OBČINA ILIRSKA BISTRICA
Občinski svet

ZAPISNIK
z drugega nadaljevanja 17. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, ki je
bila 4. 7. 2013 ob 16.00 uri v sejni sobi Občine Ilirska Bistrica
Prisotni člani OS: Dušan Grbec, Robert Ujčič, Borut Rojc, Vlado Hrvatin, Zora Anuša Balazs, Rok Jenko, Ivo
Tijan, Igor Batista, Anton Frank, Vojko Tomšič, Sebastijan Ferlež, Rudolf Celin, Alojz Bubnič, Primož Rojc,
Zdravko Kirn, Igor Štemberger, Sonja Koren Čeligoj, Ivan Simčič, Danica Novak Jurač, Anton Šenkinc, Vojko
Mihelj
Odsotnosti članov OS med sejo: Robert Ujčič (- 1 ura 1 minuta), Sebastijan Ferlež (- 2 minuti), Igor Štemberger
(- 3 minute)
Odsotni člani OS: Barbara Kogovšek (opr.), Tjaša Logar Vrh
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; Sabrina Pirih, višja referentka
Prisotni novinarji: predstavniki TV Galeja
Nadaljevanje seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica je sklical Emil Rojc, župan (v nadaljevanju
besedila župan). Za nadaljevanje seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica je bil predlagan naslednji
DNEVNI RED:
7. Obravnava osnutka Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2013
Župan je za vodenje nadaljevanja 17. seje občinskega sveta pooblastil Vojka Tomšiča, podžupana (v
nadaljevanju besedila Vojko Tomšič, podžupan). Vojko Tomšič, podžupan, je ugotovil, da je na seji
Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica (v nadaljevanju besedila OS) od 23-ih članic in članov OS
prisotnih 18, zato je OS sklepčen in lahko veljavno odloča. Predlagal je nadaljevanje 17. seje Občinskega
sveta Občine Ilirska Bistrica s prekinjeno 7. točko dnevnega reda: Obravnava osnutka Odloka o proračunu
Občine Ilirska Bistrica za leto 2013.
7. točka: Obravnava osnutka Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2013.
Vojko Tomšič, podžupan, je dal na glasovanje
SKLEP (št. 1)
1. Osnutek Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2013 se preoblikuje v predlog.
2. Sklep stopi v veljavo takoj.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 18 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 15 članov
občinskega sveta, »PROTI« ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.
Vojko Tomšič, podžupan, je predlagal, da člani občinskega sveta predložijo amandmaje. Amandmaje so
vložili Borut Rojc, Zdravko Kirn v imenu svetniških skupin političnih strank: DeSUS, Zares Nova politika,
neodvisnih list: Neodvisne liste občanov krajevnih skupnosti, Skupaj naprej in Mladi forum Šajeta ter
samostojne svetniške skupine in Ivo Tijan v imenu svetniške skupine Mladi forum Šajeta. Vojko Tomšič,
podžupan, je amandmaje oštevilčil po vrstnem redu, kot so bili vloženi. Vloženi amandmaji so priloženi
arhiviranemu zapisniku.
Vojko Tomšič, podžupan, je prebral amandma št. 1, ki ga je vložila svetniška skupina OO SD Ilirska
Bistrica (amandma je dobesedno prepisan): »Načrt razvojnih programov predlagan v proračunu Občine
Ilirska Bistrica za leto 2013 se v letu 2014 spremeni in sicer:
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- projekt OB038-07-0027 Prometna ureditev na območju OŠ DK in ZD se v letu 2014 poveča iz 480.000
evrov na 630.000 evrov.« Vojko Tomšič, podžupan, je dal na glasovanje
SKLEP (št. 2)
Načrt razvojnih programov predlagan v proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2013 se v letu 2014
spremeni in sicer:
- projekt OB038-07-0027 Prometna ureditev na območju OŠ DK in ZD se v letu 2014 poveča iz 480.000
evrov na 630.000 evrov.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 19 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 5 članov
občinskega sveta, »PROTI« je glasovalo 12 članov občinskega sveta. Sklep ni bil sprejet.
Vojko Tomšič, podžupan, je prebral amandma št. 2, ki ga je vložila svetniška skupina OO SD Ilirska
Bistrica (amandma je dobesedno prepisan): »Načrt razvojnih programov predlagan v proračunu Občine
Ilirska Bistrica za leto 2013 se v letu 2014 spremeni in sicer:
- projekt OB038-10-0062 Montažni del vrtca OŠ Podgora se v letu 2014 poveča iz 320.000 evrov na
820.000 evrov.« Vojko Tomšič, podžupan, je dal na glasovanje
SKLEP (št. 3)
Načrt razvojnih programov predlagan v proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2013 se v letu 2014
spremeni in sicer:
- projekt OB038-10-0062 Montažni del vrtca OŠ Podgora se v letu 2014 poveča iz 320.000 evrov na
820.000 evrov.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 20 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 8 članov
občinskega sveta, »PROTI« je glasovalo 11 članov občinskega sveta. Sklep ni bil sprejet.
Vojko Tomšič, podžupan, je prebral amandma št. 3, ki ga je vložila svetniška skupina OO SD Ilirska
Bistrica (amandma je dobesedno prepisan): «Načrt razvojnih programov predlagan v proračunu Občine
Ilirska Bistrica za leto 2013 se v letu 2014 spremeni in sicer:
- projekt OB038-10-0071 Izgradnja OŠ Podgrad se v letu 2014 poveča iz 420.000 evrov na 920.000
evrov.« Vojko Tomšič, podžupan, je dal na glasovanje
SKLEP (št. 4)
Načrt razvojnih programov predlagan v proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2013 se v letu 2014
spremeni in sicer:
- projekt OB038-10-0071 Izgradnja OŠ Podgrad se v letu 2014 poveča iz 420.000 evrov na 920.000 evrov.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 20 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 8 članov
občinskega sveta, »PROTI« je glasovalo 12 članov občinskega sveta. Sklep ni bil sprejet.
Vojko Tomšič, podžupan, je prebral amandma št. 4, ki so ga vložile svetniške skupine političnih strank:
DeSUS, Zares Nova politika, neodvisnih list: Neodvisne liste občanov krajevnih skupnosti, Skupaj naprej
in Mladi forum Šajeta ter samostojne svetniške skupine (amandma je dobesedno prepisan):
»1. Dopolni in spremeni se 6. člen odloka:
Na koncu 2. odstavka, ki se glasi:
»Če se v teku proračuna ugotovi, da so potrebna dodatna sredstva, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo
mogoče predvideti, so pa nujna za izvrševanje predpisov ali izvršitev storitev, se dodatni odhodki
poravnavajo v breme drugih postavk posameznega podprograma.«
Se doda besedilo:
», vendar se posamezna postavka lahko poveča največ v višini 10% posamezne postavke v podprogramu s
tem, da se ne prepreči izvajanje oziroma realizacija posamezne načrtovane aktivnosti, o prerazporejanju
nad to vrednostjo odloča Občinski svet s sklepom. «
Črta se besedilo 3. odstavka, ki se glasi:
»Prerazporejanje sredstev med projekti je dovoljeno, če gre za sredstva, ki so bila privarčevana oz. se
projekt ne bo izvajal.«
In se ga nadomesti z besedilom:
»Prerazporejanje sredstev med proračunskimi postavkami in projekti je dovoljeno, če gre za sredstva, ki so
ostala neporabljena zaradi nižje vrednosti posameznega projekta ali proračunske postavke v podprogramu
ali pa, da se posamezni projekt oziroma postavka zaradi določenih razlogov ne izvaja. Da se posamezni
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projekt ali proračunska postavka ne izvaja odloča Občinski svet s sklepom. O izvršenih prerazporeditvah,
župan poroča Občinskemu svetu najmanj dvakrat letno.«
Črta se 4. odstavek, ki se glasi:
»Prerazporeditve se lahko izvaja neomejeno, če gre za uskladitev NRP projektov s sprejetim državnim
proračunom pri projektih, ki se sofinancirajo s strani EU ali države.«
Črta se besedilo 5. odstavka, ki se glasi:
»Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi sklepa župana, če gre za projekte,
katerih skupna vrednost ne presega 20.000 evrov oziroma sklepom občinskega sveta, kadar gre za projekte,
nad to vrednostjo.«
In se ga nadomesti z besedilom:
»Novi projekti ali nove aktivnosti se vključujejo v proračun in NRP na podlagi sklepa Občinskega sveta.«
V 10. odstavku, ki se glasi:
»Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun ali rebalans proračuna oziroma
veljavni proračun.«
Se črta besedilo:
»oziroma veljavni proračun«.
2. Spremeni in dopolni se 8. člen odloka
V 3. alinei 3. odstavka člena, ki se glasi:
»- za namene, za katere se med letom izkaže, da niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, se
načrtuje sredstva v višini 95.546 evrov in o tem poroča Občinskemu svetu najmanj dvakrat letno.«
Se črta besedilo: »in o tem poroča Občinskemu svetu najmanj dvakrat letno.«
Ter doda besedilo:
», vendar se to določilo ne sme uporabiti za oblikovanje novih proračunskih postavk«.
Na koncu 4. odstavka člena, ki se glasi:
»O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.«
Se doda besedilo: » in o tem poroča Občinskemu svetu najmanj dvakrat letno«.
3. Dopolni se 14. člen odloka
V 5. alinei 2. odstavka, ki se glasi:
»- potrjuje investicijsko dokumentacijo za projekte, ki so vključeni v NRP in katerih vrednost z DDV ne
presega 100.000. Investicijsko dokumentacijo za projekte nad to vrednostjo pa potrjuje občinski svet.«
Se za besedo »katerih« doda beseda: »končna« in za številko »100.000« doda » € »
Na koncu te alineje se doda besedilo:
»Idejne zasnove in idejne načrte za projekte, ki so vključeni v NRP in katerih skupna in končna vrednost z
DDV presega 20.000 € potrjuje Občinski svet in se pred potrditvijo ne sme pričeti izvajati. To določilo se
ne nanaša na rekonstrukcije in adaptacije objektov, katere ne posegajo v spremembo prostorske in
vsebinske zasnove posameznega objekta.«
4. Dopolni se 16. člen odloka
Na koncu tega člena se doda besedilo:
», ter o vseh opravljenih prerazporeditvah.«
5. Doda se nov 17. člen odloka, ki se glasi:
»Za prodajo kmetijskih ali stavbnih zemljišč ob lokalnih cestah in poteh, ter za prodajo dela javnih cest in
poti (javno dobro), se mora pred postopkom prodaje pridobiti soglasje (mnenje) krajevne skupnosti, na
območju katere leži obravnavano zemljišče.
Sklep o nabavi, prodaji ali zamenjavi, ter načinu prodaje zemljišč iz Letnega načrta ravnanja z
nepremičnim premoženjem Občine Ilirska Bistrica za leto 2013, sprejme Občinski svet za vsak primer
posebej, v nasprotnem primeru je prodaja nična.
Sklep o nabavi, prodaji ali zamenjavi posameznih stanovanj in poslovnih prostorov, ter o načinu prodaje iz
Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine za leto 2013, sprejme Občinski svet za vsak
primer posebej, v nasprotnem primeru je prodaja nična.«
6. Sedanji 17., 18. in 19. člen predloga Odloka se ustrezno preštevilčijo.
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7. Doda se nov 21. člen predloga Odloka, ki se glasi:
»Delovanje posamezne svetniške skupine in posameznih samostojnih svetnikov Občinskega sveta Občine
Ilirska Bistrica se financira v višini 55 € mesečno po posameznemu svetniku. Osnova za financiranje
posameznega svetnika je njegova opredelitev ali bo deloval kot samostojen svetnik ali pa kot član svetniške
skupine, ne pa lista ali stranka na kateri je bil posamezni svetnik izvoljen v Občinski svet.
Od 1.7.2013 se delovanje političnih strank financira v višini 0,30 € mesečno za vsak pridobljen glas na
zadnjih lokalnih volitvah v Občinski svet ob upoštevanju določil Zakona o lokalni samoupravi.
Do realizacije določil tega člena se od 1.7.2013 dalje ne izvaja tudi financiranje političnih strank na osnovi
dobljenih glasov na volitvah v Občinski svet.
Z realizacijo določil tega člena se financiranje neodvisnih list ukine.«
8. Doda se nov 22. člen predloga odloka, ki se glasi:
»Od 1.7.2013 do sprejetja Pravilnika ali sklepa o financiranju strank in list, ter delovanja svetniških skupin
in samostojnih svetnikov, zastopanih v Občinskem svetu Občine Ilirska Bistrica, se za financiranje
delovanja svetniških skupin in samostojnih svetnikov uporabljajo določila 21. člena Odloka o proračunu
Občine Ilirska Bistrica za leto 2013.
