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Številka: 900-0004/2022-25 
Datum: 1.4.2022  
 

 
Z   A   P   I   S   N   I   K  

27. redne seje Občinskega sveta občine Idrija z dne 31. 3. 2022 
 
 
Prisotni člani: Nada Golija Vastič, Branko Lapajne, Franci Medic, Robert Šinkovec, Dorica 
Gnjezda, Dejan Mrak, Metod Habe, Marija Bizjak Pavšič, Cirila Hladnik, Tatjana Majnik, 
Samo Kuščer, Gregor Rupnik, Karin Peternel, Andrej Poglajen, Bojan Režun, Erik Logar, 
Aleksander Paglavec, Milovana Lukan 
opravičeno odsotni člani: Kristjan Brus, Ana Ogrič Lapajne,  Miha Velikanje 
ostali odsotni člani: / 
ostali prisotni: župan Tomaž Vencelj; občinska uprava: Gregor Prezelj, Tadej Rupnik, 
Sabina Tehovnik Kumar, Mateja Novak, Maja Majnik, Margerita Strnad Kos, Nataša Kumar, 
Karmen Makuc, Bojana Oblak 
vabljeni: Brigita Šen Kreže – Komunala Idrija d.o.o., Rafael Bizjak – občinski urbanist 
 
Pričetek seje: ob 17. uri 
 
Predlagan je bil naslednji dnevni red: 
 
1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnikov in sklepov 26. redne seje Občinskega sveta z dne 17. 2. 

2022  
3. Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

a) Ravnatelj/ica Osnovne šole Spodnja Idrija 
4. Poročilo Medobčinskega inšpektorata za leto 2021 
5. Poročilo Občinskega redarstva za leto 2021 
6. Sklep o cenah osnovnih pogrebov in pogrebnih dejavnosti v Občini Idrija 
7. Sklep o cenah letnega vzdrževanja cest in javnih površin v občini Idrija 
8. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola 

Idrija – druga obravnava 
9. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola 

Spodnja Idrija – druga obravnava 
10. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola 

Črni Vrh – druga obravnava 
11. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Idrija za leto 2022 - skrajšani 

postopek 
12. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem 

področju občinske uprave Občine Idrija - skrajšani postopek 
13. Sklep o lokacijski preveritvi za določanje velikosti in obsega stavbnega 

zemljišča v enoti urejanja prostora EUP LP_21/104_A, Dole 
14. Redna delovna uspešnost ravnateljic javnih vzgojno izobraževalnih zavodov 

v Občini Idrija za leto 2021 
15. Sklep o razglasitvi javne infrastrukture na področju kulture 
16. Soglasje k spremembam in dopolnitvam Statuta Zdravstvenega doma Idrija 
17. Premoženjsko pravne zadeve 
VIP: Vprašanja in pobude svetnikov ter informacije svetnikom 
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Posnetek celotne 27. redne seje Občinskega sveta je dosegljiv na povezavi: 
https://www.youtube.com/watch?v=YIXOp6ZehiI 

 
 

Ad 1 – Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda 
 
Seja je zaradi zagotavljanja varnostnih ukrepov za varovanje zdravja ob epidemiji potekala 
preko video konferenčne povezave v aplikaciji Zoom Meetings. Prisotni so bili obveščeni, 
da se seja snema.  
 
Ob prisotnosti 14 svetnikov na začetku seje se je ugotovilo, da je seja sklepčna.  
 
Župan je svetnike pozval k razpravi. Razprave ni bilo. 
 
Župan je dal na glasovanje naslednji 
SKLEP: Sprejme se predlagani dnevni red 27. redne seje Občinskega sveta Občine Idrija, 
upoštevaje predlog župana, da se pri 14. točki z dnevnega reda umakne Sklep številka 3 o 
izdaji soglasja k določitvi delovne uspešnosti ravnateljic Osnovne šole Črni Vrh v letu 2021. 
 
GLASOVANJE: PRISOTNIH: 14  

ZA: 14 
PROTI: 0  

 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Ad 2 - Potrditev zapisnika in sklepov 26. redne seje Občinskega sveta z dne 17. 2. 2022 

 
Župan je svetnike pozval k razpravi. Razpravljali so svetniki Marija Bizjak Pavšič, Metod 
Habe, Branko Lapajne, Erik Logar, Franci Medic in Samo Kuščer.  
 
