
4. to ka: Podelitev ob inskih priznanj
Dušan Grbec, kot poro evalec to ke dnevnega reda, je predstavil predloge za podelitev ob inskih priznanj.
Predlogi sklepov z obrazložitvijo so priloženi arhiviranemu zapisniku. Rok Jenko je podprl predlagane
sklepe. V razpravi so sodelovali Zora Anuša Balazs, Rok Jenko, župan, Primož Rojc, Igor Batista, ki ni
podprl predlaganih sklepov, Ivo Tijan, Rudolf Celin, Borut Rojc, Vojko Mihelj, Anton Šenkinc, Zdravko
Kirn in Andreja Deren in.
Župan je ob 19.07 uri predlagal petminutno prekinitev seje OS. Župan je ob 19.16 uri ugotovil, da je od 23-ih
lanic in lanov OS prisotnih 23, zato je OS sklep en in lahko nadaljuje s sejo.
V nadaljevanju so razpravljali Vojko Tomši , župan, Anton Šenkinc, Jerica Strle, Barbara Kogovšek,
Igor Batista, Rudolf Celin, Primož Rojc in Andreja Deren in. Dušan Grbec je odgovarjal na vprašanja
lanov OS. Vlado Hrvatin je predlagal petminutni odmor za posvet svetniški skupin.
Župan je ob 19.44 uri predlagal petminutno prekinitev seje OS. Župan je ob 19.52 uri ugotovil, da je od 23-ih
lanic in lanov OS prisotnih 23, zato je OS sklep en in lahko nadaljuje s sejo.
Razpravljal je še Anton Frank. Župan je napovedal, da bo sklepe zadržal. Po zaklju eni razpravi je župan
dal na glasovanje
SKLEP (št. 4)
I. Zlato plaketo Ob ine Ilirska Bistrica za leto 2011 se podeli Dolgan Francu.
II. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 23 lanov ob inskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 13 lanov
ob inskega sveta, »PROTI« sklepu je glasovalo 8 lanov ob inskega sveta. Sklep je bil sprejet.
SKLEP (št. 5)
I. Srebrno plaketo Ob ine Ilirska Bistrica za leto 2011 se podeli Gostiš u Mašun.
II. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 23 lanov ob inskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 13 lanov
ob inskega sveta, »PROTI« sklepu je glasovalo 8 lanov ob inskega sveta. Sklep je bil sprejet.
SKLEP (št. 6)
I. Bronasto plaketo Ob ine Ilirska Bistrica za leto 2011 se podeli Prosenu Stanetu.
II. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 23 lanov ob inskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 14 lanov
ob inskega sveta, »PROTI« sklepu je glasovalo 7 lanov ob inskega sveta. Sklep je bil sprejet.
SKLEP (št. 7)
I. Spominsko plaketo Ob ine Ilirska Bistrica za leto 2011 se podeli Glasbeni šoli Ilirska Bistrica.
II. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 23 lanov ob inskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 13 lanov
ob inskega sveta, »PROTI« sklepu je glasovalo 8 lanov ob inskega sveta. Sklep je bil sprejet.
SKLEP (št. 8)
I. Podelitev ob inskih priznanj se izvede 15.9.2011 ob dnevu priklju itve Primorske k mati ni domovini.
II. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
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Pri glasovanju je bilo prisotnih 23 lanov ob inskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 13 lanov
ob inskega sveta, »PROTI« sklepu je glasovalo 8 lanov ob inskega sveta. Sklep je bil sprejet.
5. to ka: Preklic sklepa o razrešitvi predstavnikov ustanovitelja oziroma lokalne skupnosti v svetih
javnih zavodov, upravnih oziroma nadzornih svetih, ki so predstavniki Ob ine Ilirska
Bistrica oziroma Ob ine Ilirska Bistrica kot ustanovitelja
Dušan Grbec, kot predlagatelj to ke dnevnega reda, je predstavil predlog sklepa o preklicu sklepa
ob inskega sveta št. 15 s 3. redne seje OS. Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu
zapisniku. V razpravi so sodelovali Vojko Tomši in Rudolf Celin. Dušan Grbec je odgovarjal na
vprašanja lanov OS. Po zaklju eni razpravi je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 9)
I. Odpravi se sklep št. 15 sprejetega na 3. seji ob inskega sveta dne 27.1.2011 pod to ko dnevnega reda
9. b Imenovanja: Pregled lanov ustanovitelja v svetih javnih zavodov, ki se glasi:
»Razreši se vse lane svetov javnih zavodov, upravnih in nadzornih odborov, ki so predstavniki Ob ine
Ilirska Bistrica oziroma Ob ine Ilirska Bistrica kot ustanovitelja in to funkcijo opravljajo do
imenovanja novih lanov svetov javnih zavodov, upravnih in nadzornih odborov, ki so predstavniki
Ob ine Ilirska Bistrica oziroma Ob ine Ilirska Bistrica kot ustanovitelja. Za ne se nov postopek za
imenovanje novih lanov do izteka mandata.