Župana se zadolži, da najkasneje v roku 2 mesecev po sprejemu Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistrica
za leto 2013, predloži Občinskemu svetu v obravnavo in sprejem ustrezen akt o financiranju delovanja
političnih strank, svetniških skupin in posameznih samostojnih svetnikov.«
9. Sedanji 20. člen predloga odloka postane 23. člen.«
Obrazložitev:
S temi spremembami in dopolnitvami besedila predloga Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistrica se
Občinskemu svetu dajejo pristojnosti, ki mu na podlagi Zakona o finaciranju občin, Zakona o lokalni
samoupravi, Statuta Občine Ilirska Bistrica in Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ilirska
Bistrica tudi pripadajo. Župan je dosedanja pooblastila, ki mu jih je Občinski svet dal z Odloki o
proračunu občine za leto 2011 in 2012 prevečkrat zlorabil v nasprotju z interesi Občinskega sveta.«
Župan je pojasnil, da se bo amandma proučilo in verjetno amandma izpodbijalo na sodišču. Zdravko Kirn
je predlagal, da se pri 8. točki amandmaja besedilo: »Od 1.7.2013…« nadomesti z: »Od dne uveljavitve
tega odloka…« Vojko Tomšič, podžupan, je dal na glasovanje
SKLEP (št. 5)
»1. Dopolni in spremeni se 6. člen odloka:
Na koncu 2. odstavka, ki se glasi:
»Če se v teku proračuna ugotovi, da so potrebna dodatna sredstva, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo
mogoče predvideti, so pa nujna za izvrševanje predpisov ali izvršitev storitev, se dodatni odhodki
poravnavajo v breme drugih postavk posameznega podprograma.«
Se doda besedilo:
», vendar se posamezna postavka lahko poveča največ v višini 10% posamezne postavke v podprogramu s
tem, da se ne prepreči izvajanje oziroma realizacija posamezne načrtovane aktivnosti, o prerazporejanju
nad to vrednostjo odloča Občinski svet s sklepom. «
Črta se besedilo 3. odstavka, ki se glasi:
»Prerazporejanje sredstev med projekti je dovoljeno, če gre za sredstva, ki so bila privarčevana oz. se
projekt ne bo izvajal.«
In se ga nadomesti z besedilom:
»Prerazporejanje sredstev med proračunskimi postavkami in projekti je dovoljeno, če gre za sredstva, ki so
ostala neporabljena zaradi nižje vrednosti posameznega projekta ali proračunske postavke v podprogramu
ali pa, da se posamezni projekt oziroma postavka zaradi določenih razlogov ne izvaja. Da se posamezni
projekt ali proračunska postavka ne izvaja odloča Občinski svet s sklepom. O izvršenih prerazporeditvah,
župan poroča Občinskemu svetu najmanj dvakrat letno.«
Črta se 4. odstavek, ki se glasi:
»Prerazporeditve se lahko izvaja neomejeno, če gre za uskladitev NRP projektov s sprejetim državnim
proračunom pri projektih, ki se sofinancirajo s strani EU ali države.«
Črta se besedilo 5. odstavka, ki se glasi:
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»Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi sklepa župana, če gre za projekte,
katerih skupna vrednost ne presega 20.000 evrov oziroma sklepom občinskega sveta, kadar gre za projekte,
nad to vrednostjo.«
In se ga nadomesti z besedilom:
»Novi projekti ali nove aktivnosti se vključujejo v proračun in NRP na podlagi sklepa Občinskega sveta.«
V 10. odstavku, ki se glasi:
»Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun ali rebalans proračuna oziroma
veljavni proračun.«
Se črta besedilo:
»oziroma veljavni proračun«.
2. Spremeni in dopolni se 8. člen odloka
V 3. alinei 3. odstavka člena, ki se glasi:
»- za namene, za katere se med letom izkaže, da niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, se
načrtuje sredstva v višini 95.546 evrov in o tem poroča Občinskemu svetu najmanj dvakrat letno.«
Se črta besedilo: »in o tem poroča Občinskemu svetu najmanj dvakrat letno.«
Ter doda besedilo:
», vendar se to določilo ne sme uporabiti za oblikovanje novih proračunskih postavk«.
Na koncu 4. odstavka člena, ki se glasi:
»O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.«
Se doda besedilo: » in o tem poroča Občinskemu svetu najmanj dvakrat letno«.
3. Dopolni se 14. člen odloka
V 5. alinei 2. odstavka, ki se glasi:
»- potrjuje investicijsko dokumentacijo za projekte, ki so vključeni v NRP in katerih vrednost z DDV ne
presega 100.000. Investicijsko dokumentacijo za projekte nad to vrednostjo pa potrjuje občinski svet.«
Se za besedo »katerih« doda beseda: »končna« in za številko »100.000« doda » € »
Na koncu te alineje se doda besedilo:
»Idejne zasnove in idejne načrte za projekte, ki so vključeni v NRP in katerih skupna in končna vrednost z
DDV presega 20.000 € potrjuje Občinski svet in se pred potrditvijo ne sme pričeti izvajati. To določilo se
ne nanaša na rekonstrukcije in adaptacije objektov, katere ne posegajo v spremembo prostorske in
vsebinske zasnove posameznega objekta.«
4. Dopolni se 16. člen odloka
Na koncu tega člena se doda besedilo:
», ter o vseh opravljenih prerazporeditvah.«
5. Doda se nov 17. člen odloka, ki se glasi:
»Za prodajo kmetijskih ali stavbnih zemljišč ob lokalnih cestah in poteh, ter za prodajo dela javnih cest in
poti (javno dobro), se mora pred postopkom prodaje pridobiti soglasje (mnenje) krajevne skupnosti, na
območju katere leži obravnavano zemljišče.
Sklep o nabavi, prodaji ali zamenjavi, ter načinu prodaje zemljišč iz Letnega načrta ravnanja z
nepremičnim premoženjem Občine Ilirska Bistrica za leto 2013, sprejme Občinski svet za vsak primer
posebej, v nasprotnem primeru je prodaja nična.
Sklep o nabavi, prodaji ali zamenjavi posameznih stanovanj in poslovnih prostorov, ter o načinu prodaje iz
Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine za leto 2013, sprejme Občinski svet za vsak
primer posebej, v nasprotnem primeru je prodaja nična.«
6. Sedanji 17., 18. in 19. člen predloga Odloka se ustrezno preštevilčijo.
7. Doda se nov 21. člen predloga Odloka, ki se glasi:
»Delovanje posamezne svetniške skupine in posameznih samostojnih svetnikov Občinskega sveta Občine
Ilirska Bistrica se financira v višini 55 € mesečno po posameznemu svetniku. Osnova za financiranje
posameznega svetnika je njegova opredelitev ali bo deloval kot samostojen svetnik ali pa kot član svetniške
skupine, ne pa lista ali stranka na kateri je bil posamezni svetnik izvoljen v Občinski svet.
Od 1.7.2013 se delovanje političnih strank financira v višini 0,30 € mesečno za vsak pridobljen glas na
zadnjih lokalnih volitvah v Občinski svet ob upoštevanju določil Zakona o lokalni samoupravi.
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Do realizacije določil tega člena se od 1.7.2013 dalje ne izvaja tudi financiranje političnih strank na osnovi
dobljenih glasov na volitvah v Občinski svet.
Z realizacijo določil tega člena se financiranje neodvisnih list ukine.«
8. Doda se nov 22. člen predloga odloka, ki se glasi:
»Od dne uveljavitve tega odloka do sprejetja Pravilnika ali sklepa o financiranju strank in list, ter delovanja
svetniških skupin in samostojnih svetnikov, zastopanih v Občinskem svetu Občine Ilirska Bistrica, se za
financiranje delovanja svetniških skupin in samostojnih svetnikov uporabljajo določila 21. člena Odloka o
proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2013.
Župana se zadolži, da najkasneje v roku 2 mesecev po sprejemu Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistrica
za leto 2013, predloži Občinskemu svetu v obravnavo in sprejem ustrezen akt o financiranju delovanja
političnih strank, svetniških skupin in posameznih samostojnih svetnikov.«
9. Sedanji 20. člen predloga odloka postane 23. člen.«
Pri glasovanju je bilo prisotnih 20 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 12 članov
občinskega sveta, »PROTI« je glasovalo 6 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet.
Vojko Tomšič, podžupan, je prebral amandma št. 5, ki so ga vložile svetniške skupine političnih strank:
DeSUS, Zares Nova politika, neodvisnih list: Neodvisne liste občanov krajevnih skupnosti, Skupaj naprej
in Mladi forum Šajeta ter samostojne svetniške skupine (amandma je dobesedno prepisan):
»Predlagamo, da se v Predlogu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2013, II. Posebni del, 100
Občinski svet, 01 Politični sistem, 0101 Politični sistem, 01019001 Dejavnost občinskega sveta zmanjša
proračunska postavka
1000103 Sofinanciranje političnih strank za 9.115,00 € in sicer se zmanjša:
konto 4025 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam za 9.115,00 €; iz 30.033,00 € na
20.918,00 €.
Zaradi uravnoteženosti proračuna se v Predlogu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2013, I. Splošni
del, A. Bilanca prihodkov in odhodkov, 72 Kapitalski prihodki, zmanjša proračunska postavka 722
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev za 9.115,00 € in sicer se zmanjša konto 7221
Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč za 9.115,00 €.
Posledično se za izvedeni spremembi popravita vrednosti v bilanci odhodkov posebnega dela proračuna, v
splošnem delu proračuna, v obrazložitvah proračunskih postavk in NRP 2013-2016, v primerih, ko je
postavka uvrščena v NRP, vključno z obrazložitvami proračunskih postavk.« Vojko Tomšič, podžupan, je
dal na glasovanje
SKLEP (št. 6)
V Predlogu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2013, II. Posebni del, 100 Občinski svet, 01 Politični
sistem, 0101 Politični sistem, 01019001Dejavnost občinskega sveta se zmanjša proračunska postavka
1000103 Sofinanciranje političnih strank za 9.115,00 €: konto 4025 Tekoči transferi nepridobitnim
organizacijam in ustanovam za 9.115,00 €; iz 30.033,00 € na 20.918,00 €.
Zaradi uravnoteženosti proračuna se v Predlogu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2013, I. Splošni
del, A. Bilanca prihodkov in odhodkov, 72 Kapitalski prihodki, zmanjša proračunska postavka 722
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev za 9.115,00 € zmanjša konto 7221 Prihodki od
prodaje stavbnih zemljišč za 9.115,00 €.
Posledično se za izvedeni spremembi popravita vrednosti v bilanci odhodkov posebnega dela proračuna, v
splošnem delu proračuna, v obrazložitvah proračunskih postavk in NRP 2013-2016, v primerih, ko je
postavka uvrščena v NRP, vključno z obrazložitvami proračunskih postavk.«.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 20 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 12 članov
občinskega sveta, »PROTI« so glasovali 4 člani občinskega sveta. Sklep je bil sprejet.
Vojko Tomšič, podžupan, je prebral amandma št. 6, ki so ga vložile svetniške skupine političnih strank:
DeSUS, Zares Nova politika, neodvisnih list: Neodvisne liste občanov krajevnih skupnosti, Skupaj naprej
in Mladi forum Šajeta ter samostojne svetniške skupine (amandma je dobesedno prepisan):
»Predlagamo, da se v Predlogu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2013, II. Posebni del, 100
Občinski svet, 01 Politični sistem, 0101 Politični sistem, 01019001Dejavnost občinskega sveta
uvede nova proračunska postavka
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1000110 Sofinanciranje delovanja svetniških skupin in samostojnih svetnikov v višini 7.590,00 € in sicer
se v sklopu te nove postavke oblikuje konto: konto 4025 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in
ustanovam v višini 7.590,00 €
Zaradi uravnoteženosti proračuna se v Predlogu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2013, I. Splošni
del, A. Bilanca prihodkov in odhodkov, 72 Kapitalski prihodki,
poveča proračunska postavka
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev za 7.590,00 € in sicer se poveča konto 7221
Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč za 7.590,00 €
Posledično se za izvedeni spremembi popravita vrednosti v bilanci odhodkov posebnega dela proračuna, v
splošnem delu proračuna, v obrazložitvah proračunskih postavk in NRP 2013-2016, v primerih, ko je
postavka uvrščena v NRP, vključno z obrazložitvami proračunskih postavk.« Vojko Tomšič, podžupan, je
dal na glasovanje
SKLEP (št. 7)
V Predlogu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2013, II. Posebni del, 100 Občinski svet, 01 Politični
sistem, 0101 Politični sistem, 01019001Dejavnost občinskega sveta, se uvede nova proračunska postavka
1000110 Sofinanciranje delovanja svetniških skupin in samostojnih svetnikov v višini 7.590,00 € in sicer
se v sklopu te nove postavke oblikuje konto: konto 4025 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in
ustanovam v višini 7.590,00 €.
Zaradi uravnoteženosti proračuna se v Predlogu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2013, I. Splošni
del, A. Bilanca prihodkov in odhodkov, 72 Kapitalski prihodki, poveča proračunska postavka 722 Prihodki
od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev za 7.590,00 € in sicer se poveča konto 7221 Prihodki od
prodaje stavbnih zemljišč za 7.590,00 €.
Posledično se za izvedeni spremembi popravita vrednosti v bilanci odhodkov posebnega dela proračuna, v
splošnem delu proračuna, v obrazložitvah proračunskih postavk in NRP 2013-2016, v primerih, ko je
postavka uvrščena v NRP, vključno z obrazložitvami proračunskih postavk.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 20 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 12 članov
občinskega sveta, »PROTI« so glasovali 4 člani občinskega sveta. Sklep je bil sprejet.
Župan je pojasnil, da bo potrebno vse amandmaje proučiti, ali so v skladu z zakonom ali ne. Anton
Šenkinc je proceduralno zahteval, da gre izjava župana v zapisnik.