Pojasnila so bila podana s strani Gregorja Prezlja in župana. 
 
Župan je dal na glasovanje naslednji 
SKLEP: Potrdi se zapisnik 26. redne seje Občinskega sveta Občine Idrija z dne 17. 2. 2022. 
 
GLASOVANJE: PRISOTNIH: 17  

ZA: 13  
PROTI: 1  

 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

Ad 3 - Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ter Odbor za družbene dejavnosti 
sta predlagala občinskemu svetu, da se da pozitivno mnenje k imenovanju Janje Habe, Črni 
Vrh 59, za ravnateljico Osnovne šole Spodnja Idrija, na podlagi k vlogi priložene pisne 
dokumentacije, predstavitve kandidatke in dosedanjega dela v funkciji ravnateljice 
Osnovne šole Spodnja Idrija. Župan je k predstavitvi pozval kandidatko za ravnateljico. 
 
Župan je svetnike pozval k razpravi. Razprave ni bilo.  

https://www.youtube.com/watch?v=YIXOp6ZehiI
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Župan je dal na glasovanje naslednji 
SKLEP: Občinski svet Občine Idrija daje pozitivno mnenje k imenovanju Janje Habe, Črni 
Vrh 59, za ravnateljico Osnovne šole Spodnja Idrija. 
 
GLASOVANJE: PRISOTNIH: 17 

ZA: 17 
PROTI: 0 

 
Sklep je bil sprejet. 
 

 
Ad 4 - Poročilo Medobčinskega inšpektorata za leto 2021 

 
Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli s sklicem seje. Župan je k besedi povabil 
poročevalko Sabino Tehovnik Kumar. 
 
Župan je svetnike pozval k razpravi. Razpravljal je Bojan Režun. 
 
Pojasnila so bila podana s strani Sabine Tehovnik Kumar.   
 
  

Ad 5 – Poročilo Občinskega redarstva za leto 2021 

 
Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli s sklicem seje. Župan je k besedi povabil 
poročevalko Matejo Novak. 
 
Župan je svetnike pozval k razpravi. Razpravljala sta Erik Logar in Robert Šinkovec.  
 
Pojasnila so bila podana s strani Mateje Novak. 
 
 

Ad 6 – Sklep o cenah osnovnih pogrebov in pogrebnih dejavnosti v Občini Idrija 

 
Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli s sklicem seje. Župan je k besedi povabil 
poročevalko Brigito Šen Kreže, direktorico JP Komunala d.o.o. Idrija. 
 
Stališče Statutarno pravne komisije je podala predsednica Nada Golija Vastič. 
Stališče Odbora za gospodarske javne službe je podal predsednik Branko Lapajne. 
Stališče Odbora za finance je podal predsednik Franci Medic. 
 
Župan je svetnike pozval k razpravi. Razpravljali so Erik Logar, Branko Lapajne in Samo 
Kuščer.  
 

I. 
Po razpravi je župan dal na glasovanje naslednji 
SKLEP: Sprejme se Sklep o cenah osnovnih pogrebov v predlaganem besedilu. 
 
GLASOVANJE: PRISOTNIH: 17 

ZA: 16 
PROTI: 1  
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II. 

Stališče Odbora za gospodarske javne službe je podal predsednik Branko Lapajne. 
Stališče Odbora za finance je podal predsednik Franci Medic. 
 
Župan je svetnike pozval k razpravi. Razpravljal je Franci Medic. 
 
Po razpravi je župan dal na glasovanje naslednji 
SKLEP: Sprejme se Sklep o cenah pogrebnih storitev v predlaganem besedilu. 
 
GLASOVANJE: PRISOTNIH: 17 

ZA: 12 
PROTI: 5  

 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

Ad 7 - Sklep o cenah letnega vzdrževanja cest in javnih površin v občini Idrija 

 
Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli s sklicem seje. Župan je k besedi povabil 
poročevalko Brigito Šen Kreže, direktorico JP Komunala d.o.o. Idrija. 
 