Ob inska uprava na podlagi tega sklepa takoj pozove k evidentiranju kandidatov in se postopek
imenovanja izpelje na naslednji seji ob inskega sveta.«
II. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 23 lanov ob inskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 18 lanov
ob inskega sveta, »PROTI« sklepu sta glasovala 2 lana ob inskega sveta. Sklep je bil sprejet.
6. to ka: Razrešitve (sveta zavoda OŠ D. Ketteja in Nadzorni odbor Ob ine Ilirska Bistrica)
Dušan Grbec, kot predlagatelj to ke dnevnega reda, je predstavil predlog sklepa o prenehanju mandata
Dori Kal i kot lanici Nadzornega odbora Ob ine Ilirska Bistrica. Predlog sklepa z obrazložitvijo je
priložen arhiviranemu zapisniku. V razpravi so sodelovali Igor Batista, Andreja Deren in, Zora Anuša
Balazs, Borut Rojc in Alojz Bubni . Župan je predlagal, da se v drugi to ki besedilo: »…pozove vse svetniške
skupine v ob inskem svetu…« nadomesti z naslednjim besedilom: »…pozove ZZP…«. Razpravljali so še Anton
Šenkinc, Igor Batista in Rudolf Celin. Dušan Grbec je odgovarjal na vprašanja lanov OS. Po zaklju eni
razpravi je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 10)
I. Ob inski svet Ob ine Ilirska Bistrica ugotavlja, da Dori Kal i iz Ilirske Bistrice, Podgrajska ulica 30,
preneha mandat kot lanici Nadzornega odbora Ob ine Ilirska Bistrica, zaradi opravljanja funkcije, ki
je nezdružljiva s lanstvom v nadzornem odboru.
Mandat ji preneha z dnem sprejema tega ugotovitvenega sklepa na Ob inskem svetu Ob ine Ilirska
Bistrica.
II. Ob insko upravo Ob ine Ilirska Bistrica se na podlagi sprejema tega sklepa zadolži, da naslednji dan
pozove vse svetniške skupine v ob inskem svetu k evidentiranju kandidata za lana Nadzornega
odbora Ob ine Ilirska Bistrica. Postopek imenovanja se izpelje na naslednji seji ob inskega sveta,
vendar najkasneje v mesecu septembru 2011.
III. Ta sklep stopi v veljavo z dnem sprejema na ob inskem svetu.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 23 lanov ob inskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 13 lanov
ob inskega sveta, »PROTI« sklepu je glasovalo 10 lanov ob inskega sveta. Sklep je bil sprejet.
Dušan Grbec je predstavil predlog sklepa o prenehanju mandata Emilu Rojcu, lanu Sveta zavoda OŠ
Dragotina Ketteja. Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo razprave,
je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 11)
I. Emilu Rojcu, Tomši eva uliva 12, 6250 Ilirska Bistrica, preneha mandat lana Sveta zavoda Osnovne
šole Dragotina Ketteja Ilirska Bistrica, zaradi opravljanja funkcije, ki je nezdružljiva s lanstvom v
svetu zavoda.
Mandat mu preneha s sprejemom tega ugotovitvenega sklepa na Ob inskem svetu Ob ine Ilirska
Bistrica.
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II. Ob insko upravo Ob ine Ilirska Bistrica se na podlagi sprejema tega sklepa zadolži, da naslednji dan
pozove vse svetniške skupine v ob inskem svetu k evidentiranju kandidata/kandidatke za lana Sveta
zavoda Osnovne šole Dragotina Ketteja Ilirska Bistrica. Postopek imenovanja se izpelje na naslednji
seji ob inskega sveta, vendar najkasneje v mesecu septembru 2011.
III. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 23 lanov ob inskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 13 lanov
ob inskega sveta, »PROTI« sklepu je glasovalo 9 lanov ob inskega sveta. Sklep je bil sprejet.