Vojko Tomšič, podžupan, je prebral amandma št. 7, ki so ga vložile svetniške skupine političnih strank:
DeSUS, Zares Nova politika, neodvisnih list: Neodvisne liste občanov krajevnih skupnosti, Skupaj naprej
in Mladi forum Šajeta ter samostojne svetniške skupine (amandma je dobesedno prepisan):
»Predlogu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2013, II. Posebni del, 100 Občinski svet, 01 Politični
sistem, 0101 Politični sistem, 01019001Dejavnost občinskega sveta zmanjša proračunska postavka
1000103 Sofinanciranje neodvisnih list za 1.224,00 € in sicer se zmanjša: konto 4025 Tekoči transferi
nepridobitnim organizacijam in ustanovam za 1.224,00 €; iz 2.248,00 € na 1.224,00 €
Zaradi uravnoteženosti proračuna se v Predlogu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2013, I. Splošni
del, A. Bilanca prihodkov in odhodkov, 72 Kapitalski prihodki,
zmanjša proračunska postavka
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev za 1.224,00 € in sicer se zmanjša konto 7221
Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč za 1.224,00 €
Posledično se za izvedeni spremembi popravita vrednosti v bilanci odhodkov posebnega dela proračuna, v
splošnem delu proračuna, v obrazložitvah proračunskih postavk in NRP 2013-2016, v primerih, ko je
postavka uvrščena v NRP, vključno z obrazložitvami proračunskih postavk.« Vojko Tomšič, podžupan, je
dal na glasovanje
SKLEP (št. 8)
V Predlogu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2013, II. Posebni del, 100 Občinski svet, 01 Politični
sistem, 0101 Politični sistem, 01019001 Dejavnost občinskega sveta, se zmanjša proračunska postavka
1000103 Sofinanciranje neodvisnih list za 1.224,00 €: konto 4025 Tekoči transferi nepridobitnim
organizacijam in ustanovam za 1.224,00 €; iz 2.248,00 € na 1.224,00 €.
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Zaradi uravnoteženosti proračuna se v Predlogu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2013, I. Splošni
del, A. Bilanca prihodkov in odhodkov, 72 Kapitalski prihodki, zmanjša proračunska postavka 722
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev za 1.224,00 € in sicer se zmanjša konto 7221
Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč za 1.224,00 €.
Posledično se za izvedeni spremembi popravita vrednosti v bilanci odhodkov posebnega dela proračuna, v
splošnem delu proračuna, v obrazložitvah proračunskih postavk in NRP 2013-2016, v primerih, ko je
postavka uvrščena v NRP, vključno z obrazložitvami proračunskih postavk.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 20 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 15 članov
občinskega sveta, »PROTI« so glasovali 3 člani občinskega sveta. Sklep je bil sprejet.
Vojko Tomšič, podžupan, je prebral amandma št. 8, ki so ga vložile svetniške skupine političnih strank:
DeSUS, Zares Nova politika, neodvisnih list: Neodvisne liste občanov krajevnih skupnosti, Skupaj naprej
in Mladi forum Šajeta ter samostojne svetniške skupine (amandma je dobesedno prepisan):
»Predlagamo, da se v Predlogu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2013, II. Posebni del, 300 Župan,
01 Politični sistem, 0101 Politični sistem, 01019003 Dejavnost župana in podžupanov
zmanjša proračunska postavka
3000102 Plače in drugi izdatki podžupana za 6.307,00 € in sicer se zmanjšata: konto 4010 Prispevek za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje za 357,00 €; iz 1.428,00 € na 1.071,00 €
konto 4029 Drugi operativni odhodki za 5.950,00 €; iz 23.800,00 € na 17.850,00 €
Zaradi uravnoteženosti proračuna se v Predlogu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2013, I. Splošni
del, A. Bilanca prihodkov in odhodkov, 72 Kapitalski prihodki,
zmanjša proračunska postavka
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev za 6.307,00 € in sicer se zmanjša konto 7221
Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč za 6.307,00 €
Posledično se za izvedeni spremembi popravita vrednosti v bilanci odhodkov posebnega dela proračuna, v
splošnem delu proračuna, v obrazložitvah proračunskih postavk in NRP 2013-2016, v primerih, ko je
postavka uvrščena v NRP, vključno z obrazložitvami proračunskih postavk.«
Župan je predlagal predlagatelju, da ta amandma umakne, ker je sporen. Zdravko Kirn je v imenu
predlagateljev vztrajal pri navedenem amandmaju. Vojko Tomšič, podžupan, je dal na glasovanje
SKLEP (št. 9)
V Predlogu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2013, II. Posebni del, 300 Župan, 01 Politični sistem,
0101 Politični sistem, 01019003 Dejavnost župana in podžupanov, se zmanjša proračunska postavka
3000102 Plače in drugi izdatki podžupana za 6.307,00 € in sicer se zmanjšata konto 4010 Prispevek za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje za 357,00 €; iz 1.428,00 € na 1.071,00 € in konto 4029 Drugi
operativni odhodki za 5.950,00 €; iz 23.800,00 € na 17.850,00 €.
Zaradi uravnoteženosti proračuna se v Predlogu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2013, I. Splošni
del, A. Bilanca prihodkov in odhodkov, 72 Kapitalski prihodki, zmanjša proračunska postavka 722
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev za 6.307,00 €, in sicer se zmanjša konto 7221
Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč za 6.307,00 €.
Posledično se za izvedeni spremembi popravita vrednosti v bilanci odhodkov posebnega dela proračuna, v
splošnem delu proračuna, v obrazložitvah proračunskih postavk in NRP 2013-2016, v primerih, ko je
postavka uvrščena v NRP, vključno z obrazložitvami proračunskih postavk.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 20 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 13 članov
občinskega sveta, »PROTI« je glasovalo 5 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet.
Vojko Tomšič, podžupan, je prebral amandma št. 9, ki so ga vložile svetniške skupine političnih strank:
DeSUS, Zares Nova politika, neodvisnih list: Neodvisne liste občanov krajevnih skupnosti, Skupaj naprej
in Mladi forum Šajeta ter samostojne svetniške skupine (amandma je dobesedno prepisan):
»Predlagamo, da se v Predlogu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2013, II. Posebni del, 400
Občinska uprava, 04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve, 0403 Druge skupne
administrativne službe, 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
zmanjša proračunska postavka
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4000405 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov za 25.180,00 € in sicer se zmanjša: konto 4025 Tekoče
vzdrževanje za 25.180,00€; iz 30.000,00 € na 4.820,00 €
Zaradi uravnoteženosti proračuna se v Predlogu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2013, I. Splošni
del, A. Bilanca prihodkov in odhodkov, 72 Kapitalski prihodki,
zmanjša proračunska postavka
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev za 25.180,00 € in sicer se zmanjša konto
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč za 25.180,00 €.
Posledično se za izvedeni spremembi popravita vrednosti v bilanci odhodkov posebnega dela proračuna, v
splošnem delu proračuna, v obrazložitvah proračunskih postavk in NRP 2013-2016, v primerih, ko je
postavka uvrščena v NRP, vključno z obrazložitvami proračunskih postavk.« Vojko Tomšič, podžupan, je
dal na glasovanje
SKLEP (št. 10)
V Predlogu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2013, II. Posebni del, 400 Občinska uprava, 04
Skupne administrativne službe in splošne javne storitve, 0403 Druge skupne administrativne službe,
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem, se zmanjša proračunska postavka
4000405 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov za 25.180,00,€, in sicer se zmanjša: konto 4025 Tekoče
vzdrževanje za 25.180,00 €; iz 30.000,00 € na 4.820,00 €.
Zaradi uravnoteženosti proračuna se v Predlogu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2013, I. Splošni
del, A. Bilanca prihodkov in odhodkov, 72 Kapitalski prihodki, zmanjša proračunska postavka 722
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev za 25.180,00 €, in sicer se zmanjša konto 7221
Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč za 25.180,00 €.
Posledično se za izvedeni spremembi popravita vrednosti v bilanci odhodkov posebnega dela proračuna, v
splošnem delu proračuna, v obrazložitvah proračunskih postavk in NRP 2013-2016, v primerih, ko je
postavka uvrščena v NRP, vključno z obrazložitvami proračunskih postavk.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 20 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 14 članov
občinskega sveta, »PROTI« je glasovalo 5 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet.
Vojko Tomšič, podžupan, je prebral amandma št. 10, ki so ga vložile svetniške skupine političnih strank:
DeSUS, Zares Nova politika, neodvisnih list: Neodvisne liste občanov krajevnih skupnosti, Skupaj naprej
in Mladi forum Šajeta ter samostojne svetniške skupine (amandma je dobesedno prepisan):
»Predlagamo, da se v Predlogu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2013, II. Posebni del, 400
Občinska uprava, 04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve, 0403 Druge skupne
administrativne službe, 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
zmanjša proračunska postavka
400046 Vzdrževanje poslovnih prostorov- večja popravila za 31.500,00 € in sicer se zmanjša: konto 4025
Tekoče vzdrževanje za 31.500,00 €; iz 50.000,00 € na 18.500,00 €
Zaradi uravnoteženosti proračuna se v Predlogu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2013, I. Splošni
del, A. Bilanca prihodkov in odhodkov, 72 Kapitalski prihodki,
zmanjša proračunska postavka
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev za 31.500,00 € in sicer se zmanjša konto
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč za 31.500,00 €.
Posledično se za izvedeni spremembi popravita vrednosti v bilanci odhodkov posebnega dela proračuna, v
splošnem delu proračuna, v obrazložitvah proračunskih postavk in NRP 2013-2016, v primerih, ko je
postavka uvrščena v NRP, vključno z obrazložitvami proračunskih postavk.« Vojko Tomšič, podžupan, je
dal na glasovanje
SKLEP (št. 11)
V Predlogu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2013, II. Posebni del, 400 Občinska uprava, 04
Skupne administrativne službe in splošne javne storitve, 0403 Druge skupne administrativne službe,
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem, se zmanjša proračunska postavka
400046 Vzdrževanje poslovnih prostorov- večja popravila za 31.500,00 €, in sicer se zmanjša: konto 4025
Tekoče vzdrževanje za 31.500,00 €; iz 50.000,00 € na 18.500,00 €.
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Zaradi uravnoteženosti proračuna se v Predlogu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2013, I. Splošni
del, A. Bilanca prihodkov in odhodkov, 72 Kapitalski prihodki, zmanjša proračunska postavka 722
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev za 31.500,00 €, in sicer se zmanjša konto 7221
Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč za 31.500,00 €.
Posledično se za izvedeni spremembi popravita vrednosti v bilanci odhodkov posebnega dela proračuna, v
splošnem delu proračuna, v obrazložitvah proračunskih postavk in NRP 2013-2016, v primerih, ko je
postavka uvrščena v NRP, vključno z obrazložitvami proračunskih postavk.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 20 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 13 članov
občinskega sveta, »PROTI« je glasovalo 5 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet.
Vojko Tomšič, podžupan, je prebral amandma št. 11, ki so ga vložile svetniške skupine političnih strank:
DeSUS, Zares Nova politika, neodvisnih list: Neodvisne liste občanov krajevnih skupnosti, Skupaj naprej
in Mladi forum Šajeta ter samostojne svetniške skupine (amandma je dobesedno prepisan):
»Predlagamo, da se v Predlogu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2013, II. Posebni del, 400
Občinska uprava, 04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve, 04039003 Razpolaganje in
upravljanje z občinskim premoženjem
zmanjša proračunska postavka
4000406 Vzdrževanje poslovnih prostorov – večja popravila za 6.500,00 € in sicer se zmanjša: konto 4204
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije za 6.500,00 €; iz 6.500,00 € na 0,00 €.
Zaradi uravnoteženosti proračuna se v Predlogu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2013, I. Splošni
del, A. Bilanca prihodkov in odhodkov, 72 Kapitalski prihodki,
zmanjša proračunska postavka
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev za 6.500,00 € in sicer se zmanjša konto 7221
Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč za 6.500,00 €.
Posledično se za izvedeni spremembi popravita vrednosti v bilanci odhodkov posebnega dela proračuna, v
splošnem delu proračuna, v obrazložitvah proračunskih postavk in NRP 2013-2016, v primerih, ko je
postavka uvrščena v NRP, vključno z obrazložitvami proračunskih postavk.« Vojko Tomšič, podžupan, je
dal na glasovanje
SKLEP (št. 12)
V Predlogu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2013, II. Posebni del, 400 Občinska uprava, 04
Skupne administrativne službe in splošne javne storitve, 04039003 Razpolaganje in upravljanje z
občinskim premoženjem, se zmanjša proračunska postavka 4000406 Vzdrževanje poslovnih prostorov –
večja popravila za 6.500,00 €, in sicer se zmanjša: konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije za
6.500,00 €; iz 6.500,00 € na 0,00 €.
Zaradi uravnoteženosti proračuna se v Predlogu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2013, I. Splošni
del, A. Bilanca prihodkov in odhodkov, 72 Kapitalski prihodki, zmanjša proračunska postavka 722
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev za 6.500,00 €, in sicer se zmanjša konto 7221
Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč za 6.500,00 €.
Posledično se za izvedeni spremembi popravita vrednosti v bilanci odhodkov posebnega dela proračuna, v
splošnem delu proračuna, v obrazložitvah proračunskih postavk in NRP 2013-2016, v primerih, ko je
postavka uvrščena v NRP, vključno z obrazložitvami proračunskih postavk.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 19 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 13 članov
občinskega sveta, »PROTI« je glasovalo 5 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet.