Stališče Odbora za gospodarske javne službe je podal predsednik Branko Lapajne. 
Stališče Odbora za finance je podal predsednik Franci Medic. 
 
Župan je svetnike pozval k razpravi. Razpravljal je Robert Šinkovec. 
 
Pojasnila so bila podana s strani Brigite Šen Kreže. 
 
Po razpravi je župan dal na glasovanje naslednji 
SKLEP: Sprejme se Cenik letnega vzdrževanja cest in javnih površin v občini Idrija v 
predlaganem besedilu. Cene veljajo od 1. 3. 2022 dalje. 
 
GLASOVANJE: PRISOTNIH: 16 

ZA: 9 
PROTI: 4  

 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

 
Ad 8 – Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Idrija 

 
Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli s sklicem seje. Župan je k besedi povabil 
poročevalko Majo Majnik. 
 
Stališče Statutarno pravne komisije je podala predsednica Nada Golija Vastič. 
Stališče Odbora za družbene dejavnosti je podala predsednica Karin Peternel. 
 
Župan je svetnike pozval k razpravi. Razprave ni bilo.  
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Župan je v sprejem predlagal naslednji 
SKLEP: Sprejme se Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna 
šola Idrija v predlaganem besedilu. 
 
GLASOVANJE: PRISOTNIH: 15 

ZA: 15 
PROTI: 0  

 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Ad 9 - Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Idrija 
 
Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli s sklicem seje.  
 
Stališče Statutarno pravne komisije je podala predsednica Nada Golija Vastič. 
Stališče Odbora za družbene dejavnosti je podala predsednica Karin Peternel. 
 
Župan je svetnike pozval k razpravi. Razprave ni bilo.  
 
Župan je v sprejem predlagal naslednji 
SKLEP: Sprejme se Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna 
šola Spodnja Idrija v predlaganem besedilu. 
 
GLASOVANJE: PRISOTNIH: 15 

ZA: 15 
PROTI: 0  

 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Ad 10 - Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Črni 

Vrh 
 
Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli s sklicem seje.  
 
Stališče Statutarno pravne komisije je podala predsednica Nada Golija Vastič. 
Stališče Odbora za družbene dejavnosti je podala predsednica Karin Peternel. 
 
Župan je svetnike pozval k razpravi. Razprave ni bilo.  
 
Župan je v sprejem predlagal naslednji 
SKLEP: Sprejme se Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna 
šola Črni Vrh v predlaganem besedilu. 
 
GLASOVANJE: PRISOTNIH: 16 

ZA: 16 
PROTI: 0  

 
Sklep je bil sprejet. 
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Ad 11 - Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Idrija za leto 2022 
 

Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli s sklicem seje. Župan je k besedi povabil 
poročevalko Margerito Strnad Kos. 
 
Župan je svetnike pozval k razpravi. Razpravljali so Erik Logar, Robert Šinkovec, Bojan 
Režun in Branko Lapajne. 
 
Odgovore sta podala župan in Margerita Strnad Kos. 
 

 
I. 
 

Stališče Odbora za finance je podal predsednik Franci Medic. 
 
Po razpravi je župan v sprejem predlagal naslednji 
SKLEP: Sprejme se naslednji predlagani amandma k Odloku o spremembi Odloka o 
proračunu Občine Idrija za leto 2022: 
»Na prihodkovni strani se poveča konto 714100 Drugi nedavčni prihodki za 24.780 €. 
 
V okviru glavnega programa 1702 Primarno zdravstvo znotraj podprograma 17029001 
Dejavnost zdravstvenih domov se poveča: 
- konto 420204 Nakup drugega pohištva na postavki 1317017 Zdravstveni dom (it. del – 

dokončanje) za 10.206,65 € (NRP: OB036-20-0047 Zdravstveni dom (it. del– 
dokončanje), vir: PV-PPU Posredni proračunski uporabniki), 

- konto 420240 Nakup medicinske opreme in napeljav na postavki 1317017 Zdravstveni 
dom (it. del – dokončanje) za 73,35 € (NRP: OB036-20-0047 Zdravstveni dom (it. del – 
dokončanje), vir: PV-PPU Posredni proračunski uporabniki), 

