
 
 

                   Zapisnik 27.  redna seja 31. 3. 2022 

 

Številka: 900-0006/2022-35  
Datum: 20.5.2022  
 

 
Z   A   P   I   S   N   I   K  

28. redne seje Občinskega sveta občine Idrija z dne 19. 5. 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, Miha Velikanje, Karin Peternel, Andrej Poglajen, Ana Ogrič Lapajne, Erik 
Logar, Milovana Lukan 
opravičeno odsotni člani: Kristjan Brus, Aleksander Paglavec, Bojan Režun, Gregor Rupnik 
ostali odsotni člani: / 
ostali prisotni: župan Tomaž Vencelj; občinska uprava: Gregor Prezelj, Tadej Rupnik, Maja 
Majnik, Margerita Strnad Kos, Nataša Kumar, Karmen Makuc, Mojca Kavčič Gorjup – ZTI,  
Klavdija Plestenjak – Komunala 
vabljeni: Bojan Bizjak - Policijska postaja Idrija, Saša Gnezda – Nadzorni odbor Občine 
Idrija, Brigita Šen Kreže – Komunala Idrija d.o.o., Danica Kržišnik – Nadzorni svet Komunale 
Idrija d.o.o., Miha Kosmač – MMI, Nada B. Eržen – MKČI, Ivica Vončina – OŠ Idrija, Janja 
Habe - OŠ Spodnja Idrija, Karmen Simonič Mervic – OŠ Črni Vrh, Nadja Brence – Vrtec Idrija, 
Tonja Lapanja Brenčič - GŠ Idrija, Tomaž Glažar – ZDI, Valerija Božič – Zavod za turizem, 
Valerija Božič – Zavod za turizem Idrija, Milojka Magajne – svet MMI, Nina Bevk – Dom 
upokojencev Idrija 
 
Pričetek seje: ob 17. uri 
 
Predlagan je bil naslednji dnevni red: 
 
1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnikov in sklepov 27. redne seje Občinskega sveta z dne 31. 3. 

2022  
3. Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

a) Imenovanje Občinske volilne komisije Občine Idrija 
4. Ustanovitev Komisije za spremljanje pokrajinske zakonodaje 
5. Poročilo Policijske postaje Idrija za leto 2021 
6. Poročilo Nadzornega odbora Občine Idrija za leto 2021 
7. Letno poročilo JP Komunala Idrija d.o.o. 2021 
8. Poročilo Nadzornega sveta JP Komunala Idrija d.o.o. 2021 
9. Poročila javnih zavodov za leto 2021  
10. Načrt upravljanja Krajinskega parka Zgornja Idrijca 
11. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Idrija – 

prva obravnava 
12. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Glasbena šola 

Idrija – prva obravnava 
13. Cene storitev pomoči na domu 
14. Sklep o določitvi delovne uspešnosti direktorice Mestnega muzeja Idrija in 

direktorice Zavoda za turizem Idrija za leto 2021 
15. Zaključni račun proračuna Občine Idrija za leto 2021 
16. Premoženjska bilanca Občine Idrija na dan 31.12.2021 
17. Premoženjsko pravne zadeve 
18. Občinske nagrade za leto 2022 
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VIP:  Vprašanja in pobude svetnikov ter informacije svetnikom 
 
Posnetek celotne 28. redne seje Občinskega sveta je dosegljiv na povezavi:  
 
https://www.youtube.com/watch?v=TvBe8krzV3U 
 

 
Ad 1 – Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda 

 
Ob prisotnosti 16 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 28. redne seje Občinskega sveta Občine Idrija,  
 
GLASOVANJE: PRISOTNIH: 16 

ZA: 16 
PROTI: 0  

 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Ad 2 - Potrditev zapisnika in sklepov 27. redne seje Občinskega sveta z dne 31. 3. 2022 

 
Župan je svetnike pozval k razpravi. Razprave ni bilo. 
 
Župan je dal na glasovanje naslednji 
SKLEP: Potrdi se zapisnik 27. redne seje Občinskega sveta Občine Idrija z dne 31. 3. 2022. 
 
GLASOVANJE: PRISOTNIH: 16 

ZA: 14  
PROTI: 0  

 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

Ad 3 - Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je predlagala občinskemu svetu, da 
imenuje Občinsko volilno komisijo, ki jo sestavljajo predlagani člani. 
 