7. to ka: Sprejem sklepa o pozivu k predlaganju predstavnikov ustanovitelja za zavode (predstavnik
ustanovitelja v Svet zavoda Vrtec Ilirska Bistrica, nadomestni lan upravnega odbora
razvojnega centra, Nadzorni odbor JP komunala Ilirska Bistrica d.o.o.)
Dušan Grbec, kot predlagatelj to ke dnevnega reda, je predstavil predlog sklepa o pozivu k predlaganju
predstavnikov ustanovitelja 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. 12)
I. Ob insko upravo Ob ine Ilirska Bistrica se zadolži, da naslednji dan po sprejemu tega sklepa na seji
Ob inskega sveta Ob ine Ilirska Bistrica pozove k evidentiranju kandidatov vse svetniške skupine v
Ob inskem svetu Ob ine Ilirska Bistrica za predstavnike Ob ine Ilirska Bistrica v Svet zavoda Vrtec
Ilirska Bistrica.
II. Postopek imenovanja se izpelje na naslednji seji ob inskega sveta, vendar najkasneje v mesecu
septembru 2011.
III. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 23 lanov ob inskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 14 lanov
ob inskega sveta, »PROTI« sklepu so glasovali 4 lani ob inskega sveta. Sklep je bil sprejet.
Dušan Grbec je predstavil predlog sklepa o pozivu k predlaganju nadomestnega lana upravnega odbora
razvojnega centra. Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku. V razpravi je
sodeloval Vojko Tomši . Župan je dal na glasovanje
SKLEP (št. 13)
I. Ob insko upravo Ob ine Ilirska Bistrica se zadolži, da naslednji dan po sprejemu tega sklepa na seji
Ob inskega sveta Ob ine Ilirska Bistrica pozove vse ustrezne skupine v skladu s Statutom Ob ine
Ilirska Bistrica k evidentiranju kandidata za lana upravnega odbora razvojnega centra.
II. Postopek imenovanja se izpelje na naslednji seji ob inskega sveta, vendar najkasneje v mesecu
septembru 2011.
III. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 23 lanov ob inskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 13 lanov
ob inskega sveta, »PROTI« sklepu je glasovalo 9 lanov ob inskega sveta. Sklep je bil sprejet.
Dušan Grbec je predstavil predlog sklepa o pozivu k predlaganju lanov Nadzornega odbora JP Komunala
Ilirska Bistrica d.o.o.. Predlog sklepa z obrazložitvijo je priložen arhiviranemu zapisniku. Ker ni bilo
razprave, je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 14)
I. Ob insko upravo Ob ine Ilirska Bistrica se zadolži, da naslednji dan po sprejemu tega sklepa na seji
Ob inskega sveta Ob ine Ilirska Bistrica pozove vse ustrezne skupine v skladu s Statutom Ob ine
Ilirska Bistrica k evidentiranju kandidatov za lane Nadzornega sveta JP Komunala Ilirska Bistrica
d.o.o..
II. Postopek imenovanja se izpelje na naslednji seji ob inskega sveta, vendar najkasneje v mesecu
septembru 2011.
III. Ta sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 23 lanov ob inskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 13 lanov
ob inskega sveta, »PROTI« sklepu je glasovalo 9 lanov ob inskega sveta. Sklep je bil sprejet.
8. to ka: Dodatna sredstva za delovanje Razvojnega centra Ilirska Bistrica
Anton Šenkinc, kot predlagatelj to ke dnevnega reda, je predstavil predlog sklepa o zagotovitvi dodatnih
sredstev za normalno delovanje Razvojnega centra Ilirska Bistrica do konca leta 2011 in predlog sklepa o
zadolžitvi ob inske uprave in župana, da do septembra 2011 predložita ob inskemu svetu v obravnavo plan oz.
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program nadaljnjega delovanja Razvojnega centra Ilirska Bistrica in Turisti no informativnega centra in predlog
njihove nadaljnje vloge v Ob ini Ilirska Bistrica. Predloga sklepov z obrazložitvijo sta priložena arhiviranemu
zapisniku. Župan je pojasnil, da predlog za prerazporeditev sredstev da lahko samo župan in bo sklep o tem
zadržal. Prav tako je napovedal zadržanje drugega sklep, s katerim se zadolžuje ob insko upravo in župana, da
do septembra 2011 predložita ob inskemu svetu v obravnavo plan oz. program nadaljnjega delovanja
Razvojnega centra Ilirska Bistrica in Turisti no informativnega centra in predlog njihove nadaljnje vloge v
Ob ini Ilirska Bistrica in to tudi obrazložil. V razpravi so sodelovali Borut Rojc, Vojko Tomši , Andreja
Deren in, Igor Batista, Primož Rojc, župan, Danica Novak Jura , Rok Jenko, Rudolf Celin, ki je predlagal
poimensko glasovanje in Sonja Koren eligoj.
