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Številka: 900-0009/2022-21  
Datum: 8.7.2022  
 

 
Z   A   P   I   S   N   I   K  

29. redne seje Občinskega sveta občine Idrija z dne 7. 7. 2022 
 
 
Prisotni člani: Nada Golija Vastič, Branko Lapajne, Franci Medic, Robert Šinkovec, Dejan 
Mrak, Metod Habe, Marija Bizjak Pavšič, Cirila Hladnik, Tatjana Majnik, Miha Velikanje, 
Kristjan Brus, Andrej Poglajen, Bojan Režun, Erik Logar, Milovana Lukan, Gregor Rupnik 
opravičeno odsotni člani: Karin Peternel, Aleksander Paglavec, Ana Ogrič Lapajne, Samo 
Kuščer, Dorica Gnjezda 
ostali odsotni člani: / 
ostali prisotni: župan Tomaž Vencelj; občinska uprava: Gregor Prezelj, Tadej Rupnik, Maja 
Majnik 
vabljeni: Karla Jankovič – LUZ d.d., Brigita Šen Kreže – Komunala Idrija d.o.o., Nadja Brence 
– Vrtec Idrija 
 
Pričetek seje: ob 17. uri 
 
Predlagan je bil 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 
 
Posnetek celotne 29. redne seje Občinskega sveta je dosegljiv na povezavi:  
 

https://www.youtube.com/watch?v=TfCnFAPMWAk 
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Ad 1 – Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda 
 
Ob prisotnosti 15 svetnikov na začetku seje se je ugotovilo, da je seja sklepčna.  
 
Župan je svetnike pozval k razpravi. Razpravljala sta Bojan Režun in Franci Medic. 
 
Pojasnila so bila podana s strani Gregorja Prezlja. 
 
Župan je dal na glasovanje naslednji 
SKLEP: S predloga dnevnega reda 29. redne seje Občinskega sveta Občine Idrija, se umakne 
pri 4. točki podtočka b) Imenovanje članov Komisije za spremljanje pokrajinske zakonodaje 
 
GLASOVANJE: PRISOTNIH: 15 

ZA: 11 
PROTI: 4 

 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Župan je dal na glasovanje naslednji 
SKLEP: S predloga dnevnega reda 29. redne seje Občinskega sveta Občine Idrija, se umakne 
11. točka Sklep o določitvi delovne uspešnosti direktorja Zdravstvenega doma Idrija. 
 
GLASOVANJE: PRISOTNIH: 15 

ZA: 15 
PROTI: 0  

 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Župan je dal na glasovanje naslednji 
SKLEP: Sprejme se predlagani dnevni red 29. redne seje Občinskega sveta Občine Idrija, 
upoštevaje predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, da se pri 4. 
točki z dnevnega reda umakne podtočka b) Imenovanje članov Komisije za spremljanje 
pokrajinske zakonodaje ter predlog župana, da se umakne 11. točka Sklep o določitvi 
delovne uspešnosti direktorja Zdravstvenega doma Idrija. 
 
GLASOVANJE: PRISOTNIH: 15 

ZA: 13 
PROTI: 0  

 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Ad 2 - Potrditev zapisnika in sklepov 28. redne seje Občinskega sveta z dne 19. 5. 2022 

 
Župan je svetnike pozval k razpravi. Razprave ni bilo. 
 
Župan je dal na glasovanje naslednji 
SKLEP: Potrdi se zapisnik 28. redne seje Občinskega sveta Občine Idrija z dne 19. 5. 2022 
 
GLASOVANJE: PRISOTNIH: 15 



 
 

                   Zapisnik 29.  redna seja 7. 7. 2022 

 

ZA: 15  
PROTI: 0  

 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Ad 3 - Potrditev zapisnika in sklepov 3. izredne seje Občinskega sveta z dne 15. 6. 2022 

 
Župan je svetnike pozval k razpravi. Razprave ni bilo. 
 
Župan je dal na glasovanje naslednji 
SKLEP: Potrdi se zapisnik 3. izredne seje Občinskega sveta Občine Idrija z dne 15. 6. 2022. 
 
GLASOVANJE: PRISOTNIH: 15 

ZA: 15  
PROTI: 0  

 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

Ad 4 - Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je predlagala občinskemu svetu, da 
namesto člana Sama Beričiča, Cankarjeva ulica 4, Idrija, imenuje članico Danico Markič, 
Srednja Kanomlja 29 b, 5281 Spodnja Idrija. 
 