Župan je svetnike pozval k razpravi. Razprave ni bilo.  
Župan je dal na glasovanje naslednji 
SKLEP: Sprejme se Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Idrija v 
predlaganem besedilu.  
 
V Občinsko volilno komisijo so imenovani:  
- Tilen Majnik, Idrijska Bela 13 – predsednik,  
- Jože Kenk, Črni Vrh 108 – namestnik predsednika,  
- Dejan Velikanje, Rudarska ulica 37, Idrija – član, 
- Nataša Kunc, Hribernikova ulica  15, Idrija – namestnica člana, 

https://www.youtube.com/watch?v=TvBe8krzV3U
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- Samo Beričič, Cankarjeva ulica 4, Idrija – član, 
- Oliva Mrak, Idrija, Ulica 1. maja 7, Idrija – namestnica člana, 
- Jožica Šinkovec, Gorenja Kanomlja 5 – članica, 
- Marija Benčina, Idrija, Ulica Jurija Vege 15, Idrija – namestnica članice.   
 
GLASOVANJE: PRISOTNIH: 16 

ZA: 15 
PROTI: 0 

 
Sklep je bil sprejet. 
 

 
Ad 4 - Ustanovitev Komisije za spremljanje pokrajinske zakonodaje 

 
Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli s sklicem seje. Župan je k besedi povabil 
poročevalca Gregorja Prezlja, direktorja občinske uprave Občine Idrija.  
 
Stališče Statutarno pravne komisije je podala predsednica Nada Golija Vastič. 
Župan je svetnike pozval k razpravi. Razprave ni bilo.  
 
Župan je dal na glasovanje naslednji 
SKLEP: Sprejme se Sklep o ustanovitvi Komisije za spremljanje pokrajinske zakonodaje v 
predlaganem besedilu. 
 
 
GLASOVANJE: PRISOTNIH: 16 

ZA: 15 
PROTI: 0  

 
Sklep je bil sprejet. 
 
  

Ad 5 – Poročilo Policijske postaje Idrija za leto 2021 

 
Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli s sklicem seje. Župan je k besedi povabil 
poročevalca Bojana Bizjaka, načelnika Policijske postaje Idrija. 
 
Župan je svetnike pozval k razpravi. Razpravljali so Erik Logar, Samo Kuščer, Dejan Mrak, 
Ana Ogrič Lapajne in Andrej Poglajen. 
 
Pojasnila so bila podana s strani Bojana Bizjaka. 
 
Občinski svet je seznanjen z letnim poročilom Policijske postaje Idrija za leto 2021. 
 
 

Ad 6 – Poročilo Nadzornega odbora Občine Idrija za leto 2021 

 
Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli s sklicem seje. Župan je k besedi povabil 
poročevalko Sašo Gnezda, predsednico Nadzornega odbora Občine Idrija.   
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Župan je svetnike pozval k razpravi. Razpravljali so Marija Bizjak Pavšič in Franci Medic. 
 
Pojasnila so bila podana s strani Saše Gnezda. 
Občinski svet je seznanjen s poročilom Nadzornega odbora Občine Idrija za leto 2021. 
 
 

Ad 7 - Letno poročilo JP Komunala Idrija d.o.o. 2021 

 
Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli s sklicem seje. Župan je k besedi povabil 
poročevalko Brigito Šen Kreže, direktorico JP Komunale Idrija d.o.o. in Klavdijo Plestenjak 
vodjo financ na Komunali Idrija d.o.o. 
 
Stališče Odbora za gospodarske javne službe je podal predsednik Branko Lapajne. 
Stališče Odbora za finance in proračun je podal predsednik Franci Medic. 
 
Župan je svetnike pozval k razpravi. Razpravljali so Samo Kuščer, Robert Šinkovec, Karin 
Peternel, Dejan Mrak, Marija Bizjak Pavšič, Erik Logar in Dorica Gnjezda.  
 
Pojasnila so bila podana s strani Brigite Šen Kreže in župana.   
 
Občinski svet je seznanjen z letnim poročilom JP Komunala Idrija d.o.o. za leto 2021. 

 
Ad 8 – Poročilo Nadzornega sveta JP Komunala Idrija d.o.o. 2021 

 
Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli s sklicem seje. Župan je k besedi povabil 
poročevalko Danico Kržišnik, predsednico nadzornega sveta JP Komunale Idrija d.o.o..   
 