- konto 420204 Nakup drugega pohištva na postavki 1317019 Adaptacija prostorov za 
rentgen za 3.500 € (NRP: OB036-22-0001 Adaptacija prostorov za rentgen, vir: PV-PPU 
Posredni proračunski uporabniki), 

- konto 420501 Obnove na postavki Adaptacija prostorov za rentgen za 11.000 € (NRP: 
OB036-22-0001 Adaptacija prostorov za rentgen, vir: PV-PPU Posredni proračunski 
uporabniki).« 

 
GLASOVANJE: PRISOTNIH: 16 

ZA: 16 
PROTI: 0  

 
Sklep je bil sprejet. 
 

II. 
 
Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli s sklicem seje. Župan je k besedi povabil 
poročevalca Gregorja Prezlja. 
 
Stališče Odbora za Urejanje prostora in varstvo okolja je podal predsednik Erik Logar. 
Stališče Odbora za finance je podal predsednik Franci Medic. 
 
Župan je v sprejem predlagal naslednji 
SKLEP: Občinski svet Občine Idrija razveljavi Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem 
Občine Idrija za leto 2022, ki je bil sprejet na 16. redni seji Občinskega sveta Občine Idrija 
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dne 10.12.2020 ter spremenjen in dopolnjen na 25. redni seji 23.12.2021 ter sprejme Načrt 
ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Idrija za leto 2022 v predlaganem besedilu. 
 
GLASOVANJE: PRISOTNIH: 16 

ZA: 16 
PROTI: 0  

 
Sklep je bil sprejet. 
 

III. 
Stališče Statutarno pravne komisije je podala predsednica Nada Golija Vastič. 
Stališče Odbora za gospodarske javne službe je podal predsednik Branko Lapajne. 
Stališče Odbora za družbene dejavnosti je podala predsednica Karin Peternel. 
Stališče Odbora za gospodarske dejavnosti je podal predsednik Robert Šinkovec. 
Stališče Odbora za Urejanje prostora in varstvo okolja je podal predsednik Erik Logar. 
Stališče Odbora za finance je podal predsednik Franci Medic. 
 
Župan je v sprejem predlagal naslednji 
SKLEP: Sprejme se Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Idrija 2022 v 
predlaganem besedilu. 
 
GLASOVANJE: PRISOTNIH: 17 

ZA: 17 
PROTI: 0  

 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

Ad 12 - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem 
področju občinske uprave Občine Idrija 

 
Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli s sklicem seje. Župan je k besedi povabil 
poročevalca Gregorja Prezlja. 
 
Stališče Statutarno pravne komisije je podala predsednica Nada Golija Vastič. 
 
Župan je svetnike pozval k razpravi. Razprave ni bilo.  
 
Župan je v sprejem predlagal naslednji 
SKLEP: Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem 
področju občinske uprave Občine Idrija v predlaganem besedilu. 
 
GLASOVANJE: PRISOTNIH: 17 

ZA: 17 
PROTI: 0  

 
Sklep je bil sprejet. 
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Ad 13 - Sklep o lokacijski preveritvi za določanje velikosti in obsega stavbnega zemljišča 
v enoti urejanja prostora EUP LP_21/104_A, Dole 

 
Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli s sklicem seje. Župan je k besedi povabil 
poročevalca Rafaela Bizjaka, občinskega urbanista. 
 
Stališče Statutarno pravne komisije je podala predsednica Nada Golija Vastič. 
Stališče Odbora za Urejanje prostora in varstvo okolja je podal predsednik Erik Logar. 
 
Župan je svetnike pozval k razpravi. Razprave ni bilo.  
 
Po razpravi je župan dal na glasovanje naslednji 
SKLEP: Sprejme se Sklep o lokacijski preveritvi za določanje velikosti in obsega stavbnega 
zemljišča v enoti urejanja prostora EUP LP_21/104_A, Dole v predlaganem besedilu. 
 
GLASOVANJE: PRISOTNIH: 17 

ZA: 17 
PROTI: 0  

 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

Ad 14 - Redna delovna uspešnost ravnateljic javnih vzgojno izobraževalnih zavodov v 
Občini Idrija za leto 2021 

 
Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli s sklicem seje. Župan je k besedi povabil 
poročevalko Majo Majnik. 
 

