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Z  A  P  I S  N  I  K 
4.  redne seje pododbora za lokalno samoupravo in toponomastiko, 

 
ki je bila v sredo, 15. Februarja 2017, s pričetkom ob 15.00 uri, v sejni sobi pritličja na 
Sončnem nabrežju 8 v Izoli. 
 
Prisotni člani:  Edi Grbec, Vinko Gregorič, Mario Carboni, Amina Dudine, Marjan Pavlič, 
Maks Filipčič,   
Odsotni člani: Sebastjan Morato, Vanda Zajc 
 
Ostali prisotni:  

- Jelena Dudine, strokovni sodelavec VI; 
- Tomaž Umek, vodja urada UGDIKR, 
- Marko Unterlechner, direktor občinske uprave 

 
 
Namestnik predsednika odpre razpravo in ugotovi da so sklepčni, saj so bili  prisotni (6) članov 
od osmih (8). 
 
Namestnik predsednika je odprl razpravo. Člane je seznanil, da je  g. Sebastjan Morato  podal 
pisno izjavo o odstopu, kot predsednik pododbora. Naseljeval bo kot član do izteka mandata. 
Članom je predlagal razširitev dnevnega reda. Prva točka dnevnega reda bi bila – Razrešitev 
predsednika in imenovanje novega predsednika ter podpredsednika pododbora za lokalno 
samoupravo in toponomastiko. Ostale točke dnevnega reda se preštevilčijo. 
 
Člani pododbora za lokalno samoupravo in toponomastiko so se s razširitvijo dnevnega reda 
strinjali in soglasno sprejeli naslednji 

 
d n e v n i  r e d : 

 
1. Razrešitev predsednika in imenovanje novega predsednika ter podpredsednika 

Pododbora za lokalno samoupravo in toponomastiko.  
2. Potrditev zapisnika 3. Redne seje z dne 28.11.2016; 
3. Obravnava predloga proračuna Občine Izola za leto 2017; 
4. Obravnava predloga proračuna Občine Izola za leto 2018. 

 
 
 



K točki 1 
Razrešitev predsednika in imenovanje novega predsednika ter podpredsednika 
Pododbora za lokalno samoupravo in toponomastiko.  

 
Predsednik je odprl  razpravo. 
 
V razpravi o imenovanju predsednika in podpredsednika pododbora za lokalno samoupravo in 
toponomastiko so sodelovali Vinko Gregorič, Mario Carboni, Amina Dudine, Marjan Pavlič, 
Maks Filipčič.  
 
S Strani članov je bil podan predlog: -  Predsednik -  Edi Grbec . 

                               -  Podpredsednik - Vinko Gregoerič. 
 
Namestnik predsednika je dal na glasovanje podane predloge. 
 
Vsi člani so soglasno glasovali za in nihče proti in sprejeli sledeči: 
 
     S K L E P  
 

I.   
Predsednik Pododbora za lokalno samoupravo in toponomastiko je imenovan Edi Grbec. 
Podpredsednik Vinko Gregorič. 

II.   
Sebastijan Morato ostane kot član Pododbora za lokalno samoupravo in toponomastiko. 
 
      III. 
Sklep stopi v veljavo takoj. 
 
 
K točki 2 
Potrditev zapisnika 3. Redne seje z dne 28.11.2016; 
 
Namestnik predsednika je odprl razpravo o zapisniku 3. Redne seje. Ker ni bilo razpravljavcev, 
je namestnik predsednika dal na glasovanje potrditev zapisnika 3. Redne seje z dne 28.11.2016. 
 
Zapisnik je  bil soglasno potrjen. 
 
 
K točki 2 
Obravnava predloga proračuna Občine Izola za leto 2017; 
 
 
 
Predsednik je člane seznanil, da se letos sprejema proračun za leto 2017 in leto 2018 in besedo 
je predal direktorju občinske uprave g. Marku Unterlechnerju. 
Direktor občinske Marko Unterlechner je predstavil predlog proračuna za leto 2017 in leto 
2018. 
 
 
 
 
 



Predsednik je odprl razpravo: 
 
 
V razpravi so sodelovali Vinko Gregorič, Mario Carboni, Amina Dudine, Marjan Pavlič, Maks 
Filipčič, Marko Unterlecner, Tomaž Umek in Edi Grbec. 
 
Predsednik je zaključil razpravo in dal na glasovanje sledeče sklepe: 
 
 

1. S K L E P  
 
Člani sveta so se z proračunom 2017 seznanili in ga predlagajo v obravnavo in sprejem. 
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 

2. S K L E P  
 
Člani sveta so se z proračunom 2018 seznanili in ga predlagajo v obravnavo in sprejem. 
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
 
Predsednik se je vsem prisotnim zahvalil za sodelovanje in sejo zaključil ob 16.30 uri. 
 
 
 
 

Zapisala: 
Jelena Dudine 

 N a m e s t n i k  p r e d s e d n i k a   
pododbora za toponomastiko: 

Edi Grbec 
                                                                                                  

      
 