Stališče Odbora za gospodarske javne službe je podal predsednik Branko Lapajne. 
Stališče Odbora za finance in proračun je podal predsednik Franci Medic. 
 
Župan je svetnike pozval k razpravi. Razpravljali so Robert Šinkovec, Franci Medic in Nada 
Golija Vastič. 
 
Pojasnila so bila podana s strani Danice Kržišnik.   
 
Občinski svet je seznanjen s poročilom Nadzornega sveta JP Komunala Idrija d.o.o. za leto 
2021. 
 

Ad 9 - Poročila javnih zavodov za leto 2021 
 

1.  
 
Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli s sklicem seje. Župan je k besedi povabil 
poročevalca Miho Kosmača, direktorja Mestnega muzeja Idrija.   
 
Stališče Odbora za družbene dejavnosti je podala predsednica Karin Peternel. 
Stališče Odbora za finance in proračun je podal predsednik Franci Medic. 
 
Župan je svetnike pozval k razpravi. Razprave ni bilo.  
 
Župan je dal na glasovanje naslednji 
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SKLEP: Presežek prihodkov nad odhodki iz poslovanja Mestnega muzeja Idrija v letu 2021 
v višini 4.584,00 € se nameni za nakup opreme v letu 2022. 
 
GLASOVANJE: PRISOTNIH: 17 

ZA: 17 
PROTI: 0  

 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
2. 

 
Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli s sklicem seje. Župan je k besedi povabil 
poročevalko Nadjo Brence, ravnateljico Vrtca Idrija. 
 
Stališče Odbora za družbene dejavnosti je podala predsednica Karin Peternel. 
Stališče Odbora za finance in proračun je podal predsednik Franci Medic. 
 
Župan je svetnike pozval k razpravi. Razprave ni bilo.  
 
Župan je dal na glasovanje naslednji 
SKLEP: Presežek prihodkov nad odhodki v letu 2021 iz poslovanja Vrtca Idrija v višini 
10.612,00 € se upošteva pri prvem naslednjem izračunu cen programov vrtca. 
 
GLASOVANJE: PRISOTNIH: 17 

ZA: 17 
PROTI: 0  

 
Sklep je bil sprejet. 
 
3. 
 
Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli s sklicem seje. Župan je k besedi povabil 
poročevalko Karmen Simonič Mervic, ravnateljico Osnovne šole Črni Vrh.  
 
Stališče Odbora za družbene dejavnosti je podala predsednica Karin Peternel. 
Stališče Odbora za finance in proračun je podal predsednik Franci Medic. 

 
Župan je svetnike pozval k razpravi. Razprave ni bilo. 
 
Župan je dal na glasovanje naslednji 
SKLEP: Presežek prihodkov nad odhodki iz poslovanja Osnovne šole Črni Vrh v letu 2021 v 
višini 11.194,29 € se nameni za nakup osnovnih sredstev in vzdrževalna dela. 
 
GLASOVANJE: PRISOTNIH: 17 

ZA: 17 
PROTI: 0  

 
Sklep je bil sprejet. 
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4. 

 
Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli s sklicem seje. Župan je k besedi povabil 
poročevalko Ivico Vončina, ravnateljico Osnovne šole Idrija.  
 
Stališče Odbora za družbene dejavnosti je podala predsednica Karin Peternel. 
Stališče Odbora za finance in proračun je podal predsednik Franci Medic. 

 
Župan je svetnike pozval k razpravi. Razprave ni bilo. 
 
Župan je dal na glasovanje naslednji 
SKLEP: Presežek prihodkov nad odhodki iz poslovanja Osnovne šole Idrija v letu 2021 v 
višini 7.627,00 € € se nameni za nabavo neopredmetenih sredstev, opreme, drobnega 
inventarja in vzdrževanje. 
 
GLASOVANJE: PRISOTNIH: 17 

ZA: 17 
PROTI: 0  

 
Sklep je bil sprejet. 
 
5. 
 
Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli s sklicem seje. Župan je k besedi povabil 
poročevalko Janjo Habe, ravnateljico Osnovne šole Spodnja Idrija.  
 
Stališče Odbora za družbene dejavnosti je podala predsednica Karin Peternel. 
Stališče Odbora za finance in proračun je podal predsednik Franci Medic. 

 
Župan je svetnike pozval k razpravi. Razpravljal je Franci Medic. 
 