Župan je predlagal, da predlagatelj umakne izglasovani amandma št. 11. Zdravko Kirn je v imenu
predlagateljev amandmajev dejal, da vztrajajo na vseh predloženih amandmajih. Vojko Tomšič,
podžupan, je v imenu predlagatelja proračuna pojasnil, da se bo proučilo amandmaje za katere meni, da so
v neskladju z zakonodajo. Vojko Tomšič, podžupan, je prebral amandma št. 12, ki so ga vložile svetniške:
skupine političnih strank DeSUS, Zares Nova politika, neodvisnih list: Neodvisne liste občanov krajevnih
skupnosti, Skupaj naprej in Mladi forum Šajeta ter samostojne svetniške skupine (amandma je dobesedno
prepisan):
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»Predlagamo, da se v Predlogu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2013, II. Posebni del, 400
Občinska uprava, 04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve, 0403 Druge skupne
administrativne službe, 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
zmanjša proračunska postavka
4000407 Poslovni prostori na Jurčičevi ulici 1 za 3.847,00 € in sicer se zmanjša: konto 4025 Tekoče
vzdrževanje za 3.847,00 €; iz 13.020,00 € na 9.173,00 €
Zaradi uravnoteženosti proračuna se v Predlogu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2013, I. Splošni
del, A. Bilanca prihodkov in odhodkov, 72 Kapitalski prihodki,
zmanjša proračunska postavka
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev za 3.847,00 € in sicer se zmanjša konto 7221
Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč za 3.847,00 €
Posledično se za izvedeni spremembi popravita vrednosti v bilanci odhodkov posebnega dela proračuna, v
splošnem delu proračuna, v obrazložitvah proračunskih postavk in NRP 2013-2016, v primerih, ko je
postavka uvrščena v NRP, vključno z obrazložitvami proračunskih postavk.« Vojko Tomšič, podžupan, je
dal na glasovanje
SKLEP (št. 13)
V Predlogu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2013, II. Posebni del, 400 Občinska uprava, 04
Skupne administrativne službe in splošne javne storitve, 0403 Druge skupne administrativne službe,
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem, se zmanjša proračunska postavka
4000407 Poslovni prostori na Jurčičevi ulici 1 za 3.847,00 €, in sicer se zmanjša: konto 4025 Tekoče
vzdrževanje za 3.847,00 €; iz 13.020,00 € na 9.173,00 €.
Zaradi uravnoteženosti proračuna se v Predlogu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2013, I. Splošni
del, A. Bilanca prihodkov in odhodkov, 72 Kapitalski prihodki, zmanjša proračunska postavka 722
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev za 3.847,00 €, in sicer se zmanjša konto 7221
Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč za 3.847,00 €.
Posledično se za izvedeni spremembi popravita vrednosti v bilanci odhodkov posebnega dela proračuna, v
splošnem delu proračuna, v obrazložitvah proračunskih postavk in NRP 2013-2016, v primerih, ko je
postavka uvrščena v NRP, vključno z obrazložitvami proračunskih postavk.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 20 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 12 članov
občinskega sveta, »PROTI« je glasovalo 6 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet.
Vojko Tomšič, podžupan, je prebral amandma št. 13, ki so ga vložile svetniške skupine političnih strank:
DeSUS, Zares Nova politika, neodvisnih list: Neodvisne liste občanov krajevnih skupnosti, Skupaj naprej
in Mladi forum Šajeta ter samostojne svetniške skupine (amandma je dobesedno prepisan):
»Predlagamo, da se v Predlogu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2013, II. Posebni del, 400
Občinska uprava, 04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve, 0403 Druge skupne
administrativne službe, 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
zmanjša proračunska postavka
400413 Kompleks TOK za 11.960,00 € in sicer se zmanjšata: konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in
adaptacije za 11.000,00 €; iz 11.000,00 € na 0,00 €
konto 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring za
960,00 €; iz 960,00 € na 0,00 €.
Zaradi uravnoteženosti proračuna se v Predlogu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2013, I. Splošni
del, A. Bilanca prihodkov in odhodkov, 72 Kapitalski prihodki,
zmanjša proračunska postavka
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev za 11.960,00 € in sicer se zmanjša konto
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč za 11.960,00 €.
Posledično se za izvedeni spremembi popravita vrednosti v bilanci odhodkov posebnega dela proračuna, v
splošnem delu proračuna, v obrazložitvah proračunskih postavk in NRP 2013-2016, v primerih, ko je
postavka uvrščena v NRP, vključno z obrazložitvami proračunskih postavk.« Župan je pojasnil, da bo ta
amandma izpodbijal na sodišču in predlagal predlagatelju, da ga umakne. Vojko Tomšič, podžupan, je dal
na glasovanje
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SKLEP (št. 14)
V Predlogu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2013, II. Posebni del, 400 Občinska uprava, 04
Skupne administrativne službe in splošne javne storitve, 0403 Druge skupne administrativne službe,
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem, se zmanjša proračunska postavka
400413 Kompleks TOK za 11.960,00 €, in sicer se zmanjšata: konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in
adaptacije za 11.000,00 €; iz 11.000,00 € na 0,00 € in konto 4208 Študije o izvedljivosti projektov,
projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring za 960,00 €; iz 960,00 € na 0,00 €.
Zaradi uravnoteženosti proračuna se v Predlogu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2013, I. Splošni
del, A. Bilanca prihodkov in odhodkov, 72 Kapitalski prihodki, zmanjša proračunska postavka 722
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev za 11.960,00 €, in sicer se zmanjša konto 7221
Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč za 11.960,00 €.
Posledično se za izvedeni spremembi popravita vrednosti v bilanci odhodkov posebnega dela proračuna, v
splošnem delu proračuna, v obrazložitvah proračunskih postavk in NRP 2013-2016, v primerih, ko je
postavka uvrščena v NRP, vključno z obrazložitvami proračunskih postavk.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 20 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 12 članov
občinskega sveta, »PROTI« je glasovalo 8 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet.
Vojko Tomšič, podžupan, je prebral amandma št. 14, ki so ga vložile svetniške skupine političnih strank:
DeSUS, Zares Nova politika, neodvisnih list: Neodvisne liste občanov krajevnih skupnosti, Skupaj naprej
in Mladi forum Šajeta ter samostojne svetniške skupine (amandma je dobesedno prepisan):
»Predlagamo, da se v Predlogu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2013, II. Posebni del, 400
Občinska uprava, 06 Lokalna samouprava, 0403 Dejavnosti občinske uprave, 06039001 Administracija
občinske uprave
zmanjša proračunska postavka
400609 Drugi operativni odhodki za 22.523,00 € in sicer se zmanjša: konto 4029 Drugi operativni odhodki
za 22.523,00 €; iz 59.000,00 € na 36.477,00 €.
Zaradi uravnoteženosti proračuna se v Predlogu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2013, I. Splošni
del, A. Bilanca prihodkov in odhodkov, 72 Kapitalski prihodki,
zmanjša proračunska postavka
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev za 22.523,00 € in sicer se zmanjša konto
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč za 22.523,00 €.
Posledično se za izvedeni spremembi popravita vrednosti v bilanci odhodkov posebnega dela proračuna, v
splošnem delu proračuna, v obrazložitvah proračunskih postavk in NRP 2013-2016, v primerih, ko je
postavka uvrščena v NRP, vključno z obrazložitvami proračunskih postavk.« Župan je dodatno obrazložil,
zakaj so potrebna sredstva na proračunski postavki navedeni z amandmajem in pojasnil, da bo ta amandma
izpodbijal na sodišču. Vojko Tomšič, podžupan, je dal na glasovanje
SKLEP (št. 15)
V Predlogu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2013, II. Posebni del, 400 Občinska uprava, 06
Lokalna samouprava, 0403 Dejavnosti občinske uprave, 06039001 Administracija občinske uprave, se
zmanjša proračunska postavka 400609 Drugi operativni odhodki za 22.523,00 €, in sicer se zmanjša: konto
4029 Drugi operativni odhodki za 22.523,00 €; iz 59.000,00 € na 36.477,00 €.
Zaradi uravnoteženosti proračuna se v Predlogu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2013, I. Splošni
del, A. Bilanca prihodkov in odhodkov, 72 Kapitalski prihodki, zmanjša proračunska postavka 722
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev za 22.523,00 €, in sicer se zmanjša konto 7221
Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč za 22.523,00 €.
Posledično se za izvedeni spremembi popravita vrednosti v bilanci odhodkov posebnega dela proračuna, v
splošnem delu proračuna, v obrazložitvah proračunskih postavk in NRP 2013-2016, v primerih, ko je
postavka uvrščena v NRP, vključno z obrazložitvami proračunskih postavk.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 20 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 12 članov
občinskega sveta, »PROTI« je glasovalo 8 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet.
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Vojko Tomšič, podžupan, je prebral amandma št. 15, ki so ga vložile svetniške skupine političnih strank:
DeSUS, Zares Nova politika, neodvisnih list: Neodvisne liste občanov krajevnih skupnosti, Skupaj naprej
in Mladi forum Šajeta ter samostojne svetniške skupine (amandma je dobesedno prepisan):
»Predlagamo, da se v Predlogu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2013, II. Posebni del, 400
Občinska uprava, 13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije, 13029002 Investicijsko vzdrževanje
in gradnja občinskih cest zmanjša proračunska postavka 4001306 Investicijsko vzdrževanje in gradnja
občinskih cest se zmanjša za 210.000,00 €, in sicer: konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije,
Prometna ureditev na območju OŠ DK in ZD se zmanjša za 180.000,00 €; iz 1.432.692,00 € na
1.252.692,00 € in konto 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in
investicijski inženiring, Prometna ureditev na območju OŠ DK in ZD za 30.000,00 €; iz 155.529,00 € na
125.529,00 €.
Zaradi uravnoteženosti proračuna se v Predlogu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2013, I. Splošni
del, A. Bilanca prihodkov in odhodkov, 72 Kapitalski prihodki, zmanjša proračunska postavka 722
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev za 210.000,00 € in sicer se zmanjša konto 7221
Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč za 210.000,00 €.
Projekt OB038-07-002 Prometna ureditev na območju OŠ DK in ZD se v Načrt razvojnih programov iz
obdobja 2013-2015 zamakne v obdobje 2015-2017, vrednost projekta in razmejitev po letih pa ostanejo
nespremenjena.
Posledično se za izvedeni spremembi popravita vrednosti v bilanci odhodkov posebnega dela proračuna, v
splošnem delu proračuna, v obrazložitvah proračunskih postavk in NRP 2013-2016, v primerih, ko je
postavka uvrščena v NRP, vključno z obrazložitvami proračunskih postavk.« Vojko Tomšič, podžupan, je
dal na glasovanje
SKLEP (št. 16)
V Predlogu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2013, II. Posebni del, 400 Občinska uprava, 13
Promet, prometna infrastruktura in komunikacije, 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih
cest, se zmanjša proračunska postavka 4001306 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest se
zmanjša za 210.000,00 €, in sicer: konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, Prometna
ureditev na območju OŠ DK in ZD se zmanjša za 180.000,00 €; iz 1.432.692,00 € na 1.252.692,00 € in
konto 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring,
Prometna ureditev na območju OŠ DK in ZD za 30.000,00 €; iz 155.529,00 € na 125.529,00 €.
Zaradi uravnoteženosti proračuna se v Predlogu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2013, I. Splošni
del, A. Bilanca prihodkov in odhodkov, 72 Kapitalski prihodki, zmanjša proračunska postavka 722
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev za 210.000,00 €, in sicer se zmanjša konto 7221
Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč za 210.000,00 €.
Projekt OB038-07-002 Prometna ureditev na območju OŠ DK in ZD se v Načrt razvojnih programov iz
obdobja 2013-2015 zamakne v obdobje 2015-2017, vrednost projekta in razmejitev po letih pa ostanejo
nespremenjena.
Posledično se za izvedeni spremembi popravita vrednosti v bilanci odhodkov posebnega dela proračuna, v
splošnem delu proračuna, v obrazložitvah proračunskih postavk in NRP 2013-2016, v primerih, ko je
postavka uvrščena v NRP, vključno z obrazložitvami proračunskih postavk.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 20 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 13 članov
občinskega sveta, »PROTI« je glasovalo 6 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet.
Vojko Tomšič, podžupan, je prebral amandma št. 16, ki so ga vložile svetniške skupine političnih strank:
DeSUS, Zares Nova politika, neodvisnih list: Neodvisne liste občanov krajevnih skupnosti, Skupaj naprej
in Mladi forum Šajeta ter samostojne svetniške skupine (amandma je dobesedno prepisan):
»Predlagamo, da se v Predlogu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2013, II. Posebni del, 400
Občinska uprava, 13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije, 13029002 Investicijsko vzdrževanje
in gradnja občinskih cest
zmanjša proračunska postavka
4001306 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest za 54.212,00 €, in sicer se zmanjšata: konto
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, Krožišče pri Špetiču za 54.212,00 €; iz 1.432.692,00 € na
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1.378.480,00 € (po predlogu proračuna, če bo planirani znesek za novogradnje z drugimi amandmaji znižan
se predlagani znesek odšteje od nove višine sredstev za novogradnje cest)
Zaradi uravnoteženosti proračuna se v Predlogu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2013, I. Splošni
del, A. Bilanca prihodkov in odhodkov, 72 Kapitalski prihodki, zmanjša proračunska postavka 722
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev za 54.212,00 € in sicer se zmanjša konto 7221
Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč za 54.212,00 €.
Glede na zgornje proračunske postavke se spremeni tudi Načrt razvojnih programov tako, da se zniža
vrednost projekta OB038-10-0066 Krožišče pri Spetiču za 54.212,00 €, in sicer iz 99.095,00 € na
44.883,00€.« Vojko Tomšič, podžupan, je dal na glasovanje
SKLEP (št. 17)
V Predlogu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2013, II. Posebni del, 400 Občinska uprava, 13
Promet, prometna infrastruktura in komunikacije, 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih
cest, se zmanjša proračunska postavka 4001306 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest za
54.212,00 €, in sicer se zmanjšata: konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, Krožišče pri
Špetiču za 54.212,00 €; iz 1.432.692,00 € na 1.378.480,00 € (po predlogu proračuna, če bo planirani znesek
za novogradnje z drugimi amandmaji znižan se predlagani znesek odšteje od nove višine sredstev za
novogradnje cest).
Zaradi uravnoteženosti proračuna se v Predlogu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2013, I. Splošni
del, A. Bilanca prihodkov in odhodkov, 72 Kapitalski prihodki, zmanjša proračunska postavka 722
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev za 54.212,00 €, in sicer se zmanjša konto 7221
Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč za 54.212,00 €.
