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PREGLED SKLEPOV 18. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA  

Z DNE 16. 5. 2017 

 

 

Ad 1 – Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda 

 
11. Na dnevni red 18. redne seje Občinskega sveta Občine Idrija se uvrsti nova točka: 

»Oblikovanje stališča Občine Idrija do Uredbe o obvezni občinski gospodarski javni 

službi zbiranja komunalnih odpadkov«. 

 

2. Sprejme se predlagani dnevni red 18. redne seje Občinskega sveta Občine Idrija, 

upoštevaje s strani župana predlagan umik 9. točke »Vloga za izdajo soglasja k zadolžitvi 

javnega podjetja Komunala d.o.o. Idrija«, namesto nje se na dnevni red kot nova 9. točka 

uvrsti »Oblikovanje stališča Občine Idrija do Uredbe o obvezni občinski gospodarski 

javni službi zbiranja komunalnih odpadkov«. 

  
Ad 2 - Pregled zapisnika in sklepov 17. redne seje z dne 30. 3. 2017  

 

Potrdi se zapisnik 17. redne seje Občinskega sveta Občine Idrija z dne 30. 3. 2017.  

 

Ad 3 – Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja   
 

1. Občinski svet Občine Idrija daje soglasje k imenovanju mag. Marije Magajne, Cerkno, 

Platiševa 31, za direktorico javnega zavoda Zdravstveni dom Idrija. 

 

2. V svet javnega zavoda Glasbena šola Idrija se kot predstavnika Občine Idrija imenujeta 

Tomaž Vencelj iz Idrije, Kacinova 14 in Andrej Lazar iz Idrije, Pot sv. Antona 20. 

 
Ad 4 –   Poročila javnih zavodov 

 

1. Presežek prihodkov nad odhodki iz poslovanja Vrtca Idrija v letu 2016 v višini 

16.100,00 € se upošteva pri naslednjem izračunu cen programov vrtca v Občini Idrija. 

 

2. Presežek odhodkov nad prihodki iz poslovanja Osnovne šole Črni Vrh v letu 2016 v 

višini 2.502,29 € se krije iz presežka prihodkov preteklih let. 

 

3. Presežek prihodkov nad odhodki iz poslovanja Osnovne šole Idrija v letu 2016 v višini 

29.772,67 € se nameni za nabavo neopredmetenih sredstev, nakup opreme in drobnega 

inventarja ter za investicijsko vzdrževanje. 

 

4. Presežek prihodkov nad odhodki iz poslovanja Osnovne šole Spodnja  Idrija v letu 

2016 v višini 4.380,61 € se nameni za investicijsko vzdrževanje zgradb, opreme in drugih 

osnovnih sredstev. 

 

5. Presežek prihodkov nad odhodki iz poslovanja Glasbene šole Idrija v letu 2016 v višini 

3.761,00€ se nameni za nakup glasbenega inštrumenta oboa. 
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6. Presežka prihodkov nad odhodki iz poslovanja Mestne knjižnice in čitalnice Idrija v 

letu 2016 v višini 10.526,00 € na področju knjižnične službe in v višini 1.672,00 € na 

področju dodatne dejavnosti (Filmsko gledališče) se namenita  za nakup osnovnih 

sredstev. 

 

7. Presežek prihodkov nad odhodki iz poslovanja Centra za idrijsko dediščino v letu 2016 

v višini 305 € se knjiži v dobro obveznosti za sredstva v upravljanju. 

 

Ad 5 –  Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Mestni 

knjižnici in čitalnici Idrija 

 

Občinski svet Občine Idrija daje soglasje k Pravilniku o notranji organizaciji in 

sistemizaciji delovnih mest v Mestni knjižnici in čitalnici Idrija z dne 10.4.2017. 

 

Ad 6 –  Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-

izobraževalnega zavoda Vrtec Idrija – skrajšani postopek 

 

Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-

izobraževalnega zavoda Vrtec Idrija v predlaganem besedilu, upoštevaje pripombo 

Odbora za družbene dejavnosti, da se v 1. členu črta besedilo »in na naslovu Črni Vrh 95, 

Črni Vrh.«. 

 

Ad 7 –  Pravilnik o spremembah  in dopolnitvah Pravilnika o poteku postopka in 

kriterijih za sprejem otrok v Vrtec Idrija 

 

Sprejme se Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o poteku postopka in 

kriterijih za sprejem otrok v Vrtec Idrija v predlaganem besedilu. 

 

Ad 8 – Sistemizacija delovnih mest Vrtca Idrija v šol. l. 207/2018 
 

Predlagana sistemizacija delovnih mest v Vrtcu Idrija za šolsko leto 2017/18 se potrdi. 

 

Ad 9 –  Oblikovanje stališča Občine Idrija do Uredbe o obvezni občinski GJS zbiranja 

komunalnih odpadkov  
 

Ministrstvu za okolje in prostor se pošlje dopis o podpori šolam,  vrtcem, društvom in 

drugim nevladnim organizacijam, da se ohrani dosedanja praksa zbiranja nenevarnih 

odpadkov.  

 

Ad 10 – Odlok o spremembi Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Idrija – skrajšani 

postopek 
 

Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini 

Idrija v predlaganem besedilu. 

 

Ad 11 – Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v 

Občini Idrija – skrajšani postopek 
 

Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v 

Občini Idrija v predlaganem besedilu. 

 

Ad 12 - Nagrade Občine Idrija za leto 2017 

 

Sprejme se lista nagrajencev za leto 2017 in nagradam pripadajoči denarni zneski po 

predlogu Komisije za nagrade.  
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Pirnatovo nagrado prejme MoPZ Pobje, Črni Vrh za predanost zborovskemu petju in 

bogatitev kulturnega utripa; Nagrado Jožefa Mraka prejmejo Slavko Moravec, Dimitrij 

Kavčič, Edvard Brus in Tomaž Štravs za projekt »Bombe nad Idrijo«; Nagrade Občine 

Idrija prejmejo Prostovoljno gasilsko društvo Spodnja Idrija za 112 let nesebičnega 

humanega delovanja in ohranjanja gasilske tradicije, Kanomeljske punce za ohranjanje 

ljudskega pevskega in godčevskega izročila in dr. Jernej Sever za izjemen prispevek k 

razvoju in kakovosti karateja v Občini Idrija; Nagrado za mlade ustvarjalce prejme Adam 

Gnezda Čerin, za uspešno začeto nogometno športno pot. 

Neto denarni znesek Pirnatove nagrade in Nagrade Jožefa Mraka znaša 840 €, Nagrade 

Občine Idrija in Nagrade za mlade ustvarjalce pa 340 €. 

 

Ad 13 – Premoženjska bilanca 2016 
 

Potrdi se Premoženjska bilanca Občine Idrija za leto 2016 v predlaganem besedilu. 

 

Ad 14 – Sklep o določitvi  javnih parkirnih površinah v Občini Idrija, kjer se plačuje 

parkirnina 
 

Sklep o določitvi  javnih parkirnih površinah v Občini Idrija, kjer se plačuje parkirnina,  

se ne sprejme. 

 

 

 

      Svetovalka za splošne zadeve 

                                                                         Marija Benčina           