I. 
 
Stališče Odbora za družbene dejavnosti je podala predsednica Karin Peternel. 
 
Župan je svetnike pozval k razpravi. Razprave ni bilo.  
 
Župan je v sprejem predlagal naslednji 
SKLEP: Osnovni šoli Idrija se izda soglasje k sklepu sveta zavoda z dne 17.2.2022 o določitvi 
delovne uspešnosti ravnateljice v letu 2021 v višini 100 odstotnih točk in izplačilu redne 
delovne uspešnosti v obsegu 5% letne mase sredstev za osnovne plače ravnateljice. 
 
GLASOVANJE: PRISOTNIH: 17 

ZA: 17 
PROTI: 0  

 
Sklep je bil sprejet. 
 

II. 
 

Stališče Odbora za družbene dejavnosti je podala predsednica Karin Peternel. 
 
Župan je svetnike pozval k razpravi. Razprave ni bilo.  
 
Župan je v sprejem predlagal naslednji 
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SKLEP: Osnovni šoli Spodnja Idrija se izda soglasje k sklepu sveta zavoda z dne 25.2.2022  
o določitvi delovne uspešnosti ravnateljice v letu 2021 v višini 100 odstotnih točk in 
izplačilu redne delovne uspešnosti v obsegu 5% letne mase sredstev za osnovne plače 
ravnateljice. 
 
GLASOVANJE: PRISOTNIH: 17 

ZA: 17 
PROTI: 0  

 
Sklep je bil sprejet. 

III. 
 

Stališče Odbora za družbene dejavnosti je podala predsednica Karin Peternel. 
 
Župan je svetnike pozval k razpravi. Razprave ni bilo.  
 
Župan je v sprejem predlagal naslednji 
SKLEP: Glasbeni šoli Idrija se izda soglasje k sklepu sveta zavoda z dne 1.3.2022  o določitvi 
delovne uspešnosti ravnateljice v letu 2021 v višini 100 odstotnih točk in izplačilu redne 
delovne uspešnosti v obsegu 5% letne mase sredstev za osnovne plače ravnateljice. 
 
GLASOVANJE: PRISOTNIH: 17 

ZA: 17 
PROTI: 0  

 
Sklep je bil sprejet. 
 

IV. 
 

Stališče Odbora za družbene dejavnosti je podala predsednica Karin Peternel. 
 
Župan je svetnike pozval k razpravi. Razprave ni bilo.  
 
Župan je v sprejem predlagal naslednji 
SKLEP: Vrtcu Idrija se izda soglasje k sklepu sveta zavoda z dne 24.2.2022 o določitvi 
delovne uspešnosti ravnateljice v letu 2021 v višini 100 odstotnih točk in izplačilu redne 
delovne uspešnosti v obsegu 5% letne mase sredstev za osnovne plače ravnateljice. 
 
GLASOVANJE: PRISOTNIH: 17 

ZA: 17 
PROTI: 0  

 
Sklep je bil sprejet. 
 

Ad 15 - Sklep o razglasitvi javne infrastrukture na področju kulture 
 

Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli s sklicem seje. Župan je k besedi povabil 
poročevalko Majo Majnik. 
 
Stališče Statutarno pravne komisije je podala predsednica Nada Golija Vastič. 
Stališče Odbora za družbene dejavnosti je podala predsednica Karin Peternel. 
Stališče Odbora za Urejanje prostora in varstvo okolja je podal predsednik Erik Logar. 
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Župan je svetnike pozval k razpravi. Razprave ni bilo.  
 
Župan je v sprejem predlagal naslednji 
SKLEP: Sprejme se  Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v 
predlaganem besedilu. 
 
GLASOVANJE: PRISOTNIH: 17 

ZA: 17 
PROTI: 0  

 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

Ad 16 - Soglasje k spremembam in dopolnitvam Statuta Zdravstvenega doma Idrija 
 

Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli s sklicem seje. Župan je k besedi povabil 
poročevalko Majo Majnik. 
 