Glede na zgornje proračunske postavke se spremeni tudi Načrt razvojnih programov tako, da se zniža
vrednost projekta OB038-10-0066 Krožišče pri Spetiču za 54.212,00 €, in sicer iz 99.095,00 € na 44.883,00 €.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 20 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 12 članov
občinskega sveta, »PROTI« je glasovalo 7 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet.
Vojko Tomšič, podžupan, je prebral amandma št. 17, ki so ga vložile svetniške skupine političnih strank:
DeSUS, Zares Nova politika, neodvisnih list: Neodvisne liste občanov krajevnih skupnosti, Skupaj naprej
in Mladi forum Šajeta ter samostojne svetniške skupine (amandma je dobesedno prepisan):
»Predlagamo, da se v Predlogu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2013, II. Posebni del, 400
Občinska uprava, 13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije, 1302 Cestni promet in
infrastruktura, 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
zmanjša proračunska postavka
4001306 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest za 22.296,00 € in sicer se zmanjša: konto
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, Ureditev ulice Vojkov drevored, se črta iz proračuna v
višini 22.296,00 €; iz 1.432.692,00 € na 1.410.396,00 €
Zaradi uravnoteženosti proračuna se v Predlogu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2013, I. Splošni
del, A. Bilanca prihodkov in odhodkov, 72 Kapitalski prihodki, zmanjša proračunska postavka 722
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev za 22.296,00 € in sicer se zmanjša konto 7221
Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč za 22.296,00 €
Glede na zgornje proračunske postavke se spremeni tudi Načrt razvojnih programov, tako da se projekt
0B038-11-0019 Ureditev ulice Vojkov drevored črta iz NRP. Projekt se ponovno uvrsti v NRP po potrditvi
dokumentov na Občinskem svetu.
Posledično se za izvedeni spremembi popravita vrednosti v bilanci odhodkov posebnega dela proračuna, v
splošnem delu proračuna, v obrazložitvah proračunskih postavk in NRP 2013-2016, v primerih, ko je
postavka uvrščena v NRP, vključno z obrazložitvami proračunskih postavk.« Vojko Tomšič, podžupan, je
opozoril na sporen amandma in dal na glasovanje
SKLEP (št. 18)
V Predlogu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2013, II. Posebni del, 400 Občinska uprava, 13
Promet, prometna infrastruktura in komunikacije, 1302 Cestni promet in infrastruktura, 13029002
Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest, se zmanjša proračunska postavka 4001306
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Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest za 22.296,00 €, in sicer se zmanjša: konto 4204
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, Ureditev ulice Vojkov drevored, se črta iz proračuna v višini
22.296,00 €; iz 1.432.692,00 € na 1.410.396,00 €.
Zaradi uravnoteženosti proračuna se v Predlogu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2013, I. Splošni
del, A. Bilanca prihodkov in odhodkov, 72 Kapitalski prihodki, zmanjša proračunska postavka 722
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev za 22.296,00 €, in sicer se zmanjša konto 7221
Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč za 22.296,00 €.
Glede na zgornje proračunske postavke se spremeni tudi Načrt razvojnih programov, tako da se projekt
0B038-11-0019 Ureditev ulice Vojkov drevored črta iz NRP. Projekt se ponovno uvrsti v NRP po potrditvi
dokumentov na Občinskem svetu.
Posledično se za izvedeni spremembi popravita vrednosti v bilanci odhodkov posebnega dela proračuna, v
splošnem delu proračuna, v obrazložitvah proračunskih postavk in NRP 2013-2016, v primerih, ko je
postavka uvrščena v NRP, vključno z obrazložitvami proračunskih postavk.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 20 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 12 članov
občinskega sveta, »PROTI« je glasovalo 8 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet.
Vojko Tomšič, podžupan, je prebral amandma št. 18, ki so ga vložile svetniške skupine političnih strank:
DeSUS, Zares Nova politika, neodvisnih list: Neodvisne liste občanov krajevnih skupnosti, Skupaj naprej
in Mladi forum Šajeta ter samostojne svetniške skupine (amandma je dobesedno prepisan):
»Predlagamo, da se v Predlogu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2013, II. Posebni del, 400
Občinska uprava, 15 Varovanje okolja in naravne dediščine, 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in
nadzor, 15029002 Ravnanje z odpadno vodo,
poveča proračunska postavka
4001508 Kanalizacije in čistilne naprave za 40.000,00 € in sicer konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije
adaptacije, Kanalizacija in Č.N. Bač v višini 40.000,00 € ; iz 1.848.296,00 € na 1.888.296,00 €
Tako se v NRP-jih uskladi projekt 0B038-07-0044 Kanalizacija in čistilna naprava Bač se poveča iz
111.101,00 € na 151.101,00 €
Zaradi uravnoteženosti proračuna se v Predlogu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2013, I. Splošni
del, A. Bilanca prihodkov in odhodkov, 72 Kapitalski
poveča proračunska postavka
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev za 40.000,00 € , in sicer se poveča konto
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč za 40.000,00 €
Za to proračunsko postavko brez monitoringa in obratovalnih stroškov Č.N. se namenjajo sredstva MORSa kot odškodnino za strelišče Bač
Za izvedene spremembe se popravijo vrednosti v bilanci odhodkov posebnega dela proračuna, v splošnem
delu proračuna, v obrazložitvah proračunskih postavk in NRP 2013-2016, vključno z obrazložitvami
proračunskih postavk in projektov v NRP.« Vojko Tomšič, podžupan, je pojasnil, da se ne potrebuje tega
denarja za ČN Bač in dal na glasovanje
SKLEP (št. 19)
V Predlogu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2013, II. Posebni del, 400 Občinska uprava, 15
Varovanje okolja in naravne dediščine, 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor, 15029002
Ravnanje z odpadno vodo, se poveča proračunska postavka 4001508 Kanalizacije in čistilne naprave za
40.000,00 €, in sicer konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije adaptacije, Kanalizacija in Č.N. Bač v višini
40.000,00 €; iz 1.848.296,00 € na 1.888.296,00 €.
Tako se v NRP-jih uskladi projekt 0B038-07-0044 Kanalizacija in čistilna naprava Bač se poveča iz
111.101,00€ na 151.101,00 €.
Zaradi uravnoteženosti proračuna se v Predlogu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2013, I. Splošni
del, A. Bilanca prihodkov in odhodkov, 72 Kapitalski, poveča proračunska postavka 722 Prihodki od
prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev za 40.000,00 €, in sicer se poveča konto 7221 Prihodki od
prodaje stavbnih zemljišč za 40.000,00 €.
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Za to proračunsko postavko brez monitoringa in obratovalnih stroškov Č.N. se namenjajo sredstva MORSa, kot odškodnino za strelišče Bač.
Za izvedene spremembe se popravijo vrednosti v bilanci odhodkov posebnega dela proračuna, v splošnem
delu proračuna, v obrazložitvah proračunskih postavk in NRP 2013-2016, vključno z obrazložitvami
proračunskih postavk in projektov v NRP.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 20 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 12 članov
občinskega sveta, »PROTI« so glasovali 4 člani občinskega sveta. Sklep je bil sprejet.
Vojko Tomšič, podžupan, je prebral amandma št. 19, ki so ga vložile svetniške skupine političnih strank:
DeSUS, Zares Nova politika, neodvisnih list: Neodvisne liste občanov krajevnih skupnosti, Skupaj naprej
in Mladi forum Šajeta ter samostojne svetniške skupine (amandma je dobesedno prepisan):
»Predlagamo, da se v Predlogu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2013, II. Posebni del, 400
Občinska uprava, 15 Varovanje okolja in naravne dediščine, 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in
nadzor, 15029002 Ravnanje z odpadno vodo,
zmanjša proračunska postavka
4001508 Kanalizacije in čistilne naprave za 50.000,00 € in sicer se črtata konto 4204 Novogradnje,
rekonstrukcije adaptacije, Kanalizacija Starod v višini 45.000,00 € in konto 4208 Študije izvedljivosti,
projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring v višini, Kanalizacija Starod 5.000,00 €
Zaradi uravnoteženosti proračuna se v Predlogu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2013, I. Splošni
del, A. Bilanca prihodkov in odhodkov, 72 Kapitalski
zmanjša proračunska postavka
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev za 50.000,00 € , in sicer se zmanjša konto
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč za 50.000,00 €
Projekt OB038-07-0316 Kanalizacija Starod v višini 50.000,00 € se v Načrtu razvojnih programov iz
obdobja 2013-2014 zamakne v obdobje 2014-2015, in sicer v enakih letnih zneskih in za enak namen, kot
je bilo predvideno v NRP 2013-2014.
Za izvedene spremembe se popravijo vrednosti v bilanci odhodkov posebnega dela proračuna, v splošnem
delu proračuna, v obrazložitvah proračunskih postavk in NRP 2013-2016, vključno z obrazložitvami
proračunskih postavk in projektov v NRP.« Vojko Tomšič, podžupan, je dal na glasovanje
SKLEP (št. 20)
V Predlogu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2013, II. Posebni del, 400 Občinska uprava, 15
Varovanje okolja in naravne dediščine, 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor, 15029002
Ravnanje z odpadno vodo, se zmanjša proračunska postavka 4001508 Kanalizacije in čistilne naprave za
50.000,00 €, in sicer se črtata konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije adaptacije, Kanalizacija Starod v
višini 45.000,00 € in konto 4208 Študije izvedljivosti, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski
inženiring v višini, Kanalizacija Starod 5.000,00 €.
Zaradi uravnoteženosti proračuna se v Predlogu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2013, I. Splošni
del, A. Bilanca prihodkov in odhodkov, 72 Kapitalski, zmanjša proračunska postavka 722 Prihodki od
prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev za 50.000,00 €, in sicer se zmanjša konto 7221 Prihodki od
prodaje stavbnih zemljišč za 50.000,00 €.
Projekt OB038-07-0316 Kanalizacija Starod v višini 50.000,00€ se v Načrtu razvojnih programov iz
obdobja 2013-2014 zamakne v obdobje 2014-2015, in sicer v enakih letnih zneskih in za enak namen, kot
je bilo predvideno v NRP 2013-2014.
Za izvedene spremembe se popravijo vrednosti v bilanci odhodkov posebnega dela proračuna, v splošnem
delu proračuna, v obrazložitvah proračunskih postavk in NRP 2013-2016, vključno z obrazložitvami
proračunskih postavk in projektov v NRP.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 20 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 12 članov
občinskega sveta, »PROTI« je glasovalo 8 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet.
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Vojko Tomšič, podžupan, je prebral amandma št. 20, ki so ga vložile svetniške skupine političnih strank:
DeSUS, Zares Nova politika, neodvisnih list: Neodvisne liste občanov krajevnih skupnosti, Skupaj naprej
in Mladi forum Šajeta ter samostojne svetniške skupine (amandma je dobesedno prepisan):
»Predlagamo, da se v Predlogu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2013, II. Posebni del, 400
Občinska uprava, 15 Varovanje okolja in naravne dediščine, 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in
nadzor, 15029002 Ravnanje z odpadno vodo,
zmanjša proračunska postavka
4001508 Kanalizacije in čistilne naprave za 50.000,00 € in sicer se črtata konto 4204 Novogradnje,
rekonstrukcije adaptacije, Kanalizacija Čelje v višini 8.283,00 € in konto 4208 Študije izvedljivosti,
projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring,, Kanalizacija Čelje, v višini 41.717,00 €
Zaradi uravnoteženosti proračuna se v Predlogu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2013, I. Splošni
del, A. Bilanca prihodkov in odhodkov, 72 Kapitalski
zmanjša proračunska postavka
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev za 50.000,00 €, in sicer se zmanjša konto
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč za 50.000,00 €
Projekt OB038-12-0009 Kanalizacija Čelje v višini 50.000,00 € se v Načrtu razvojnih programov iz
obdobja 2013-2014 zamakne v obdobje 2014-2015, in sicer v enakih letnih zneskih in za enak namen, kot
je bilo predvideno v NRP 2013-2014.
Za izvedene spremembe se popravijo vrednosti v bilanci odhodkov posebnega dela proračuna, v splošnem
delu proračuna, v obrazložitvah proračunskih postavk in NRP 2013-2016, vključno z obrazložitvami
proračunskih postavk in projektov v NRP.« Vojko Tomšič, podžupan, je dal na glasovanje
SKLEP (št. 21)
V Predlogu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2013, II. Posebni del, 400 Občinska uprava, 15
Varovanje okolja in naravne dediščine, 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor, 15029002
Ravnanje z odpadno vodo, se zmanjša proračunska postavka 4001508 Kanalizacije in čistilne naprave za
50.000,00 €, in sicer se črtata konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije adaptacije, Kanalizacija Čelje v
višini 8.283,00€ in konto 4208 Študije izvedljivosti, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski
inženiring, Kanalizacija Čelje, v višini 41.717,00 €.
Zaradi uravnoteženosti proračuna se v Predlogu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2013, I. Splošni
del, A. Bilanca prihodkov in odhodkov, 72 Kapitalski, zmanjša proračunska postavka 722 Prihodki od
prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev za 50.000,00 €, in sicer se zmanjša konto 7221 Prihodki od
prodaje stavbnih zemljišč za 50.000,00 €.
Projekt OB038-12-0009 Kanalizacija Čelje v višini 50.000,00 € se v Načrtu razvojnih programov iz
obdobja 2013-2014 zamakne v obdobje 2014-2015, in sicer v enakih letnih zneskih in za enak namen, kot
je bilo predvideno v NRP 2013-2014.
Za izvedene spremembe se popravijo vrednosti v bilanci odhodkov posebnega dela proračuna, v splošnem
delu proračuna, v obrazložitvah proračunskih postavk in NRP 2013-2016, vključno z obrazložitvami
proračunskih postavk in projektov v NRP.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 20 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 11 članov
občinskega sveta, »PROTI« je glasovalo 8 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet.