Anton Šenkinc je dal pojasnila na vprašanja in pripombe lanov ob inskega sveta.
Župan je ob 21.18 uri predlagal petminutno prekinitev seje OS. Župan je ob 21. 32 uri ugotovil, da je od 23-ih
lanic in lanov OS prisotnih 22, zato je OS sklep en in lahko nadaljuje s sejo.
Dušan Grbec je predlagal prekinitev seje OS pri tej to ki in nadaljevaje te to e in drugih na enem
nadaljevanju, pri emer se je pripravljen odpovedati pla ilu sejnine za nadaljevanje seje OS. Župan je
pojasnil, da je bilo na posvetu svetniških skupin dogovorjeno, da seje OS ne prekine. Primož Rojc je dejal,
da je bilo dogovorjeno, da se bo sejo OS lahko prekinilo, e bodo s tem soglašali. Razpravljali so še Igor
Batista, Anton Šenkinc in Borut Rojc. Po zaklju eni razpravi je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 15)
O sklepih predlaganih pri 8. to ki dnevnega reda: Dodatna sredstva za delovanje Razvojnega centra Ilirska
Bistrica, se izvede poimensko glasovanje.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 22 lanov ob inskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 10 lanov
ob inskega sveta, »PROTI« sklepu je glasovalo 11 lanov ob inskega sveta. Sklep ni bil sprejet.
SKLEP (št. 16)
1. Za potrebe osnovnega nemotenega delovanja Razvojnega centra Ilirska Bistrica se zagotovi dodatna
sredstva v višini 23.948 evrov za materialne stroške od meseca februarja 2011 dalje ter pla e in prispevke
zaposlenim od meseca marca 2011 dalje.
Sredstva v višini 23.948 evrov se prerazporedijo iz prora unske postavke 4002303 Splošna prora unska
rezervacija, konto 409000 Splošna prora unska rezervacija na prora unsko postavko 4001405 – Razvojni
center Il. Bistrica.
Sredstva se pove ajo iz sedanjih 11.974 evrov na 35.922 evrov in sicer se pove ajo sredstva na:
- kontu 413300 Teko i transferi v javne zavode – sredstva za pla e in druge izdatke zaposlenim za
13.200 evrov, iz sedanjih 6.600 evrov na 19.800 evrov,
- kontu 413301 Teko i transferi v javne zavode – sredstva za prispevke delodajalcev za 1.548 EUR, iz
sedanjih 774 evrov na 2.322 evrov,
- na kontu 413302 Teko i transferi v javne zavode – za izdatke in blago in storitve za 9.000 evrov, iz
sedanjih 4.500 evrov na 13.500 evrov,
- na kontu 413310 Teko i transferi v javne zavode – za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega
zavarovanja za 200 evrov, iz sedanjih 100 evrov na 300 evrov.
2. V primeru, da ni možna prerazporeditev sredstev iz splošne prora unske rezervacije, se sredstva v višini
23.948 evrov prerazporedijo iz:
- prora unske postavke 4001421 Ob inski spominek, konto 402099 Drugi splošni material in storitve v
višini 4.200 evrov, na prora unsko postavko 4001405 – Razvojni center Il. Bistrica, konto 413300
Teko i transferi v javne zavode – sredstva za pla e in druge izdatke zaposlenim,
- prora unske postavke 4001422 – Druge nepredvidene promocijske aktivnosti, konto 402099 Drugi
splošni material in storitve v višini 7.000 evrov, na prora unsko postavko 4001405 – Razvojni center Il.
Bistrica, konto 413300 Teko i transferi v javne zavode – sredstva za pla e in druge izdatke zaposlenim,
- prora unske 4001424 Sofinanciranje turisti nih društev, konto 412000 Teko i transferi nepridobitnim
organizacijam in ustanovam 7.748 evrov, na prora unsko postavko 4001405 – Razvojni center Il.