Stališče Statutarno pravne komisije je podala predsednica Nada Golija Vastič. 
Stališče Odbora za družbene dejavnosti je podala predsednica Karin Peternel. 
 
Župan je svetnike pozval k razpravi. Razprave ni bilo.  
 
Župan je v sprejem predlagal naslednji 
SKLEP: Sprejme se Sklep o soglasju k  spremembam in dopolnitvam Statuta Zdravstvenega 
doma Idrija v predlaganem besedilu. 
 
GLASOVANJE: PRISOTNIH: 17 

ZA: 17 
PROTI: 0  

 
Sklep je bil sprejet. 
 

 
Ad 17 - Premoženjsko pravne zadeve 

 
Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli s sklicem seje. Župan je k besedi povabil 
poročevalca Gregorja Prezlja in Karmen Makuc. 

 
I. 

Stališče Statutarno pravne komisije je podala predsednica Nada Golija Vastič. 
Stališče Odbora za Urejanje prostora in varstvo okolja je podal predsednik Erik Logar. 
Stališče Odbora za finance je podal predsednik Franci Medic. 
 
Župan je svetnike pozval k razpravi. Razprave ni bilo. 
 
Župan je v sprejem predlagal naslednji 
SKLEP: Občinski svet Občine Idrija sprejme Sklep o prenehanju statusa grajenega javnega 
dobra lokalnega pomena v predlaganem besedilu. 
 
GLASOVANJE: PRISOTNIH: 17 
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ZA: 17 
PROTI: 0  

 
Sklep je bil sprejet. 

 
II. 
 

Stališče Odbora za gospodarske dejavnosti je podal predsednik Robert Šinkovec. 
Stališče Odbora za finance je podal predsednik Franci Medic. 
 
Župan je svetnike pozval k razpravi. Razprave ni bilo. 
 
Župan je v sprejem predlagal naslednji 
SKLEP: Odpiše se dolg najemnice neprofitnega stanovanja iz neplačanih najemnin v času 
od septembra 2020 do februarja 2022 v skupni višini 1.059,22 eur in pripadajoče  zamudne 
obresti. 
 
GLASOVANJE: PRISOTNIH: 17 

ZA: 17 
PROTI: 0  

 
Sklep je bil sprejet. 

 
 

VIP: Vprašanja in pobude svetnikov ter informacije svetnikom 
 
1. Marija Bizjak Pavšič je izpostavila, da čaka na odgovore prejšnje seje in VIP tabelo. 
2. Metod Habe je vprašal glede OPN-ja, podjetnik v Črnem Vrhu ne more širiti dejavnosti, 

zanimalo ga je na kakšni stopnji je sedaj občinski prostorski načrt. Ponovno je izpostavil 
pobudo, da se pred turistično sezono označi poti do Sv. Antona. Zanimalo ga je tudi 
kakšno je stanje glede parkirišča pred Zdravstvenim domom Idrija. 

3. Cirila Hladnik je posredovala vprašanja občana; glede razširitve Gortanove ulice.  Zakaj 
je Občina Idrija plačala gradnjo podpornega zidu nad novogradnjo hiše med 
Študentovsko 15 in Prelovčevo 12. Zadnje vprašanje se je nanašalo na proslavo ob 
obletnici priključitve Primorske k matični domovini, koliko je Občino stala proslava.  

4. Dejan Mrak je podal pobudo ureditve okolice in ostankov treh lip, ki so jih lansko leto 
požagali na Vojkovi ulici ob Petrolu v Idriji. 

5. Bojan Režun je prisotne seznanil in čestital, da je Unesco svetovna organizacija 
podelila Geoparku 4- letni nadaljnji mandat. Drugo pohvalo je namenil Krajevni 
skupnosti Mesto Idrija in županu, za postavitev novih panojev in ob tem prosil za 
prestavitev panoja izpred spomenika narodnega heroja iz Idrije. Izpostavil je tudi 
prašnost Partizanske ceste in neočiščenega peska po Idriji od zimskega soljenja. 
Izpostavil je drago oblogo, ki se oblaga preko grobih kamnov ob državni cesti pod 
pokopališčem. Opozoril je še vzdrževalce objekta Kajzer, da naj bodo pozorni na 
dotrajana okna, da ne bi prišlo do nesreče. 