Vojko Tomšič, podžupan, je prebral amandma št. 21, ki so ga vložile svetniške skupine političnih strank:
DeSUS, Zares Nova politika, neodvisnih list: Neodvisne liste občanov krajevnih skupnosti, Skupaj naprej
in Mladi forum Šajeta ter samostojne svetniške skupine (amandma je dobesedno prepisan):
»Predlagamo, da se v Predlogu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2013, II. Posebni del, 400
Občinska uprava, 16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost, 1603 Komunalna
dejavnost, 16039004 Praznično urejanje naselij
zmanjša proračunska postavka
4001610 Novoletna krasitev za 5.798,00 € in sicer se zmanjša: konto 4025 Tekoče vzdrževanje za 5.798,00
€; iz 16.198,00 € na 10.400,00 €.
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Zaradi uravnoteženosti proračuna se v Predlogu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2013, I. Splošni
del, A. Bilanca prihodkov in odhodkov, 72 Kapitalski prihodki,
zmanjša proračunska postavka
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev za 5.798,00 € in sicer se zmanjša konto 7221
Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč za 5.798,00 €.
Posledično se za izvedeni spremembi popravita vrednosti v bilanci odhodkov posebnega dela proračuna, v
splošnem delu proračuna, v obrazložitvah proračunskih postavk in NRP 2013-2016, v primerih, ko je
postavka uvrščena v NRP, vključno z obrazložitvami proračunskih postavk.« Vojko Tomšič, podžupan,
je dal na glasovanje
SKLEP (št. 22)
V Predlogu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2013, II. Posebni del, 400 Občinska uprava, 16
Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost, 1603 Komunalna dejavnost, 16039004
Praznično urejanje naselij, se zmanjša proračunska postavka 4001610 Novoletna krasitev za 5.798,00 € in
sicer se zmanjša: konto 4025 Tekoče vzdrževanje za 5.798,00 €; iz 16.198,00 € na 10.400,00 €.
Zaradi uravnoteženosti proračuna se v Predlogu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2013, I. Splošni
del, A. Bilanca prihodkov in odhodkov, 72 Kapitalski prihodki, zmanjša proračunska postavka 722
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev za 5.798,00 €, in sicer se zmanjša konto 7221
Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč za 5.798,00 €.
Posledično se za izvedeni spremembi popravita vrednosti v bilanci odhodkov posebnega dela proračuna, v
splošnem delu proračuna, v obrazložitvah proračunskih postavk in NRP 2013-2016, v primerih, ko je
postavka uvrščena v NRP, vključno z obrazložitvami proračunskih postavk.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 20 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 12 članov
občinskega sveta, »PROTI« je glasovalo 7 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet.
Vojko Tomšič, podžupan, je prebral amandma št. 22, ki so ga vložile svetniške skupine političnih strank:
DeSUS, Zares Nova politika, neodvisnih list: Neodvisne liste občanov krajevnih skupnosti, Skupaj naprej
in Mladi forum Šajeta ter samostojne svetniške skupine (amandma je dobesedno prepisan):
»Predlagamo, da se v Predlogu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2013, II. Posebni del, 400
Občinska uprava, 16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost, 1603 Komunalna
dejavnost, 16039004 Praznično urejanje naselij
zmanjša proračunska postavka
4001611 Krasitev ob državnih praznikih za 4.300,00 €, in sicer se zmanjšata:
konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve za 2.150,00 €; iz 5.000,00 € na 2.850,00 €; konto 4025
Tekoče vzdrževanje za 2.150,00 € ; iz 8.500,00 € na 6.350,00 €.
Zaradi uravnoteženosti proračuna se v Predlogu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2013, I. Splošni
del, A. Bilanca prihodkov in odhodkov, 72 Kapitalski prihodki,
zmanjša proračunska postavka
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev za 4.300,00€ in sicer se zmanjša konto 7221
Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč za 4.300,00€.
Posledično se za izvedeni spremembi popravita vrednosti v bilanci odhodkov posebnega dela proračuna, v
splošnem delu proračuna, v obrazložitvah proračunskih postavk in NRP 2013-2016, v primerih, ko je
postavka uvrščena v NRP, vključno z obrazložitvami proračunskih postavk.«. Igor Batista je opozoril, da
gre v primeru izobešanja zastav za zakonsko dolžnost. Vojko Tomšič, podžupan, je za amandma št. 22
opozoril za neskladje z zakonodajo in dal na glasovanje
SKLEP (št. 23)
V Predlogu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2013, II. Posebni del, 400 Občinska uprava, 16
Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost, 1603 Komunalna dejavnost, 16039004
Praznično urejanje naselij, se zmanjša proračunska postavka 4001611 Krasitev ob državnih praznikih za
4.300,00 €, in sicer se zmanjšata: konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve za 2.150,00 €; iz
5.000,00 € na 2.850,00 €; konto 4025 Tekoče vzdrževanje za 2.150,00 €; iz 8.500,00 € na 6.350,00 €.
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Zaradi uravnoteženosti proračuna se v Predlogu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2013, I. Splošni
del, A. Bilanca prihodkov in odhodkov, 72 Kapitalski prihodki, zmanjša proračunska postavka 722
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev za 4.300,00 €, in sicer se zmanjša konto 7221
Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč za 4.300,00 €.
Posledično se za izvedeni spremembi popravita vrednosti v bilanci odhodkov posebnega dela proračuna, v
splošnem delu proračuna, v obrazložitvah proračunskih postavk in NRP 2013-2016, v primerih, ko je
postavka uvrščena v NRP, vključno z obrazložitvami proračunskih postavk.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 20 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 11 članov
občinskega sveta, »PROTI« je glasovalo 8 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet.
Vojko Tomšič, podžupan, je prebral amandma št. 23, ki so ga vložile svetniške skupine političnih strank:
DeSUS, Zares Nova politika, neodvisnih list: Neodvisne liste občanov krajevnih skupnosti, Skupaj naprej
in Mladi forum Šajeta ter samostojne svetniške skupine (amandma je dobesedno prepisan):
»Predlagamo, da se v Predlogu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2013 II. Obrazložitev posebnega
dela Proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2013, 400 Občinska uprava, 18 Kultura, šport in nevladne
organizacije, 1803 Programi v kulturi, 18039003 Ljubiteljska kultura spremeni obrazložitev proračunske
postavke
4001808 JAVNI ZAVOD JSKD
Obstoječo obrazložitev proračunske postavke se nadomesti z besedilom:
»V letu 2013 se javnemu zavodu JSKD načrtuje sredstva za sofinanciranje delovanja v skupnem znesku
16.595 evrov. Župana občine Ilirska Bistrica Emila Rojca se pooblašča in zavezuje, da z Javnim skladom
Republike Slovenije za kulturne dejavnosti najpozneje v 30-tih dneh od sprejema proračuna Občine Ilirska
Bistrica za leto 2013 podpiše pogodbo o sodelovanju z omenjenim skladom, ki je vsebinsko identična
pogodbi, katero je prekinil z 31.12.2012, pri čemer se upošteva naslednja razdelitev sredstev: 7.976 evrov
za sofinanciranje kulturnih programov, 1.584 evrov sofinanciranje materialnih sredstev in 7.035 evrov za
sofinanciranje stroškov dela zaposlenega. Tako sklenjeno pogodbo lahko župan prekine le na osnovi
predhodnega sklepa občinskega sveta.«« Vojko Tomšič, podžupan, je za amandma št. 23 opozoril, da je
za župana sporen in dal na glasovanje
SKLEP (št. 24)
V Predlogu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2013, II. Obrazložitev posebnega dela Proračuna
Občine Ilirska Bistrica za leto 2013, 400 Občinska uprava, 18 Kultura, šport in nevladne organizacije, 1803
Programi v kulturi, 18039003 Ljubiteljska kultura, se spremeni obrazložitev proračunske postavke
4001808 JAVNI ZAVOD JSKD
Obstoječo obrazložitev proračunske postavke se nadomesti z besedilom:
»V letu 2013 se javnemu zavodu JSKD načrtuje sredstva za sofinanciranje delovanja v skupnem znesku
16.595 evrov. Župana občine Ilirska Bistrica Emila Rojca se pooblašča in zavezuje, da z Javnim skladom
Republike Slovenije za kulturne dejavnosti najpozneje v 30-tih dneh od sprejema proračuna Občine Ilirska
Bistrica za leto 2013 podpiše pogodbo o sodelovanju z omenjenim skladom, ki je vsebinsko identična
pogodbi, katero je prekinil z 31.12.2012, pri čemer se upošteva naslednja razdelitev sredstev: 7.976 evrov
za sofinanciranje kulturnih programov, 1.584 evrov sofinanciranje materialnih sredstev in 7.035 evrov za
sofinanciranje stroškov dela zaposlenega. Tako sklenjeno pogodbo lahko župan prekine le na osnovi
predhodnega sklepa občinskega sveta.«
Pri glasovanju je bilo prisotnih 20 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 13 članov
občinskega sveta, »PROTI« je glasovalo 6 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet.
Vojko Tomšič, podžupan, je prebral amandma št. 24, ki so ga vložile svetniške skupine političnih strank:
DeSUS, Zares Nova politika, neodvisnih list: Neodvisne liste občanov krajevnih skupnosti, Skupaj naprej
in Mladi forum Šajeta ter samostojne svetniške skupine (amandma je dobesedno prepisan):
»Predlagamo, da se v Predlogu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2013, II. Posebni del, 400
Občinska uprava, 18 Kultura, šport in nevladne organizacije, 1805 Šport in prostočasne aktivnosti,
18059001 Programi športa, zmanjša proračunska postavka
4001817 Investicije v šport za 52.800,00 € in sicer se črta konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije
adaptacije, Pokrito balinišče v višini 52.800,00 €
Zaradi uravnoteženosti proračuna se v Predlogu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2013, I. Splošni
del, A. Bilanca prihodkov in odhodkov, 72 Kapitalski prihodki in 74 Transferni prihodki,
zmanjšata proračunski postavki
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722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev za 40.000,00 € , in sicer se zmanjša konto
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč za 40.000,00 € ter 740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij za 12.800,00 € , in sicer se zmanjša konto 7400 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna za 12.800,00 €.
Projekt OB038-11-0018 Pokrito balinišče v višini 330.000,00 € se v Načrt razvojnih programov iz obdobja
2013-2015 zamakne v obdobje 2016-2018, vrednost projekta in razmejitev med lastnimi in
izvenproračunskimi sredstvi pa ostanejo nespremenjena.
Posledično se za izvedene spremembe popravijo vrednosti v bilanci odhodkov posebnega dela proračuna, v
splošnem delu proračuna, v obrazložitvah proračunskih postavk in NRP 2013-2016, v primerih, ko je
postavka uvrščena v NRP, vključno z obrazložitvami proračunskih postavk.« Vojko Tomšič, podžupan, je
dal na glasovanje
SKLEP (št. 25)
V Predlogu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2013, II. Posebni del, 400 Občinska uprava, 18
Kultura, šport in nevladne organizacije, 1805 Šport in prostočasne aktivnosti, 18059001 Programi športa, se
zmanjša proračunska postavka 4001817 Investicije v šport za 52.800,00 €, in sicer se črta konto 4204
Novogradnje, rekonstrukcije adaptacije, Pokrito balinišče v višini 52.800,00 €.
Zaradi uravnoteženosti proračuna se v Predlogu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2013, I. Splošni
del, A. Bilanca prihodkov in odhodkov, 72 Kapitalski prihodki in 74 Transferni prihodki, zmanjšata
proračunski postavki 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev za 40.000,00 €, in sicer
se zmanjša konto 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč za 40.000,00 € ter 740 Transferni prihodki iz
drugih javnofinančnih institucij za 12.800,00 €, in sicer se zmanjša konto 7400 Prejeta sredstva iz
državnega proračuna za 12.800,00 €.
Projekt OB038-11-0018 Pokrito balinišče v višini 330.000,00 € se v Načrt razvojnih programov iz obdobja
2013-2015 zamakne v obdobje 2016-2018, vrednost projekta in razmejitev med lastnimi in
izvenproračunskimi sredstvi pa ostanejo nespremenjena.
Posledično se za izvedene spremembe popravijo vrednosti v bilanci odhodkov posebnega dela proračuna, v
splošnem delu proračuna, v obrazložitvah proračunskih postavk in NRP 2013-2016, v primerih, ko je
postavka uvrščena v NRP, vključno z obrazložitvami proračunskih postavk.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 20 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 13 članov
občinskega sveta, »PROTI« je glasovalo 7 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet.
Vojko Tomšič, podžupan, je prebral amandma št. 25, ki so ga vložile svetniške skupine političnih strank:
DeSUS, Zares Nova politika, neodvisnih list: Neodvisne liste občanov krajevnih skupnosti, Skupaj naprej
in Mladi forum Šajeta ter samostojne svetniške skupine (amandma je dobesedno prepisan):
»Predlagamo, da se v Predlogu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2013, II. Posebni del, 400
Občinska uprava, 19 Izobraževanje, 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok, 19029001 Vrtci,
zmanjša proračunska postavka
4001909 Investicije v VVE pri OŠ za 130.000,00 € in sicer se črtata konto 4204 Novogradnje,
rekonstrukcije adaptacije, Montažni del vrtca OŠ Podgora v višini 100.000,00 € in konto 4208 Študije
izvedljivosti, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring, Montažni del vrtca OŠ Podgora, v
višini 30.000,00 €
Zaradi uravnoteženosti proračuna se v Predlogu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2013, I. Splošni
del, A. Bilanca prihodkov in odhodkov, 72 Kapitalski
zmanjša proračunska postavka
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev za 130.000,00 , in sicer se zmanjša konto
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč za 130.000,00
Projekt OB038-10-0062 Montažni del vrtca OŠ Podgora v višini 917.880,00 € se v Načrtu razvojnih
programov iz obdobja 2013-2015 zamakne v obdobje 2017-2018, obseg projekta pa se iz predvidene I. faze
poveča na celoten projekt. Ravno tako se vrednost projekta poveča na 1.750.000,00 €. Nerealizirana
sredstva projekta se sorazmerno razporedijo v obe proračunski leti. Za projekt se v NRP planira
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izvenproračunska državna in evropska sredstva, predvsem iz naslova energetskih sanacij javnih zgradb, in
sicer za obe leti v višini 60%.