Pojasnila so bila podana s strani podžupana Branka Lapajneta. 
 
Župan je dal na glasovanje naslednji 
SKLEP: Presežek odhodkov nad prihodki iz poslovanja Osnovne šole Spodnja Idrija v letu 
2021 v višini  5.708,96 € se pokrije v breme sredstev v upravljanju na kontih skupine 980. 
 
GLASOVANJE: PRISOTNIH: 17 

ZA: 17 
PROTI: 0  

 
Sklep je bil sprejet. 
 
6. 
 
Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli s sklicem seje. Župan je k besedi povabil 
poročevalko Tonjo Lapanja Brenčič, ravnateljico Glasbene šole Idrija.  
 
Stališče Odbora za družbene dejavnosti je podala predsednica Karin Peternel. 
Stališče Odbora za finance in proračun je podal predsednik Franci Medic. 
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Župan je svetnike pozval k razpravi. Razpravljal je župan, Erik Logar in Franci Medic. 
 
Pojasnila so bila podana s strani Tonje Lapanja Brenčič. 
 
Župan je dal na glasovanje naslednji 
SKLEP: Presežek prihodkov nad odhodki iz poslovanja Glasbene šole Idrija v letu 2021 v 
višini 3.053,00 €, od katerega odpade na Občino Idrija 2.137,10 €, se nameni za nakup 
glasbenih inštrumentov 
 
GLASOVANJE: PRISOTNIH: 17 

ZA: 17 
PROTI: 0  

 
Sklep je bil sprejet. 
 
7. 
 
Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli s sklicem seje. Župan je k besedi povabil 
poročevalko Nado B. Eržen, direktorico Mestne knjižnice in čitalnice Idrija.  
 
Stališče Odbora za družbene dejavnosti je podala predsednica Karin Peternel. 
Stališče Odbora za finance in proračun je podal predsednik Franci Medic. 
 
Župan je svetnike pozval k razpravi. Razprave ni bilo. 
 
Župan je dal na glasovanje naslednji 
SKLEP: Presežek prihodkov nad odhodki iz poslovanja Mestne knjižnice in čitalnice Idrija v 
letu 2021 na področju knjižnične dejavnosti v višini 4.528,40 € in presežek na področju 
kinematografske dejavnosti v višini 3.892,16 € se porabita za nakup osnovnih sredstev. 
 
GLASOVANJE: PRISOTNIH: 17 

ZA: 17 
PROTI: 0  

 
Sklep je bil sprejet. 
 
8. 
 
Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli s sklicem seje. Župan je k besedi povabil 
poročevalca Tomaža Glažarja, direktorja Zdravstvenega doma Idrija.  
 
Stališče Odbora za družbene dejavnosti je podala predsednica Karin Peternel. 
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 Tomaža Glažarja. 
 
Župan je dal na glasovanje naslednji 
SKLEP: Presežek prihodkov nad odhodki iz poslovanja Zdravstvenega doma Idrija v letu 
2021 v višini 37.199,00 €, od katerega odpade na Občino Idrija 26.039,30 €, se nameni za 
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pokrivanje presežka odhodkov nad prihodki iz preteklih let; presežek prihodkov nad 
odhodki iz poslovanja Zdravstvenega doma Idrija v letu 2021 v višini 277.088,00 €, od 
katerega odpade  na Občino Idrija 193.961,60 € pa se nameni za investicije v letu 2022. 
 
GLASOVANJE: PRISOTNIH: 17 

ZA: 17 
PROTI: 0  

 
Sklep je bil sprejet. 
 
9. 
 
Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli s sklicem seje. Župan je k besedi povabil 
poročevalko Valerijo Božič, direktorico Zavoda za turizem Idrija.  
 
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. Razpravljal je Dejan Mrak. 
 
Pojasnila so bila podana s strani Valerije Božič. 
 
Župan je dal na glasovanje naslednji 
SKLEP: Presežek prihodkov nad odhodki iz poslovanja Zavoda za turizem Idrija za leto 
2021 v višini 822 € se knjiži v dobro obveznosti za sredstva v upravljanju. 
 
GLASOVANJE: PRISOTNIH: 17 

ZA: 16 
PROTI: 0  

 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

Ad14 - Sklep o določitvi delovne uspešnosti direktorice Mestnega muzeja Idrija in 
direktorice Zavoda za turizem Idrija za leto 2021 

 
1. 
Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli s sklicem seje. Župan je k besedi povabil 
poročevalki Majo Majnik, svetovalko za družbene dejavnosti in Milojko Magajne, 
predsednico sveta zavoda Mestnega muzeja Idrija.  
 
