
 
 
Številka: 900-4/2019-1 

Datum:  12. 11. 2019 

 

Na podlagi 35. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08) in 28. 

člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo, 107/13, 

13/19) 

S K L I C U J E M 
 

9. redno sejo Občinskega sveta Občine Idrija, ki bo v četrtek, 21. 11. 2019 ob 17. uri v  

sejni sobi Občine Idrija. 

 

Predlagam naslednji dnevni red: 

 

1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda 

2. Potrditev zapisnika in sklepov 8. redne seje z dne 10. 10. 2019  

3. Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

4. Poročilo o poslovanju Osnovne šole Črni Vrh za leto 2018 

5. Poročilo Nadzornega sveta JP Komunala Idrija d.o.o. 

6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in organiziranju Javnega podjetja 

      Komunala Idrija d.o.o. - skrajšani postopek 

7. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne 

      službe oskrbe s toplotno energijo na območju Občine Idrija – skrajšani postopek 

8. Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje izbirne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno 

      energijo na zaključenem območju mesta Idrija – prva obravnava 

9. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem 

       Idrija – skrajšani postopek 

10. Akcijski načrt ukrepov za spodbujanje trajnostnega razvoja turizma v destinaciji Idrija 2019 – 

       2021 

11. Sklep o lokacijski preveritvi za enoto urejanja prostora ID_51/2_SSe na zemljiščih parc. št. 

       2577 in 2580/4, k.o. Idrija -  mesto 

12. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o uvedbi uličnega sistema v naselju Spodnja  

       Idrija - skrajšani postopek 

13. Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za 

leto 2020 

14. Sklep o določitvi izhodiščne cene stavbnih zemljišč v Občini Idrija za leto 2020 

15. Sklep o vrednosti točke za obračun najemnine za zemljišča in javne površine, ki so v lasti  

      Občine Idrija za leto 2020 

16. Sklep o določitvi izhodiščne cene nepremičnin za potrebe občinskih cest v občini Idrija  

17. Sklep o vrednosti točke za izračun občinskih taks za leto 2020 

18. Premoženjsko pravne zadeve  

VIP: Vprašanja in pobude svetnikov ter informacije svetnikom 

 

 

 

Župan Občine Idrija 

Tomaž Vencelj 

       
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Gradivo: 
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 4: Irena Kenk – OŠ Črni Vrh 

- k točki 5: Danica Kržišnik – predsednica NSK Komunala Idrija 

- k točki 8: Matjaž Mihelčič – JHP, Martina Magajna Grželj – Pro SVET   

- k točkam 9 in 10: Valerija Verhovnik – Zavod za turizem Idrija 

- k točki 11: Rafael Bizjak – občinski urbanist 

 

 

 

 

 

V vednost: 

- vse KS občine Idrija 

- Upravna enota Idrija 

- Občinski svet Občine Cerkno 

- Območna obrtna zbornica Idrija, Lapajnetova ul. 

- 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/