Župan je svetnike pozval k razpravi. Razprave ni bilo.  
 
Župan je dal na glasovanje naslednji 
SKLEP: V Občinsko volilno komisijo se namesto člana Sama Beričiča, Cankarjeva ulica 4, 
Idrija, imenuje članico Danico Markič, Srednja Kanomlja 29 b, 5281 Spodnja Idrija. 
 
GLASOVANJE: PRISOTNIH: 15 

ZA: 15 
PROTI: 0 

 
Sklep je bil sprejet. 
 

Po sprejetju sklepa je župan pozval k razpravi podtočke b) Imenovanje članov Komisije za 
spremljanje pokrajinske zakonodaje. Razpravljali so Franci Medic, Bojan Režun, Gregor 
Rupnik in Metod Habe. 
 
Pojasnila so bila podana s strani Gregorja Prezlja in župana. Župan je sklenil razpravo, da 
bo točka uvrščena na prihodnjo, 30. sejo Občinskega sveta Občine Idrija, ki bo predvidoma 
22. 9. 2022. 
 

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

 
Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli s sklicem seje. Župan je k besedi povabil 
poročevalko Janjo Hadalin, svetovalko za urejanje prostora in varstvo okolja in Karlo 
Jankovič – Luz d.d.  
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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. Razpravljal je Erik Logar. 
 
Pojasnila so bila podana s strani Karle Jankovič. 
 
Župan je v sprejem predlagal naslednji 
SKLEP: Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem 
načrtu Občine Idrija v predlaganem besedilu. 
 
 
GLASOVANJE: PRISOTNIH: 15 

ZA: 15 
PROTI: 0  

 
Sklep je bil sprejet. 
 
  

Ad 6 – 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 članica odbora Milovana Lukan. 
 
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 Vrtec Idrija 
v predlaganem besedilu. 
 
GLASOVANJE: PRISOTNIH: 15 

ZA: 15 
PROTI: 0  

 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

Ad 7 – 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 članica odbora Milovana Lukan. 
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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 Glasbena 
šola Idrija v predlaganem besedilu. 
 
GLASOVANJE: PRISOTNIH: 15 

ZA: 15 
PROTI: 0  

 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Ad 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  

 
Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli s sklicem seje. Župan je k besedi povabil 
poročevalca Gregorja Prezlja, direktorja občinske uprave Občine Idrija in Brigito Šen Kreže, 
direktorico Komunale Idrija d.o.o. 
 
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 in proračun je podal predsednik Franci Medic. 
 
Župan je svetnike pozval k razpravi. Razpravljali so župan, Franci Medic, Nada Golija 
Vastič, Robert Šinkovec, Branko Lapajne in Gregor Rupnik. 
 
Pojasnila so bila podana s strani Brigite Šen Kreže in župana. 
 
Župan je v sprejem predlagal naslednji 
SKLEP: Prva obravnava Odloka o določanju cen gospodarskih javnih služb varstva okolja, 
24-urne dežurne službe in cen vzdrževanja občinskih cest in javnih površin v občini Idrija 
se podaljša in opravi na naslednji seji Občinskega sveta. 
 
GLASOVANJE: PRISOTNIH: 15 

ZA: 15 
PROTI: 0  

 
Sklep je bil sprejet. 

 
 

Ad 9 – Odlok o oglaševanju na območju Občine Idrija 

 

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. 
Stališče Odbora za gospodarske javne službe je podal predsednik Branko Lapajne.  
Stališče Odbora za urejanje prostora in varstvo okolja je podal predsednik Erik Logar. 
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Župan je svetnike pozval k razpravi. Razpravljal je Erik Logar, Franci Medic, Nada Golija 
Vastič, Kristjan Brus, Erik Logar, Bojan Režun, Dejan Mrak, Branko Lapajne in Miha 
Velikanje.   
 
Pojasnila so bila podana s strani župana in Gregorja Prezlja. 
 
Župan je v sprejem predlagal naslednji 
SKLEP: Prva obravnava Odloka o oglaševanju na območju Občine Idrija se podaljša in opravi 
na naslednji seji Občinskega sveta 
 
GLASOVANJE: PRISOTNIH: 15 

ZA: 15 
PROTI: 0  

 
Sklep je bil sprejet. 
 