6. Robert Šinkovec je spraševal, če se že ureja parkirni režim za stanovalce Trga Sv. 
Ahacija. Podal je pobudo, da bi se pred turistično sezono sanirala oziroma počistila 
cesta do Kanomeljskih klavž. Zanimal ga je tudi razlog objave javne dražbe za Arena 
bar. Svetnik je izpostavil lipove hlode in podal pobudo, da bi se iz lesa lahko oblikovalo 
kip oziroma foto točko za obiskovalce. Nazadnje pa je župana še opomnil na 
obljubljeno pokoronsko zabavo.  
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Seja je bila zaključena ob 20:36. 
 
Direktor občinske uprave      Župan Občine Idrija 
Gregor Prezelj       Tomaž Vencelj 
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Številka: 900-0004/2022-24 
Datum: 1. 4. 2022 
 
 

PREGLED SKLEPOV 27. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA Z DNE  
31. 3. 2022 

 
 

Ad 1 – Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda 
 
Sprejme se predlagani dnevni red 27. redne seje Občinskega sveta Občine Idrija, 
upoštevaje predlog župana, da se pri 14. točki z dnevnega reda umakne Sklep številka 3 o 
izdaji soglasja k določitvi delovne uspešnosti ravnateljic Osnovne šole Črni Vrh v letu 2021. 
 
 
Ad 2 - Potrditev zapisnika in sklepov 26. redne seje Občinskega sveta z dne 17. 2. 2022  

 
Potrdi se zapisnik 26. redne seje Občinskega sveta Občine Idrija z dne 17. 2. 2022. 
 
 
Ad 3 - Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
 
Občinski svet Občine Idrija daje pozitivno mnenje k imenovanju Janje Habe, Črni Vrh 59, za 
ravnateljico Osnovne šole Spodnja Idrija. 
 
 
Ad 4 - Poročilo Medobčinskega inšpektorata za leto 2021 (ni sklepa) 
 
 
Ad 5 – Poročilo Občinskega redarstva za leto 2021 (ni sklepa) 
 
 
Ad 6 – Sklep o cenah osnovnih pogrebov in pogrebnih dejavnosti v Občini Idrija 
 
1. Sprejme se Sklep o cenah osnovnih pogrebov v predlaganem besedilu. 
2. Sprejme se Sklep o cenah pogrebnih storitev v predlaganem besedilu. 
 
 
Ad 7 - Sklep o cenah letnega vzdrževanja cest in javnih površin v občini Idrija 
 
Sprejme se Cenik letnega vzdrževanja cest in javnih površin v občini Idrija v predlaganem 
besedilu. Cene veljajo od 1. 3. 2022 dalje. 
 
Ad 8 - Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Idrija 
 
Sprejme se Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola 
Idrija v predlaganem besedilu. 
 
 
Ad 9 - Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola 
Spodnja Idrija 
Sprejme se Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola 
Spodnja Idrija v predlaganem besedilu. 
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Ad 10 - Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Črni 
Vrh 
 
Sprejme se Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Črni 
Vrh v predlaganem besedilu. 
 
 
Ad 11 - Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Idrija za leto 2022 
 
1. Sprejme se naslednji predlagani amandma k Odloku o spremembi Odloka o proračunu 
Občine Idrija za leto 2022: 
»Na prihodkovni strani se poveča konto 714100 Drugi nedavčni prihodki za 24.780 €. 
 
V okviru glavnega programa 1702 Primarno zdravstvo znotraj podprograma 17029001 
Dejavnost zdravstvenih domov se poveča: 
- konto 420204 Nakup drugega pohištva na postavki 1317017 Zdravstveni dom (it. del – 

dokončanje) za 10.206,65 € (NRP: OB036-20-0047 Zdravstveni dom (it. del– 
dokončanje), vir: PV-PPU Posredni proračunski uporabniki), 

- konto 420240 Nakup medicinske opreme in napeljav na postavki 1317017 Zdravstveni 
dom (it. del – dokončanje) za 73,35 € (NRP: OB036-20-0047 Zdravstveni dom (it. del – 
dokončanje), vir: PV-PPU Posredni proračunski uporabniki), 