Za izvedene spremembe se popravijo vrednosti v bilanci odhodkov posebnega dela proračuna, v splošnem
delu proračuna, v obrazložitvah proračunskih postavk in NRP 2013-2016, vključno z obrazložitvami
proračunskih postavk in projektov v NRP.« Vojko Tomšič, podžupan, je dal na glasovanje
SKLEP (št. 26)
V Predlogu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2013, II. Posebni del, 400 Občinska uprava, 19
Izobraževanje, 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok, 19029001 Vrtci, se zmanjša proračunska
postavka 4001909 Investicije v VVE pri OŠ za 130.000,00 €, in sicer se črtata konto 4204 Novogradnje,
rekonstrukcije adaptacije, Montažni del vrtca OŠ Podgora v višini 100.000,00 € in konto 4208 Študije
izvedljivosti, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring, Montažni del vrtca OŠ Podgora, v
višini 30.000,00 €.
Zaradi uravnoteženosti proračuna se v Predlogu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2013, I. Splošni
del, A. Bilanca prihodkov in odhodkov, 72 Kapitalski, zmanjša proračunska postavka 722 Prihodki od
prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev za 130.000,00 €, in sicer se zmanjša konto 7221 Prihodki od
prodaje stavbnih zemljišč za 130.000,00 €.
Projekt OB038-10-0062 Montažni del vrtca OŠ Podgora v višini 917.880,00 € se v Načrtu razvojnih
programov iz obdobja 2013-2015 zamakne v obdobje 2017-2018, obseg projekta pa se iz predvidene I. faze
poveča na celoten projekt. Ravno tako se vrednost projekta poveča na 1.750.000,00 €. Nerealizirana
sredstva projekta se sorazmerno razporedijo v obe proračunski leti. Za projekt se v NRP planira
izvenproračunska državna in evropska sredstva, predvsem iz naslova energetskih sanacij javnih zgradb, in
sicer za obe leti v višini 60%.
Za izvedene spremembe se popravijo vrednosti v bilanci odhodkov posebnega dela proračuna, v splošnem
delu proračuna, v obrazložitvah proračunskih postavk in NRP 2013-2016, vključno z obrazložitvami
proračunskih postavk in projektov v NRP.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 19 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 9 članov
občinskega sveta, »PROTI« je glasovalo 8 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet.
Vojko Tomšič, podžupan, je prebral amandma št. 26, ki so ga vložile svetniške skupine političnih strank:
DeSUS, Zares Nova politika, neodvisnih list: Neodvisne liste občanov krajevnih skupnosti, Skupaj naprej
in Mladi forum Šajeta ter samostojne svetniške skupine (amandma je dobesedno prepisan):
»Predlagamo, da se v Predlogu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2013, II. Posebni del, 400
Občinska uprava, 19 Izobraževanje, 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje, 19039001 Osnovno
šolstvo
zmanjša proračunska postavka
4001917 Osnovna šola Dragotin Kette za 8.807,00€, in sicer se zmanjša: konto 4133 Tekoči transferi v
javne zavode, Sofinanciranje učitelja podaljšanega bivanja (učitelj v OPB) za 8.807,00 €; iz 77.751,00 € na
68.944,00 €.
Zaradi uravnoteženosti proračuna se v Predlogu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2013, I. Splošni
del, A. Bilanca prihodkov in odhodkov, 72 Kapitalski prihodki, zmanjša proračunska postavka 722
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev za 8.807,00 € in sicer se zmanjša konto 7221
Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč za 8.807,00 €.
Posledično se za izvedeni spremembi popravita vrednosti v bilanci odhodkov posebnega dela proračuna, v
splošnem delu proračuna, v obrazložitvah proračunskih postavk in NRP 2013-2016, v primerih, ko je
postavka uvrščena v NRP, vključno z obrazložitvami proračunskih postavk.« Župan je pojasnil, da se bo
amandma št. 26 izpodbijalo na sodišču. Vojko Tomšič, podžupan, je dal na glasovanje
SKLEP (št. 27)
V Predlogu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2013, II. Posebni del, 400 Občinska uprava, 19
Izobraževanje, 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje, 19039001 Osnovno šolstvo, se zmanjša
proračunska postavka 4001917 Osnovna šola Dragotin Kette za 8.807,00 €, in sicer se zmanjša: konto 4133
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Tekoči transferi v javne zavode, Sofinanciranje učitelja podaljšanega bivanja (učitelj v OPB) za 8.807,00 €;
iz 77.751,00 € na 68.944,00 €.
Zaradi uravnoteženosti proračuna se v Predlogu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2013, I. Splošni
del, A. Bilanca prihodkov in odhodkov, 72 Kapitalski prihodki, zmanjša proračunska postavka 722
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev za 8.807,00 €, in sicer se zmanjša konto 7221
Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč za 8.807,00 €.
Posledično se za izvedeni spremembi popravita vrednosti v bilanci odhodkov posebnega dela proračuna, v
splošnem delu proračuna, v obrazložitvah proračunskih postavk in NRP 2013-2016, v primerih, ko je
postavka uvrščena v NRP, vključno z obrazložitvami proračunskih postavk.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 20 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 11 članov
občinskega sveta, »PROTI« je glasovalo 8 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet.
Vojko Tomšič, podžupan, je prebral amandma št. 27, ki so ga vložile svetniške skupine političnih strank:
DeSUS, Zares Nova politika, neodvisnih list: Neodvisne liste občanov krajevnih skupnosti, Skupaj naprej
in Mladi forum Šajeta ter samostojne svetniške skupine (amandma je dobesedno prepisan):
»Predlagamo, da se v Predlogu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2013, Načrt razvojnih programov
2013-2016 spremenita vrednost in časovnica izvajanja projekta ter obrazložitev OB038-10-0071 Izgradnja
OŠ Podgrad in sicer:
Projekt OB038-10-0071 Izgradnja OŠ Podgrad (I. faza) v vrednosti 1.762.416,00 € se spremeni tako, da se
v obdobju 2013-2016 vključi celoten obseg projekta v ocenjeni višini 3.692.416,00 €, od tega:
do 2013
2013
2015
2016

62.416,00 €
130.000,00 €
1.750.000,00 €
1.750.000,00 €.

Obrazložitev postavke v NRP se spremeni in se glasi:
»Za izgradnjo nove šole in vrtca se v letu 2013 planira sredstva v višini 130.000 evrov. Sredstva so
planirana za plačilo izdelane projektne dokumentacije iz leta 2012 in za ureditev prestavitve nogometnega
igrišča NK Plama, s čimer se zagotovi prosto zemljišče za gradnjo šole in vrtca na delu sedanjega igrišča.
Gradnja se načrtuje v letih 2015 in 2016. Za gradnjo se v letih 2015 in 2016 predvidi sredstva v višini
1.750.000,00 € letno, od tega se predvidi, izvenproračunska državna in evropska sredstva, predvsem iz
naslova energetskih sanacij javnih zgradb in FŠO v višini 60%.«« Vojko Tomšič, podžupan, je dal na
glasovanje
SKLEP (št. 28)
V Predlogu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2013, Načrtu razvojnih programov 2013-2016, se
spremenita vrednost in časovnica izvajanja projekta ter obrazložitev OB038-10-0071 Izgradnja OŠ Podgrad
in sicer:
Projekt OB038-10-0071 Izgradnja OŠ Podgrad (I. faza) v vrednosti 1.762.416,00 € se spremeni tako, da se
v obdobju 2013-2016 vključi celoten obseg projekta v ocenjeni višini 3.692.416,00 €, od tega:
do 2013
2013
2015
2016

62.416,00 €
130.000,00 €
1.750.000,00 €
1.750.000,00 €.

Obrazložitev postavke v NRP se spremeni in se glasi:
»Za izgradnjo nove šole in vrtca se v letu 2013 planira sredstva v višini 130.000 evrov. Sredstva so
planirana za plačilo izdelane projektne dokumentacije iz leta 2012 in za ureditev prestavitve nogometnega
igrišča NK Plama, s čimer se zagotovi prosto zemljišče za gradnjo šole in vrtca na delu sedanjega igrišča.
Gradnja se načrtuje v letih 2015 in 2016. Za gradnjo se v letih 2015 in 2016 predvidi sredstva v višini
1.750.000,00 € letno, od tega se predvidi, izvenproračunska državna in evropska sredstva, predvsem iz
naslova energetskih sanacij javnih zgradb in FŠO v višini 60%.«
Pri glasovanju je bilo prisotnih 20 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 14 članov
občinskega sveta, »PROTI« so glasovali 4 člani občinskega sveta. Sklep je bil sprejet.
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Vojko Tomšič, podžupan, je prebral amandma št. 28, ki so ga vložile svetniške skupine političnih strank:
DeSUS, Zares Nova politika, neodvisnih list: Neodvisne liste občanov krajevnih skupnosti, Skupaj naprej
in Mladi forum Šajeta ter samostojne svetniške skupine (amandma je dobesedno prepisan):
»Predlagamo, da se v Predlogu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2013, II. Posebni del, 400
Občinska uprava, 19 Izobraževanje, 1905 Drugi izobraževalni programi, 19059002 Druge oblike
izobraževanja
poveča proračunska postavka
4001937 Sofinanciranje delovanja e-šole za 3.500,00€, in sicer se poveča: konto 4029 Drugi operativni
odhodki za 3.500,00€; iz 0,00€ na 3.500,00€.
Zaradi uravnoteženosti proračuna se v Predlogu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2013, I. Splošni
del, A. Bilanca prihodkov in odhodkov, 72 Kapitalski prihodki,
poveča proračunska postavka
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev za 3.500,00€ in sicer se poveča konto 7221
Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč za 3.500,00€.
Posledično se za izvedeni spremembi popravita vrednosti v bilanci odhodkov posebnega dela proračuna, v
splošnem delu proračuna, v obrazložitvah proračunskih postavk in NRP 2013-2016, v primerih, ko je
postavka uvrščena v NRP, vključno z obrazložitvami proračunskih postavk.« Vojko Tomšič, podžupan, je
dal na glasovanje
SKLEP (št. 29)
V Predlogu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2013, II. Posebni del, 400 Občinska uprava, 19
Izobraževanje, 1905 Drugi izobraževalni programi, 19059002 Druge oblike izobraževanja, se poveča
proračunska postavka 4001937 Sofinanciranje delovanja e-šole za 3.500,00 €, in sicer se poveča: konto
4029 Drugi operativni odhodki za 3.500,00 €; iz 0,00 € na 3.500,00 €.
Zaradi uravnoteženosti proračuna se v Predlogu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2013, I. Splošni
del, A. Bilanca prihodkov in odhodkov, 72 Kapitalski prihodki, poveča proračunska postavka 722 Prihodki
od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev za 3.500,00 € in sicer se poveča konto 7221 Prihodki od
prodaje stavbnih zemljišč za 3.500,00 €.
Posledično se za izvedeni spremembi popravita vrednosti v bilanci odhodkov posebnega dela proračuna, v
splošnem delu proračuna, v obrazložitvah proračunskih postavk in NRP 2013-2016, v primerih, ko je
postavka uvrščena v NRP, vključno z obrazložitvami proračunskih postavk.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 19 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 15 članov
občinskega sveta, »PROTI« so glasovali 3 člani občinskega sveta. Sklep je bil sprejet.
Vojko Tomšič, podžupan, je prebral amandma št. 29, ki so ga vložile svetniške skupine političnih strank:
DeSUS, Zares Nova politika, neodvisnih list: Neodvisne liste občanov krajevnih skupnosti, Skupaj naprej
in Mladi forum Šajeta ter samostojne svetniške skupine (amandma je dobesedno prepisan):
»Predlagamo, da se v Predlogu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2013, II. Posebni del, 400
Občinska uprava, 20 Socialno varstvo, 2002 Varstvo otrok in družine, 20029001 Drugi programi v pomoč
družini
poveča proračunska postavka
4002002 Avtobusni prevozi v času šolskih počitnic za 3.000,00 €, in sicer se poveča: konto 4119 Drugi
transferi posameznikom za 3.000,00 €; iz 24.000,00 € na 27.000,00 €.
Zaradi uravnoteženosti proračuna se v Predlogu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2013, I. Splošni
del, A. Bilanca prihodkov in odhodkov, 72 Kapitalski prihodki, poveča proračunska postavka 722 Prihodki
od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev za 3.000,00 € in sicer se poveča konto 7221 Prihodki od
prodaje stavbnih zemljišč za 3.000,00 €.
Posledično se za izvedeni spremembi popravita vrednosti v bilanci odhodkov posebnega dela proračuna, v
splošnem delu proračuna, v obrazložitvah proračunskih postavk in NRP 2013-2016, v primerih, ko je
postavka uvrščena v NRP, vključno z obrazložitvami proračunskih postavk.« Vojko Tomšič, podžupan, je
dal na glasovanje
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SKLEP (št. 30)
V Predlogu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2013, II. Posebni del, 400 Občinska uprava, 20
Socialno varstvo, 2002 Varstvo otrok in družine, 20029001 Drugi programi v pomoč družini, se poveča
proračunska postavka 4002002 Avtobusni prevozi v času šolskih počitnic za 3.000,00 €, in sicer se poveča:
konto 4119 Drugi transferi posameznikom za 3.000,00 €; iz 24.000,00 € na 27.000,00 €.