Stališče Odbora za družbene dejavnosti je podala predsednica Karin Peternel. 
 
Župan je svetnike pozval k razpravi. Razprave ni bilo. 
 
Župan je dal na glasovanje naslednji 
SKLEP: Sprejme se Sklep o določitvi delovne uspešnosti direktorice Mestnega muzeja 
Idrija za leto 2021 v predlaganem besedilu. 
 
GLASOVANJE: PRISOTNIH: 16 

ZA: 12 
PROTI: 1 



 
 

                   Zapisnik 27.  redna seja 31. 3. 2022 

 

 
Sklep je bil sprejet. 
 
2. 
Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli s sklicem seje. Župan je k besedi povabil 
poročevalko Majo Majnik in Milojko Magajne, predsednico sveta zavoda Mestnega muzeja 
Idrija.  
 
Stališče Odbora za družbene dejavnosti je podala predsednica Karin Peternel. 
 
Župan je svetnike pozval k razpravi. Razpravljal je Metod Habe. 
 
Pojasnila so bila podana s strani Maje Majnik in Milojke Magajne. 
 
Župan je dal na glasovanje naslednji 
SKLEP: Sprejme se Sklep o določitvi delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev 
na trgu direktorice Mestnega muzeja Idrija za leto 2021 v predlaganem besedilu.  
 
 
GLASOVANJE: PRISOTNIH: 16 

ZA: 11 
PROTI: 1 

 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
3. 

 
Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli s sklicem seje. Župan je k besedi povabil 
poročevalko Karmen Makuc, svetovalko za gospodarske dejavnosti. 
 
Župan je svetnike pozval k razpravi. Razprave ni bilo. 
 
Župan je dal na glasovanje naslednji 
SKLEP: Sprejme se Sklep o določitvi delovne uspešnosti direktorice Zavoda za turizem Idrija 
za leto 2021 v predlaganem besedilu. 
 
 
GLASOVANJE: PRISOTNIH:  16 

ZA: 11 
PROTI: 0  

 
Sklep je bil sprejet. 
 

 
Ad 10 - Načrt upravljanja Krajinskega parka Zgornja Idrijca 

 
Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli s sklicem seje. Župan je k besedi povabil 
poročevalca Matevža Premelča – ZaVita d.o.o. in Valerijo Božič, direktorico Zavoda za 
turizem Idrija.  
 
Stališče Odbora za gospodarske dejavnosti je podal predsednik Robert Šinkovec. 
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Stališče Odbora za Urejanje prostora in varstvo okolja je podal predsednik Erik Logar. 
 
Župan je svetnike pozval k razpravi. Razpravljali so Franci Medic, Robert Šinkovec, Erik 
Logar, Andrej Poglajen, Tatjana Majnik in Branko Lapajne. 
 
Pojasnila so bila podana s strani župana, Matevža Premelča, Valerije Božič in Gregorja 
Prezlja. 
 
Župan je v sprejem predlagal naslednji 
SKLEP: Sprejme se Načrt upravljanja Krajinskega parka Zgornja Idrijca s prilogami za 
obdobje 2022 – 2031. 
 
 
GLASOVANJE: PRISOTNIH: 15 

ZA: 15 
PROTI: 0  

 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

Ad 11 - Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Idrija 
 

Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli s sklicem seje. Župan je k besedi povabil 
poročevalko Majo Majnik, svetovalko za družbene dejavnosti.  
 
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: Opravi se prva obravnava Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega 
zavoda Vrtec Idrija. 
 
 
GLASOVANJE: PRISOTNIH: 14 

ZA: 14 
PROTI: 0  

 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

Ad 12 - Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Glasbena šola 
Idrija 

 
Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli s sklicem seje. Župan je k besedi povabil 
poročevalko Majo Majnik, svetovalko za družbene dejavnosti.  
 
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: Opravi se prva obravnava Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega 
zavoda Glasbena šola Idrija. 
 
 
GLASOVANJE: PRISOTNIH: 14 

ZA: 14 
PROTI: 0  

 
Sklep je bil sprejet. 
 