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

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 članica odbora Milovana Lukan. 
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 predlagana Sistemizacija delovnih mest v Vrtcu Idrija za šolsko leto 
2022/2023. 
 
GLASOVANJE: PRISOTNIH: 15 

ZA: 15 
PROTI: 0  

 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

Ad11 - Premoženjsko pravne zadeve 
 

1. 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. 
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 Sklep o prenehanju statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena 
v predlaganem besedilu. 
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GLASOVANJE: PRISOTNIH: 15 
ZA: 15 
PROTI: 0  

 
Sklep je bil sprejet. 

 
 

2. Gradivo za obravnavo točke so svetniki prejeli s sklicem seje. Župan je k besedi povabil 
poročevalca Gregorja Prezlja, direktorja 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 Spremembe in 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. 
 
 

VIP: Vprašanja in pobude svetnikov ter informacije svetnikom 
 
Seji se pridruži svetnik Andrej Poglajen. 
 
1. Župan Tomaž Vencelj je poročal glede postopkov sprejemanja pokrajinske 

zakonodaje. Sklicanega sestanka sta se udeležila tudi podžupan Branko Lapajne in 
državni svetnik Bojan Režun. Izrazil je nestrinjanje s poimenovanjem Goriške regije, 
primernejši se mu zdi izraz Severna Primorska. Sledila je podrobnejša razlaga Bojana 
Režuna, ki je pojasnil zakaj na seji DZ niso sprejeli predloga Občine Idrija. 

2. Erik Logar je vprašal o smislu ustanavljanja Komisije za spremljanje pokrajinske 
zakonodaje, kajti naši predlogi niso bili upoštevani. Za to se sprašuje kakšen vpliv ima 
lahko komisija. Pojasnila je podal Bojan Režun, konstruktivnemu pogovoru se je 
pridružil tudi Franci Medic. 

3. Milovana Lukan se je spraševala o prednostih in slabostih za občino Idrijo s sprejetjem 
nove zakonodaje in ustanavljanjem komisije. Marijo Bizjak Pavšič je zanimalo, če bo 
vsaka občina (občinski svet) ustanovila takšno komisijo. 

4. Franci Medic je posredoval pobudi občana. Prvo, glede nujne sanacije poškodovanega 
odtočnega jaška v Idriji. Opozoril je in pokazal nekaj fotografij neurejenega in 
zapuščenega območja pod sv. Trojico. Svetnik naproša uslužbence občinske uprave, če 
lahko posredujejo, da se obstoječe stanje izboljša. 

5. Metod Habe se je najprej dotaknil februarske seje MVI, ki mu ne da miru. Po njegovem 
mnenju je potekala nelegitimno in so člani seje zavestno kršili poslovnik. Pohvalil je 
letošnjo otvoritev Festivala idrijske čipke. 

6. Gregor Rupnik je pohvalil klanec v Zadlogu. Navezal se je na predhodno temo Metoda 
Habeta. Izpostavil je problematiko saniranja in urejanja pokopališča v Godoviču. Prav 
tako je v krajevni skupnosti Godovič vsakoletna težava z oskrbo s pitno vodo. Okrcal je 
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tudi akterje, ki so poklicno zaposleni na tem področju in projektih, ker niso odzivni po 
telefonu in elektronski pošti. Odgovore je podal Branko Lapajne. Prosil je tudi, da v 
primeru, da se bodo dogajale aktivnosti in sestanki s predstavniki krajevne skupnosti, 
da je o le-teh seznanjen tudi on. 

7. Erik Logar je podal pobudo, ki se je nanašala na javni razpis in sanacijo Triglavske ulice. 
Apeliral je, da se od izvajalca iztirja odškodnina, ker s svojim delom kvari ugled Občine 
Idrija.  

8. Tatjana Majnik je po dolgem času opomnila na optično omrežje, ki ga še vedno čakajo 
v Idrijski Beli.  

9. Dejan Mrak je informiral zbrane, da imajo na Vojskem že dlje časa prepolne zabojnike 
za smeti, po njegovem mnenju trenutno zbiranje odpadkov ni ravno optimalno.  

10. Milovana Lukan se je navezala na temo oblikovanja ločenega oddelka otrok s 
posebnimi potrebami v vrtcu. Izrazila je nestrinjanje s takšnim predlogom, s strani 
župana in Maje Majnik je bil podan obsežen odgovor. 