Bistrica, konto 413300 Teko i transferi v javne zavode – sredstva za pla e in druge izdatke zaposlenim
v višini 2.000 evrov, na konto 413301 Teko i transferi v javne zavode- sredstva za prispevke
delodajalcev v višini 1.548 evrov, na konto 413302 Teko i transferi v javne zavode – izdatke za blago
in storitve v višini 4.200 evrov,
- prora unske postavke 4001455 Sofinanciranje srednjeveške prireditve, konto 413302 Teko i transferi v
javne zavode – za izdatke za blago in storitve v višini 5.000 evrov, na prora unsko postavko 4001405 –
Razvojni center Il. Bistrica, konto 413302 Teko i transferi v javne zavode – za izdatke za blago in
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storitve v višini 4.800 evrov in konto 413310 Teko i transferi v javne zavode – za premije kolektivnega
dodatnega pokojninskega zavarovanja v višini 200 evrov.
Posledi no se spremeni tudi bilanca prihodkov in odhodkov.
3. Spremembe dolo ene v prvi oziroma drugi to ki tega sklepa se vklju ijo v odlok rebalansa prora una
Ob ine Ilirska Bistrica za leto 2011.
4. Župana Ob ine Ilirska Bistrica se zadolžuje, da z Razvojnim centrom Ilirska Bistrica sklene pogodbo o
sofinanciranju delovanja centra za leto 2011 najpozneje v roku 15 dni od sprejema tega sklepa.
5. Sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 22 lanov ob inskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 7 lanov
ob inskega sveta, »PROTI« sklepu je glasovalo 9 lanov ob inskega sveta. Sklep ni bil sprejet.
SKLEP (št. 17)
I. Ob inski svet Ob ine Ilirska Bistrica zadolžuje ob insko upravo in župana, da do septembra 2011 predloži
Ob inskemu svetu v obravnavo plan oz. program nadaljnjega delovanja Razvojnega centra Ilirska Bistrica
in Turisti no informativnega centra in predlog njihove nadaljnje vloge v Ob ini Ilirska Bistrica.
II. Ta sklep stopi v veljavo takoj po sprejemu na Ob inskem svetu.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 22 lanov ob inskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 11 lanov
ob inskega sveta, »PROTI« sklepu je glasovalo 10 lanov ob inskega sveta. Sklep je bil sprejet.
Anton Šenkinc je predlagal prekinitev seje OS in nadaljevanje seje OS 14.7.2011. Župan je pojasnil, da je bilo
dogovorjeno, da sejo OS izpelje do konca.
9. to ka:Obravnava investicijskih projektov predvidenih v prora unu Ob ine Ilirska Bistrica za leto 2011
a) Ureditev-izgradnja komunalne opreme Industrijske cone Ilirska Bistrica I. faza
b) Rekonstrukcija in adaptacija Doma na Vidmu
c) Rekonstrukcija Rozmanove ulice, Ulice IV. Armije in ureditev priklju ka na Podgrajsko cesto
d) Kanalizacija in N Hrušica II. faza
e) Kanalizacija in N Knežak I. faza
f) Kanalizacija in N Podgrad I. faza
g) Krožiš e pri Speti u
h) Ureditev sejne sobe
i) Sofinanciranje infrastrukture na Ba u s strani MORS-a
- vnos sredstev MORS-a v prora un 2011
j) Izdelava OPPN za stanovanjsko gradnjo TOK
k) Izdelava OPPN Mašun
Robert Uj i je ponovno predlagal prekinitev seje OS in njeno nadaljevanje v razumnem roku, pri emer se je
pripravljen odpovedati pla ilu sejnine za nadaljevanje seje OS. V razpravi so sodelovali Borut Rojc, ki se ni
strinjal s predlogom o prekinitvi seje, župan, Robert Uj i , Vojko Tomši , Igor Batista, ki je predlagal, da se
navedeno to ko obravnava na naslednji seji OS, Andreja Deren in, Vlado Hrvatin, Rudolf Celin, Anton
Frank in Barbara Kogovšek.
Župan je ob 22.10 uri prekinil sejo OS, ker seja OS ni bila sklep na in OS ne bi mogel odlo ati, obravnavo o 9.
to ki: Obravnava investicijskih projektov predvidenih v prora unu Ob ine Ilirska Bistrica za leto 2011, pa se opravi
na nadaljevanju seje OS.
Potek seje je z video kamero posnelo Društvo Izzivi (TV Galeja).

Zapisnik sestavila:
Sabrina Pirih

Župan:
Emil Rojc

Številka: 011-28/2011
Ilirska Bistrica, 8.7.2011
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