 
Ad 13 - Cene storitev pomoči na domu 

 
Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli s sklicem seje. Župan je k besedi povabil 
poročevalko Majo Majnik, svetovalko za družbene dejavnosti in Nino Bevk, predstavnico 
Doma upokojencev Idrija. 
 
Stališče Odbora za družbene dejavnosti je podala predsednica Karin Peternel. 
Stališče Odbora za finance in proračun je podal predsednik Franci Medic. 
 
Župan je svetnike pozval k razpravi. Razpravljala je Ana Ogrič Lapajne. 
 
Pojasnila so bila podana s strani župana in Maje Majnik. 
 
Po razpravi je župan dal na glasovanje naslednji 
SKLEP: Sprejme se Sklep o soglasju k uskladitvi cene storitve pomoči družini na domu v 
Občini Idrija v predlaganem besedilu. 
 
 
GLASOVANJE: PRISOTNIH: 13 

ZA: 12 
PROTI: 1  

 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

Ad 15 - Zaključni račun proračuna Občine Idrija za leto 2021 
 

Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli s sklicem seje. Župan je k besedi povabil 
poročevalko Margerito Strnad Kos, svetovalko za finance in proračun.  
 
Stališče Odbora za finance in proračun je podal predsednik Franci Medic. 
 
Župan je svetnike pozval k razpravi. Razprave ni bilo. 
 
Župan je v sprejem predlagal naslednji 
SKLEP: Sprejme se Zaključni račun proračuna Občine Idrija za leto 2021 v predlaganem 
besedilu. 
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GLASOVANJE: PRISOTNIH: 15 
ZA: 15 
PROTI: 0  

 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

Ad 16 - Premoženjska bilanca Občine Idrija na dan 31.12.2021 
 

Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli s sklicem seje. Župan je k besedi povabil 
poročevalko Margerito Strnad Kos, svetovalko za finance in proračun.  
 
Stališče Odbora za finance in proračun je podal predsednik Franci Medic. 
 
Župan je svetnike pozval k razpravi. Razprave ni bilo. 
 
Župan je v sprejem predlagal naslednji 
SKLEP: Potrdi se Premoženjska bilanca Občine Idrija za leto 2021 v predlaganem besedilu. 
 
 
GLASOVANJE: PRISOTNIH: 15 

ZA: 15 
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, direktor občinske uprave Občine Idrija. 
 
Stališče Odbora za Urejanje prostora in varstvo okolja je podal predsednik Erik Logar. 
Stališče Odbora za finance in proračun je podal predsednik Franci Medic. 
 
Župan je svetnike pozval k razpravi. Razprave ni bilo. 
 
Župan je v sprejem predlagal naslednji 
SKLEP: Sprejme se Dopolnitve Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Idrija 
za leto 2022  v predlaganem besedilu. 
 
 
GLASOVANJE: PRISOTNIH: 15 

ZA: 15 
PROTI: 0  

 
Sklep je bil sprejet. 
 

 
Ad 18 - Občinske nagrade za leto 2022 
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Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli s sklicem seje. Župan je k besedi povabil 
poročevalca Dejana Mraka, ki je podal stališče Komisije za nagrade. 
 
Župan je svetnike pozval k razpravi. Razprave ni bilo. 
 
Župan je v sprejem predlagal naslednji 
SKLEP: Sprejme se lista nagrajencev za leto 2022 in nagradam pripadajoči denarni zneski 
po predlogu Komisije za nagrade. 
 
GLASOVANJE: PRISOTNIH: 15 

ZA: 15 
PROTI: 0  

 
Sklep je bil sprejet. 

 
 

 
 

VIP: Vprašanja in pobude svetnikov ter informacije svetnikom 
 
1. Ana Ogrič Lapajne je izpostavila obsežno gradivo, ki onemogoča svetnikom kvalitetno 

pripravo na sejo občinskega sveta. 
2. Robert Šinkovec je ponovil pobudo glede lokalne ceste v Oblakov Vrh – Idrijske Krnice, 

predlaga preverbo in preučitev možnosti za izboljšanje obstoječega stanja. 
3. Marija Bizjak Pavšič je opozorila, da je njeno drugo vprašanje izginilo iz tabele VIP. 
4. Milovana Lukan je pohvalila grajsko uro, fasada pod uro pa kazi celoten izgled stavbe. 
5. Nada Golija Vastič je podala pobudo in apelirala Občino Idrija glede razrešitve cestnih 

zastojev na Marovškmu travniku, da bi se uredil obvoz državne ceste čez »Razpet«. 
6. Miha Velikanje je vprašal, kdaj se bo končala izgradnja dovozne poti na Korejo. 
7. Erik Logar je opozoril, da ni bil objavljen zapisnik seje odbora UPIVO. Prosi, da se 

zapisniki objavljajo ažurno in vsebinsko poenoteni z ostalimi odbori. Izpostavil je še 
problematiko prevozov v Ljubevč, prevozniku namreč iz kesona padajo kovinski delci 
in emulzije. 