11. Marija Bizjak Pavšič je podala ponovno vprašanje in pobudo glede nepopolne 
povezave do lokacij defibrilatorjev v občini.  Zanimalo jo je tudi o aktivnostih na 
področju projekta gradnje vodovoda v Idrijskih Krnicah.  

12. Bojan Režun je opozoril na neugleden in zapuščen park za gradbiščem nekdanje 
gostilne Soča. Izpostavil je izginulo tablo pred zdravstvenim domom s poimenovanjem 
po partizanski bolnišnici Pavla in tudi tablo na prenovljeni zgradbi »Gozdarske šole«, 
ker gre za spomenik državnega pomena UNESCO destinacije. 

13. Andrej Poglajen je svetnike opozoril na nov predlog Ministrstva za finance. Govoril je 
o nižjih povprečninah za občine. Ob draginji, ki se kaže na področju energentov in 
materiala, je zaskrbljujoče, ker se bodo tako občine znašle še v težjem položaju.  
Posredoval je pobudo občanke, ki opozarja na zapuščen avtomobil v križišču na Ulici 
Otona Župančiča in prosi za odstranitev.  

 
Seja je bila zaključena ob 19:17. 
 
 
Direktor občinske uprave      Župan Občine Idrija 
Gregor Prezelj       Tomaž Vencelj 
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Številka: 900-0009/2022-20 
Datum: 7. 7. 2022 
 
 
 

PREGLED SKLEPOV 29. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA Z DNE  
7. 7. 2022 

 
 
 
Ad 1 – Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda 
 
Sprejme se predlagani dnevni red 29. redne seje Občinskega sveta Občine Idrija, 
upoštevaje predlog župana, da se pri 4. točki z dnevnega reda umakne podtočka b) 
Imenovanje članov Komisije za spremljanje pokrajinske zakonodaje ter da se umakne 11. 
točka Sklep o določitvi delovne uspešnosti direktorja Zdravstvenega doma Idrija. 
 
 
Ad 2 - Potrditev zapisnika in sklepov 28. redne seje Občinskega sveta z dne 19. 5. 2022  
 
Potrdi se zapisnik 28. redne seje Občinskega sveta Občine Idrija z dne 19. 5. 2022. 
 
 
Ad 2 - Potrditev zapisnika in sklepov 3. izredne seje Občinskega sveta z dne 15. 6. 2022 
 
Potrdi se zapisnik 3. izredne seje Občinskega sveta Občine Idrija z dne 15. 6. 2022. 
 
 
Ad 4 - Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
 
V Občinsko volilno komisijo se namesto člana Sama Beričiča, Cankarjeva ulica 4, Idrija, 
imenuje članico Danico Markič, Srednja Kanomlja 29 b, 5281 Spodnja Idrija. 
 
 
Ad 5 - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu 
Občine Idrija 
 
Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu 
Občine Idrija v predlaganem besedilu. 
 
 
Ad 6 – Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Idrija 
 
Sprejme se Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Idrija v 
predlaganem besedilu. 
 
 
Ad 7 – Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Glasbena šola Idrija 
 
Sprejme se Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Glasbena šola 
Idrija v predlaganem besedilu. 
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Ad 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 Odloka o določanju cen gospodarskih javnih služb varstva okolja, 24-urne 
dežurne službe in cen vzdrževanja občinskih cest in javnih površin v občini Idrija se podaljša 
in opravi na naslednji seji Občinskega sveta. 
 
 
Ad 9 - Odlok o oglaševanju na območju Občine Idrija 
 
Prva obravnava Odloka o oglaševanju na območju Občine Idrija se podaljša in opravi na 

naslednji seji Občinskega sveta. 

 
Ad 10 - Sistemizacija delovnih mest v Vrtcu Idrija za šolsko leto 2022/2023  
 
Potrdi se predlagana Sistemizacija delovnih mest v Vrtcu Idrija za šolsko leto 2022/2023. 
 
 
Ad 11 - Premoženjsko pravne zadeve 
 

1. Sprejme se Sklep o prenehanju statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena v 
predlaganem besedilu. 
 
2. Sprejme se Spremembe in dopolnitve Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem 
Občine Idrija za leto 2022 v predlaganem besedilu. 
 
 

Direktor Občinske uprave
   Gregor Prezelj  


