OB INA ILIRSKA BISTRICA
Ob inski svet

ZAPISNIK

6. izredne seje Ob inskega sveta Ob ine Ilirska Bistrica, ki je bila
19.8.2010 ob 19. uri v dvorani podjetja TIB Transport Ilirska Bistrica
Prisotni lani OS: Alen Lili , Drago Kerma, Rok Jenko, Mirjam Franceti , Igor Batista, Bernard Oblak, Franc
Gomba , Miroslav Štemberger, Igor Štemberger, Vojko Mihelj, Branka Po kaj, Anton Frank, Robert Šircelj,
Vladimir eligoj, Ado Barbiš, Danilo Pugelj, Dušan Grbec, Milan Uljan, Dejan Baša, Barbara Kogovšek
Odsotni lani OS: Karmen Šepec (opr.), Mile Uljan (opr.), Stanislav Prosen,
Prisotni sodelavci ob inske uprave: Anton Šenkinc, župan; Sabrina Pirih, višja referentka
Prisotni novinarji: Katja Kirn, Anja Hofman, Tina Milostnik Valen i , Sabrina Mulec, Barbara Kampos
Ostali prisotni: Vladimir eligoj, predsednik OO ZB za vrednote NOB Ilirska Bistrica – pri 2. to ki DR, Majda
Primc – lanica nadzornega odbora
Sejo Ob inskega sveta Ob ine Ilirska Bistrica je sklical in vodil Anton Šenkinc, 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. Priprava proslave ob 65. obletnici konca II. svetovne vojne in priklju itvi Primorske k mati ni domovini
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 svetnic in svetnikov prisotnih 20, zato je OS sklep en in lahko veljavno odlo a. Župan je predlagal
dopolnitev dnevnega reda s 3. to ko: Razrešitev namestnice lana ob inske volilne komisije in imenovanje
nove namestnice lana ob inske volilne komisije, predlog obrazložil in dal tako dopolnjen dnevni red v
razpravo. Rok Jenko se ni strinjal z uvrstitvijo 3. to ke na dnevni red, ker da podan predlog ni v skladu s
poslovniškimi dolo ili. Igor Batista in Ado Barbiš sta se strinjala z županovim predlogom za dopolnitev
dnevnega reda. Po zaklju eni razpravi je župan dal na glasovanje dopolnjen dnevni red.
SKLEP (št. 1)
Sprejme se dnevni red:
1. Ugotovitev sklep nosti in dolo itev dnevnega reda
2. Priprava proslave ob 65. obletnici konca II. svetovne vojne in priklju itvi Primorske k mati ni domovini
3. Razrešitev namestnice lana ob inske volilne komisije in imenovanje nove namestnice lana ob inske
volilne komisije.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 20 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 17 svetnikov, »PROTI« ni
glasoval nih e. Sklep je bil sprejet.
2. to ka: Priprava proslave ob 65. obletnici konca II. svetovne vojne in priklju itvi Primorske k mati ni
domovini
Župan in Vladimir eligoj, predsednik OO ZB za vrednote NOB Ilirska Bistrica, sta predstavila aktivnosti v
zvezi s pripravo proslave ob 65. obletnici konca II. svetovne vojne in priklju itvi Primorske k mati ni domovini.
Franc Gomba pa je predstavil kulturni program prireditve. Predlog sklepa z obrazložitvijo je bil svetnikom
predložen pred pri etkom seje OS in je priložen arhiviranemu zapisniku. V razpravi so sodelovali Danilo
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Pugelj, Ado Barbiš, Igor Batista, župan, Rok Jenko, Branka Po kaj, Vladimir eligoj in Vojko Mihelj. Po
zaklju eni razpravi je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 2)
Na podlagi sklepa št. 18 z nadaljevanja 34. seje Ob inskega sveta Ob ine Ilirska Bistrica z dne 12.7.2010
se za sofinanciranje prireditve ob 65. letnici osvoboditve in državnem prazniku, vrnitvi Primorske k mati ni
domovini, iz prora una Ob ine Ilirska Bistrica nameni 15.000 evrov.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 20 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 20 svetnikov, »PROTI« ni
glasoval nih e. Sklep je bil soglasno sprejet.
3. to ka: Razrešitev namestnice lana ob inske volilne komisije in imenovanje nove namestnice
lana ob inske volilne komisije
Župan je predstavil predlog sklepa za razrešitev Andreje Deren in kot namestnice 3. lana Ob inske volilne
komisije Ob ine Ilirska Bistrica, zaradi nezdružljivosti funkcije lanice ob inske volilne komisije z
opravljanjem del namestnice tajnice ob inske volilne komisije in predlog sklepa o imenovanju Damijane
Pugelj za namestnico 3. lana Ob inske volilne komisije Ob ine Ilirska Bistrica, in sicer za preostanek
mandatnega obdobja ob inske volilne komisije. Predloga sklepov z obrazložitvama sta bila svetnikom
predložena pred pri etkom seje OS in sta priložena arhiviranemu zapisniku. Rok Jenko je opozoril na
kandidacijski postopek pri imenovanju novega lana ob inske volilne komisije. Župan je ponovno pojasnil
razloge za podana predloga in pozval svetnike, da lahko za namestnika lana ob inske volilne komisije
predlagajo drugega kandidata. Ker ni bilo nobenega predloga, je župan dal na glasovanje
SKLEP (št. 3)
I. Andrejo Deren in, Rozmanova ulica 15, Ilirska Bistrica, se razreši kot namestnico 3. lana Ob inske
volilne komisije Ob ine Ilirska Bistrica, zaradi nezdružljivosti funkcije lanice ob inske volilne
komisije z opravljanjem del namestnice tajnice ob inske volilne komisije.
Mandat ji preneha z dnem sprejema tega sklepa na Ob inskem svetu Ob ine Ilirska Bistrica.
II. Ta sklep stopi v veljavo z dnem sprejema na ob inskem svetu.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 20 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 20 svetnikov, »PROTI« ni
glasoval nih e. Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP (št. 4)
1. V Ob insko volilno komisijo Ob ine Ilirska Bistrica se za namestnico 3. lana imenuje Damijano Pugelj iz
Kosez 21, in sicer za preostanek mandatnega obdobja Ob inske volilne komisije, ki je bila imenovana na
nadaljevanju 7. seje Ob inskega sveta Ob ine Ilirska Bistrica 23.5.2007, s sklepom št. 040-1/2007.
2. Ta sklep stopi v veljavo z dnem sprejema na ob inskem svetu.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 20 svetnikov. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 19 svetnikov, »PROTI« ni
glasoval nih e. Sklep je bil sprejet.
Seja je bila zaklju ena ob 19.55 uri.
Zapisnik sestavila:
Sabrina Pirih

Župan:
Anton Šenkinc, univ. dipl. ekon.

Številka: 011-34/2010
Ilirska Bistrica, 30.8.2010
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