8. Metod Habe je opomnil, da se na prejšnji seji ni obravnavala uspešnost ravnateljice 
OŠ Črni Vrh, pričakoval je, da se bo obravnava zgodila na tokratni seji. Omenil je še 
prostorsko umestitev večjih stanovanjskih objektov v občini Idrija. 

9. Franci Medic je odprl novo temo, gradbišče med Idrijo in Spodnjo Idrijo. Predlagal je, 
da bi se dotrajano makadamsko vozišče preplastilo z asfaltno prevleko, ki bi omogočila 
boljšo prometno pretočnost. 

10. Dorico Gnjezda je zanimalo zakaj Sopotnik ne vozi tudi na Golnik. Še enkrat je 
izpostavila, če se že dogajajo kakšne aktivnosti na področju ocenjevanja krajev, mest,… 
In opozorila na zaraščenost spomenika pri »ta debeli skali«. 

 
 
Seja je bila zaključena ob 21:22. 
 
 
Direktor občinske uprave      Župan Občine Idrija 
Gregor Prezelj       Tomaž Vencelj 
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Številka: 900-0006/2022-34 
Datum: 19. 5. 2022 
 
 

PREGLED SKLEPOV 28. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA Z DNE  
19. 5. 2022 

 
 

Ad 1 – Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda 
 
Sprejme se predlagani dnevni red 28. redne seje Občinskega sveta Občine Idrija. 
 
 
Ad 2 - Potrditev zapisnika in sklepov 27. redne seje Občinskega sveta z dne 31. 3. 2022  

 
Potrdi se zapisnik 27. redne seje Občinskega sveta Občine Idrija z dne 31. 3. 2022. 
 
 
Ad 3 - Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
 
Sprejme se Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Idrija v predlaganem 
besedilu.  
 
V Občinsko volilno komisijo so imenovani:  
- Tilen Majnik, Idrijska Bela 13 – predsednik,  
- Jože Kenk, Črni Vrh 108 – namestnik predsednika,  
- Dejan Velikanje, Rudarska ulica 37, Idrija – član, 
- Nataša Kunc, Hribernikova ulica  15, Idrija – namestnica člana, 
- Samo Beričič, Cankarjeva ulica 4, Idrija – član, 
- Oliva Mrak, Idrija, Ulica 1. maja 7, Idrija – namestnica člana, 
- Jožica Šinkovec, Gorenja Kanomlja 5 – članica, 
- Marija Benčina, Idrija, Ulica Jurija Vege 15, Idrija – namestnica članice.   
 
 
Ad 4 - Ustanovitev Komisije za spremljanje pokrajinske zakonodaje 
 
Sprejme se Sklep o ustanovitvi Komisije za spremljanje pokrajinske zakonodaje v 
predlaganem besedilu. 
 
 
Ad 5 – Poročilo Policijske postaje Idrija za leto 2021 (ni sklepa) 
 
 
Ad 6 – Poročilo Nadzornega odbora Občine Idrija za leto 2021 (ni sklepa) 
 
 
Ad 7 - Letno poročilo JP Komunala Idrija d.o.o. 2021 (ni sklepa) 
 
 
Ad 8 - Poročilo Nadzornega sveta JP Komunala Idrija d.o.o. 2021 (ni sklepa) 
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Ad 9 - Poročila javnih zavodov za leto 2021  
 

1. Presežek prihodkov nad odhodki v letu 2021 iz poslovanja Vrtca Idrija v višini 10.612,00 
€ se upošteva pri prvem naslednjem izračunu cen programov vrtca. 
 

2. Presežek prihodkov nad odhodki iz poslovanja Osnovne šole Črni Vrh v letu 2021 v 
višini 11.194,29 € se nameni za nakup osnovnih sredstev in vzdrževalna dela. 
 