- konto 420204 Nakup drugega pohištva na postavki 1317019 Adaptacija prostorov za 
rentgen za 3.500 € (NRP: OB036-22-0001 Adaptacija prostorov za rentgen, vir: PV-PPU 
Posredni proračunski uporabniki), 

- konto 420501 Obnove na postavki Adaptacija prostorov za rentgen za 11.000 € (NRP: 
OB036-22-0001 Adaptacija prostorov za rentgen, vir: PV-PPU Posredni proračunski 
uporabniki).« 

 
2. Občinski svet Občine Idrija razveljavi Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem 
Občine Idrija za leto 2022, ki je bil sprejet na 16. redni seji Občinskega sveta Občine Idrija 
dne 10.12.2020 ter spremenjen in dopolnjen na 25. redni seji 23.12.2021 ter sprejme Načrt 
ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Idrija za leto 2022 v predlaganem besedilu. 
 
3. Sprejme se Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Idrija 2022 v predlaganem 
besedilu. 
 
 
Ad 12 - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju 
občinske uprave Občine Idrija 
 
Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem 
področju občinske uprave Občine Idrija v predlaganem besedilu. 
 
 
Ad 13 - Sklep o lokacijski preveritvi za določanje velikosti in obsega stavbnega zemljišča 
v enoti urejanja prostora EUP LP_21/104_A, Dole 
 
Sprejme se Sklep o lokacijski preveritvi za določanje velikosti in obsega stavbnega zemljišča 
v enoti urejanja prostora EUP LP_21/104_A, Dole v predlaganem besedilu. 
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Ad 14 - Redna delovna uspešnost ravnateljic javnih vzgojno izobraževalnih zavodov v 
Občini Idrija za leto 2021 
 
1. Osnovni šoli Idrija se izda soglasje k sklepu sveta zavoda z dne 17.2.2022 o določitvi 
delovne uspešnosti ravnateljice v letu 2021 v višini 100 odstotnih točk in izplačilu redne 
delovne uspešnosti v obsegu 5% letne mase sredstev za osnovne plače ravnateljice. 
 
2. Osnovni šoli Spodnja Idrija se izda soglasje k sklepu sveta zavoda z dne 25.2.2022  o 
določitvi delovne uspešnosti ravnateljice v letu 2021 v višini 100 odstotnih točk in izplačilu 
redne delovne uspešnosti v obsegu 5% letne mase sredstev za osnovne plače ravnateljice. 
 
3. Glasbeni šoli Idrija se izda soglasje k sklepu sveta zavoda z dne 1.3.2022  o določitvi 
delovne uspešnosti ravnateljice v letu 2021 v višini 100 odstotnih točk in izplačilu redne 
delovne uspešnosti v obsegu 5% letne mase sredstev za osnovne plače ravnateljice. 
 
4. Vrtcu Idrija se izda soglasje k sklepu sveta zavoda z dne 24.2.2022  o določitvi delovne 
uspešnosti ravnateljice v letu 2021 v višini 100 odstotnih točk in izplačilu redne delovne 
uspešnosti v obsegu 5% letne mase sredstev za osnovne plače ravnateljice. 
 
 
Ad 15 - Sklep o razglasitvi javne infrastrukture na področju kulture 
 
Sprejme se  Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v predlaganem 
besedilu. 
 
 
Ad 16 – Soglasje k spremembam in dopolnitvam Statuta Zdravstvenega doma Idrija 
 
Sprejme se Sklep o soglasju k  spremembam in dopolnitvam Statuta Zdravstvenega doma 
Idrija v predlaganem besedilu. 
 
 
Ad17 - Premoženjsko pravne zadeve 
 
1. Občinski svet Občine Idrija sprejme Sklep o prenehanju statusa grajenega javnega 
dobra lokalnega pomena v predlaganem besedilu. 
 
2. Odpiše se dolg najemnice neprofitnega stanovanja iz neplačanih najemnin v času od 
septembra 2020 do februarja 2022 v skupni višini 1.059,22 eur in pripadajoče  zamudne 
obresti. 
 
 

Direktor Občinske uprave
   Gregor Prezelj  


