
 
 
Številka: 900-0009/2022-1 
Datum: 27.6.2022 
 
 
Na podlagi 35. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 –ZUJF, 14/15 –ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – 
ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 28. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – 
uradno prečiščeno besedilo, 107/13, 13/19, 202/20)  
 
 

S K L I C U J E M 
 
 

29. redno sejo Občinskega sveta Občine Idrija, ki bo v četrtek, 7. 7. 2022 ob 
17. uri v  sejni sobi Občine Idrija. 
 
Predlagam naslednji dnevni red: 
 

1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda 

2. Potrditev zapisnikov in sklepov 28. redne seje Občinskega sveta z dne 19. 5. 2022  

3. Potrditev zapisnikov in sklepov 3. izredne seje Občinskega sveta z dne 15. 6. 2022  

4. Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

a) Imenovanje nadomestnega člana Občinske volilne komisije Občine Idrija 

b) Imenovanje članov Komisije za spremljanje pokrajinske zakonodaje 

5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Idrija 

– druga obravnava 

6. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Idrija – druga obravnava 

7. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Glasbena šola Idrija – druga 

obravnava 

8. Odlok o določanju cen gospodarskih javnih služb varstva okolja, 24-urne dežurne službe in 

cen vzdrževanja občinskih cest in javnih površin v občini Idrija  - prva obravnava 

9. Odlok o oglaševanju na območju Občine Idrija - prva obravnava 

10. Sistemizacija delovnih mest v Vrtcu Idrija za šolsko leto 2022/2023  

11. Sklep o določitvi delovne uspešnosti direktorja Zdravstvenega doma Idrija 

12. Premoženjsko pravne zadeve 

VIP:  Vprašanja in pobude svetnikov ter informacije svetnikom 

 
Župan Občine Idrija 
Tomaž Vencelj 

 
 
 
 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4692
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-3437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-2763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0457
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1356
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-0901
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-1195


 
 
 
Gradivo: dostopno na občinski spletni strani (v rubrikah Novice in objave ter Organi občine →  
                Občinski svet → Seje ter Hitre Povezave - Seje občinskega sveta) 
 
 
Vabljeni: 
- svetniki 
- župan 
- delavci občinske uprave – pripravljavci gradiva 
- novinarji 
- k točki 5: Karla Jankovič – LUZ d.d. 
- k točki 8: Brigita Šen Kreže – Komunala Idrija d.o.o. 
- k točki 10: Nadja Brence – Vrtec Idrija 
 
 
 
V vednost: 
- vse KS občine Idrija 
- Upravna enota Idrija 
- Občinski svet Občine Cerkno 
- Območna obrtna zbornica Idrija 
- ICRA  
- Policijska postaja Idrija 
- oglasna deska  
 

 

Vse gradivo je dostopno na spletni strani Občine Idrija: 
www.idrija.si. 

 

Tu so dostopni tudi vsi obstoječi predpisi, ki se spreminjajo. 

http://www.idrija.si/