3. Presežek prihodkov nad odhodki iz poslovanja Osnovne šole Idrija v letu 2021 v višini 
7.627,00 € € se nameni za nabavo neopredmetenih sredstev, opreme, drobnega inventarja 
in vzdrževanje. 
 

4. Presežek odhodkov nad prihodki iz poslovanja Osnovne šole Spodnja  Idrija v letu 2021 
v višini  5.708,96 € se pokrije v breme sredstev v upravljanju na kontih skupine 980. 
 

5. Presežek prihodkov nad odhodki iz poslovanja Glasbene šole Idrija v letu 2021 v višini 
3.053,00 €, od katerega odpade na Občino Idrija 2.137,10 €, se nameni za nakup glasbenih 
inštrumentov 
 

6. Presežek prihodkov nad odhodki iz poslovanja Mestne knjižnice in čitalnice Idrija v letu 
2021 na področju knjižnične dejavnosti v višini 4.528,40 € in presežek na področju 
kinematografske dejavnosti v višini 3.892,16 € se porabita za nakup osnovnih sredstev. 
 

7. Presežek prihodkov nad odhodki iz poslovanja Mestnega muzeja Idrija v letu 2021 v 
višini 4.584,00 € se nameni za nakup opreme v letu 2022. 
 

8. Presežek prihodkov nad odhodki iz poslovanja Zdravstvenega doma Idrija v letu 2021 
v višini 37.199,00 €, od katerega odpade na Občino Idrija 26.039,30 €,  se nameni za 
pokrivanje presežka odhodkov nad prihodki iz preteklih let; presežek prihodkov nad 
odhodki iz poslovanja Zdravstvenega doma Idrija v letu 2021 v višini 277.088,00 €, od 
katerega odpade  na Občino Idrija 193.961,60 €  pa se nameni za investicije v letu 2022. 
 

9. Presežek prihodkov nad odhodki iz poslovanja Zavoda za turizem Idrija za leto 2021 v 
višini 822 € se knjiži v dobro obveznosti za sredstva v upravljanju. 
 
 
Ad 10 - Načrt upravljanja Krajinskega parka Zgornja Idrijca 
 

Sprejme se Načrt upravljanja Krajinskega parka Zgornja Idrijca s prilogami za 
obdobje 2022 – 2031. 
 
 
Ad 11 - Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Idrija 
 
Opravi se prva obravnava Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda 
Vrtec Idrija. 
 
 
Ad 12 - Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Glasbena šola Idrija 
 
Opravi se prva obravnava Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda 
Glasbena šola Idrija. 
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Ad 13 - Cene storitev pomoči na domu 
 
Sprejme se Sklep o soglasju k uskladitvi cene storitve pomoči družini na domu v Občini 
Idrija v predlaganem besedilu. 
 
 
Ad 14 - Sklep o določitvi delovne uspešnosti direktorice Mestnega muzeja Idrija in 
direktorice Zavoda za turizem Idrija za leto 2021 
 
1. Sprejme se Sklep o določitvi delovne uspešnosti direktorice Mestnega muzeja Idrija 
za leto 2021 v predlaganem besedilu.  
 
2. Sprejme se Sklep o določitvi delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev 
na trgu direktorice Mestnega muzeja Idrija za leto 2021 v predlaganem besedilu.  
 
3. Sprejme se Sklep o določitvi delovne uspešnosti direktorice Zavoda za turizem Idrija 
za leto 2021 v predlaganem besedilu. 
 
 
Ad 15 - Zaključni račun proračuna Občine Idrija za leto 2021 
 
Sprejme se Zaključni račun proračuna Občine Idrija za leto 2021 v predlaganem besedilu. 
 
 
Ad 16 – Premoženjska bilanca Občine Idrija na dan 31.12.2021 
 
Potrdi se Premoženjska bilanca Občine Idrija za leto 2021 v predlaganem besedilu. 
 
 
Ad17 - Premoženjsko pravne zadeve 
 
Sprejme de Dopolnitve Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Idrija za leto 
2022  v predlaganem besedilu. 
 
 
Ad18 - Občinske nagrade za leto 2022 
 
Sprejme se lista nagrajencev za leto 2022 in nagradam pripadajoči denarni zneski po 
predlogu Komisije za nagrade. 
 

 
Direktor Občinske uprave

   Gregor Prezelj  