Zaradi uravnoteženosti proračuna se v Predlogu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2013, I. Splošni
del, A. Bilanca prihodkov in odhodkov, 72 Kapitalski prihodki, poveča proračunska postavka 722 Prihodki
od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev za 3.000,00 €, in sicer se poveča konto 7221 Prihodki od
prodaje stavbnih zemljišč za 3.000,00 €.
Posledično se za izvedeni spremembi popravita vrednosti v bilanci odhodkov posebnega dela proračuna, v
splošnem delu proračuna, v obrazložitvah proračunskih postavk in NRP 2013-2016, v primerih, ko je
postavka uvrščena v NRP, vključno z obrazložitvami proračunskih postavk.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 20 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 15 članov
občinskega sveta, »PROTI« so glasovali 4 člani občinskega sveta. Sklep je bil sprejet.
Vojko Tomšič, podžupan, je prebral amandma št. 30, ki so ga vložile svetniške skupine političnih strank:
DeSUS, Zares Nova politika, neodvisnih list: Neodvisne liste občanov krajevnih skupnosti, Skupaj naprej
in Mladi forum Šajeta ter samostojne svetniške skupine:
»Predlagamo, da se v Predlogu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2013, II. Posebni del, 400
Občinska uprava, 20 Socialno varstvo, 20049005 Socialno varstvo zasvojenih
poveča proračunska postavka
4002013 Lokalna akcijska skupina za preprečevanje zasvojenosti za 3.000,00 €, in sicer se povečajo:
konto 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za 9,00 €; iz 0,00 € na 9,00 €;
konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve za 1.259,00 €; iz 0,00 € na 1.259,00 €;
konto 4024 Izdatki za službena potovanja za 78,00 €; iz 0,00 € na 78,00 €;
konto 4029 Drugi operativni odhodki za 529,00 €; iz 0,00 € na 529,00 €;
konto 4120 Tekoči transferi nepridobitnih organizacijam in ustanovam za 1.125,00 €; iz 0,00 € na 1.125,00 €.
Zaradi uravnoteženosti proračuna se v Predlogu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2013, I. Splošni
del, A. Bilanca prihodkov in odhodkov, 72 Kapitalski prihodki,
poveča proračunska postavka
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev za 3.000,00 € in sicer se poveča konto 7221
Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč za 3.000,00 €.
Posledično se za izvedeni spremembi popravita vrednosti v bilanci odhodkov posebnega dela proračuna, v
splošnem delu proračuna, v obrazložitvah proračunskih postavk in NRP 2013-2016, v primerih, ko je
postavka uvrščena v NRP, vključno z obrazložitvami proračunskih postavk.« Vojko Tomšič, podžupan, je
dal na glasovanje
SKLEP (št. 31)
V Predlogu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2013, II. Posebni del, 400 Občinska uprava, 20
Socialno varstvo, 20049005 Socialno varstvo zasvojenih, se poveča proračunska postavka 4002013
Lokalna akcijska skupina za preprečevanje zasvojenosti za 3.000,00 €, in sicer se povečajo:
konto 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za 9,00 €; iz 0,00 € na 9,00 €;
konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve za 1.259,00 €; iz 0,00 € na 1.259,00 €;
konto 4024 Izdatki za službena potovanja za 78,00 €; iz 0,00 € na 78,00 €;
konto 4029 Drugi operativni odhodki za 529,00 €; iz 0,00 € na 529,00 €;
konto 4120 Tekoči transferi nepridobitnih organizacijam in ustanovam za 1.125,00 €; iz 0,00 € na 1.125,00 €.
Zaradi uravnoteženosti proračuna se v Predlogu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2013, I. Splošni
del, A. Bilanca prihodkov in odhodkov, 72 Kapitalski prihodki, poveča proračunska postavka 722 Prihodki
od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev za 3.000,00 €, in sicer se poveča konto 7221 Prihodki od
prodaje stavbnih zemljišč za 3.000,00 €.
Posledično se za izvedeni spremembi popravita vrednosti v bilanci odhodkov posebnega dela proračuna, v
splošnem delu proračuna, v obrazložitvah proračunskih postavk in NRP 2013-2016, v primerih, ko je
postavka uvrščena v NRP, vključno z obrazložitvami proračunskih postavk.
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Pri glasovanju je bilo prisotnih 20 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 13 članov
občinskega sveta, »PROTI« je glasovalo 5 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet.
Vojko Tomšič, podžupan, je prebral amandma št. 31, ki so ga vložile svetniške skupine političnih strank:
DeSUS, Zares Nova politika, neodvisnih list: Neodvisne liste občanov krajevnih skupnosti, Skupaj naprej in
Mladi forum Šajeta ter samostojne svetniške skupine (amandma je dobesedno prepisan):
»1. Iz letnega načrta pridobivanja nepremičninskega premoženja Občine Ilirska Bistrica za leto 2013 se pri
kmetijskih zemljiščih črta zaporedna številka 33 – počivališče; k.o. 2511 Knežak, parc. št. 2000/1 in 2003/0,
površine 4542 m2 in ocenjene vrednosti 13.000,00 €.
2. Na odhodkovni strani proračuna ni sprememb.« Vojko Tomšič, podžupan, je dal na glasovanje
SKLEP (št. 32)
1. Iz letnega načrta pridobivanja nepremičninskega premoženja Občine Ilirska Bistrica za leto 2013 se pri
kmetijskih zemljiščih črta zaporedna številka 33 – počivališče; k.o. 2511 Knežak, parc. št. 2000/1 in 2003/0,
površine 4542 m2 in ocenjene vrednosti 13.000,00€.
2. Na odhodkovni strani proračuna ni sprememb.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 20 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 11 članov
občinskega sveta, »PROTI« so glasovali 4 člani občinskega sveta. Sklep je bil sprejet.
Vojko Tomšič, podžupan, je prebral amandma št. 32, ki so ga vložile svetniške skupine političnih strank:
DeSUS, Zares Nova politika, neodvisnih list: Neodvisne liste občanov krajevnih skupnosti, Skupaj naprej in
Mladi forum Šajeta ter samostojne svetniške skupine (amandma je dobesedno prepisan):
»1. Iz letnega načrta razpolaganja z nepremičninskim premoženjem Občine Ilirska Bistrica za leto 2013 se pri
stavbnih zemljiščih črta zaporedna št. 139 – Snežnik, k.o.. 2508 Snežnik, in sicer vse navedene parcelne številke,
površine 228.982 m2 in ocenjene vrednosti 1.176.570,00 €.
2. Na prihodkovni strani proračuna se pri področju 72 – Kapitalski prihodki, proračunski postavki 722 – Prihodki
od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev, konto 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč v obrazložitvi
»Snežnik« zamenja z »Industrijsko cono Plama«.« Vojko Tomšič, podžupan, je v imenu župana opozoril, da je
amandma sporen in dal na glasovanje
SKLEP (št. 33)
1. Iz letnega načrta razpolaganja z nepremičninskim premoženjem Občine Ilirska Bistrica za leto 2013 se pri
stavbnih zemljiščih črta zaporedna št. 139 – Snežnik, k.o.. 2508 Snežnik, in sicer vse navedene parcelne
številke, površine 228.982 m2 in ocenjene vrednosti 1.176.570,00 €.
2. Na prihodkovni strani proračuna se pri področju 72 – Kapitalski prihodki, proračunski postavki 722 –
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev, konto 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč
v obrazložitvi »Snežnik« zamenja z »Industrijsko cono Plama«.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 20 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 12 članov
občinskega sveta, »PROTI« je glasovalo 5 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet.
Vojko Tomšič, podžupan, je prebral amandma št. 33, ki so ga vložile svetniške skupine političnih strank:
DeSUS, Zares Nova politika, neodvisnih list: Neodvisne liste občanov krajevnih skupnosti, Skupaj naprej in
Mladi forum Šajeta ter samostojne svetniške skupine (amandma je dobesedno prepisan):
»1. Iz letnega načrta razpolaganja z nepremičninskim premoženjem Občine Ilirska Bistrica za leto 2013, se pri
poslovnih in stanovanjskih stavbah črta zaporedne številke 7 do 11, in sicer stavba Bazoviška 10, 2525 k.o.
Ilirska Bistrica, stanovanja 1 do 5 v skupni vrednosti 115.769,00 €.
2. Na prihodkovni strani proračuna, področje 72 – Kapitalski prihodki, proračunska postavka 720 Prihodki od
prodaje osnovnih sredstev, konto 7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov, ni sprememb.« Vojko Tomšič,
podžupan, je dal na glasovanje
SKLEP (št. 34)
1. Iz letnega načrta razpolaganja z nepremičninskim premoženjem Občine Ilirska Bistrica za leto 2013, se pri
poslovnih in stanovanjskih stavbah črta zaporedne številke 7 do 11, in sicer stavba Bazoviška 10, 2525 k.o.
Ilirska Bistrica, stanovanja 1 do 5 v skupni vrednosti 115.769,00€.
2. Na prihodkovni strani proračuna, področje 72 – Kapitalski prihodki, proračunska postavka 720 Prihodki od
prodaje osnovnih sredstev, konto 7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov, ni sprememb.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 20 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 10 članov
občinskega sveta, »PROTI« je glasovalo 6 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet.
Vojko Tomšič, podžupan, je prebral amandma št. 34, ki ga je vložila svetniška skupina Mladi forum Šajeta
(amandma je dobesedno prepisan):
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»Predlagamo, da se v Predlogu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2013, II. Posebni del, 400 Občinska
uprava, 18 Kultura, šport in nevladne organizacije 1803 Programi v kulturi, 18039004 Mediji in avdiovizualna
kultura, zmanjša proračunska postavka 4001810 Občinsko glasilo za 10.000 € in sicer se zmanjšajo konto 4020
Pisarniški in splošni material in storitve v višini 6.000 €; iz 36.000,00 € na 30.000 €;
konto 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije za 3.000,00 €; iz 16.000,00 € na 13.000,00 € ter
konto 4029 Drugi operativni odhodki za 1.000,00 €; iz 3.500,00 € na 2.500,00 €.
Zaradi uravnoteženosti proračuna se v Predlogu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2013, II. Posebni del,
400 Občinska uprava, 18 Kultura, šport in nevladne organizacije 1803 Programi v kulturi, 18039004 Mediji in
avdiovizualna kultura, poveča proračunska postavka 4001827 Sofinanciranje lokalnega informacijskega
programa za 10.000,00 €, in sicer se poveča konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve za 10.000,00 €;
iz 20.000,00 € na 30.000,00 €.« Vojko Tomšič, podžupan, je opozoril na spornost amandmaja in dal na
glasovanje
SKLEP (št. 35)
V Predlogu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2013, II. Posebni del, 400 Občinska uprava, 18 Kultura,
šport in nevladne organizacije 1803 Programi v kulturi, 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura, se zmanjša
proračunska postavka 4001810 Občinsko glasilo za 10.000 € in sicer se zmanjšajo konto 4020 Pisarniški in
splošni material in storitve v višini 6.000 €; iz 36.000,00 € na 30.000 €; konto 4022 Energija, voda, komunalne
storitve in komunikacije za 3.000,00 €; iz 16.000,00 € na 13.000,00 € ter konto 4029 Drugi operativni odhodki
za 1.000,00 €; iz 3.500,00 € na 2.500,00 €.
Zaradi uravnoteženosti proračuna se v Predlogu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2013, II. Posebni del,
400 Občinska uprava, 18 Kultura, šport in nevladne organizacije 1803 Programi v kulturi, 18039004 Mediji in
avdiovizualna kultura, poveča proračunska postavka 4001827 Sofinanciranje lokalnega informacijskega
programa za 10.000,00 €, in sicer se poveča konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve za 10.000,00 €;
iz 20.000,00 € na 30.000,00 €.
Pri glasovanju je bilo prisotnih 20 članov občinskega sveta. »ZA« predlagan sklep je glasovalo 11 članov
občinskega sveta, »PROTI« je glasovalo 7 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet.
Vojko Tomšič, podžupan, je dal na glasovanje
SKLEP (št. 36)
1. Sprejme se Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2013 z vsemi sprejetimi amandmaji.
2. Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2013 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
3. Odlok se objavi na spletni strani Občine Ilirska Bistrica: http://www.ilirska-bistrica.si.
4. 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.
Vojko Tomšič, podžupan, je dal na glasovanje
SKLEP (št. 37)
I.
S tem sklepom se sprejme Letni načrt ravnanja z nepremičnin premoženjem Občine Ilirska Bistrica za leto
2013.
II. Občinski svet Občine Ilirska Bistrica pooblašča župana Občine Ilirska Bistrica, za podpis vseh pogodb v
prometu z nepremičninami, ki so predmet Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine
Ilirska Bistrica za leto 2013, do višine predvidenih sredstev v Proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto
2013. Nerealizirani postopki ravnanja z nepremičnim premoženjem iz leto 2013, se prenesejo prihodnje
letne načrte.
III. Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Ilirska Bistrica za leto 2013 je sestavni del
sklepa. Sestavljen je iz načrta pridobivanja in načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem.
IV. 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.
Vojko Tomšič, podžupan, je ob 17.02 uri sejo občinskega sveta zaključil.

Potek seje je z video kamero posnel Zavod TV Galeja Ilirska Bistrica (TV Galeja).
Emil Rojc, župan

Zapisnik sestavila:
Sabrina Pirih

po pooblastilu
Vojko Tomšič, podžupan

Številka: 011-24/2013
Ilirska Bistrica, 23. 7. 2013
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