
TABELA VIP 

PREDLAGATELJ POBUDA STANJE 

18. redna seja 16.5.2017 

Renata Hvala Nepreglednost ceste pri bencinskem servisu Petrol Teče pritožbeni postopek pri inšpekciji 

Nada Golija Vastič Številčno ovrednotenje tabele občinskih projektov  

Milovana Lukan Način financiranja športnih društev Odgovor je podan v gradivu za 19. sejo in še 10.7.2017 

posredovan mail Lukanovi 

Milovana Lukan Opredelitev odlaganja odpadkov na ekoloških otokih - 

stanovalci blokov odlaganja ne dovolijo 

 

Odgovor podala Komunala v gradivu za 19. sejo 

Milovana Lukan Ureditev prostorov za bivalne prikolice in šotore  

Milovana Lukan Postavitev avtomata za eko čistila Odgovor podala Komunala v gradivu za 19. sejo 

Milovana Lukan Ureditev gostinske terase, WC in fitness parka na prostem v Mejci  

Milovana Lukan, 

Ivan Skrt, Bojan 

Režun 

Sporna postavitev skladišča soli pri Kajzer Župan podal odgovor na seji – skladišče bo tu največ do 2019, 

skušalo pa se ga bo odstraniti čim prej 

Milovana Lukan Ureditev zbirnika pobud svetnikov Zbirnik je zasnovan od 18. seje OS, na kateri je bila pobuda dana, 

dalje 

Bogdan Mohorič Zagotovitev varnosti ceste nad topilnico S Komunale že pridobljena ponudba, a zaradi pomanjkanja 

proračunskih sredstev za investicije v 2017, planiramo izvedbo v 

2018. 

Bogdan Mohorič Sanacija ceste od Vojskega proti Idriji Odgovor je podan v gradivu za 19. sejo 



Janez Žakelj Nestrokovna izvedba del na plinovodu v Šebalk in izvajanje 

nadzora 

Odgovor je podan v gradivu za 19. sejo 

Nikolaj Podgornik Problematika delavcev Ilesa ob stečaju podjetja  

Kristjan Brus Postavitev avtobusnih postajališč v KS Ledine Dne 22.6.2017 smo prejeli odločbo MZI v kateri se dovoli 

odstopanje od projektnih pogojev, ki jih določa  Pravilnik o 

avtobusnih postajališčih. 

Kristjan Brus Obnova podružnične šole v Ledinah Trenutno je prioriteta vrtec v Sp. Idriji. Ko bo za vrtec vloženo 

gradbeno dovoljenje, se bodo pričele aktivnosti glede PŠ Ledine. 

Bojan Režun Nedovoljeno postavljanje jumbo plakatov   

Miro Krevs, 

Stojan Lukman 

Pritožba nad poslabšanjem dostopnosti poštnih storitev v Črnem 

Vrhu in Sp. Idriji – problem zakasnitve vročanja priporočenih 

pošiljk, nevaren dostop do prostorov 

 

Miro Krevs Zagotovitev sinhronega delovanja semaforjev v Godoviču  

Stojan Lukman Stanje projekta napeljave optike  

Stojan Lukman Hoferjev jumbo plakat - ukrepanje Pojasnilo podano na seji 

Branko Lapajne Možnost napeljave optike na Vojskem  

19. redna seja 6.7.2017 

Silva Gostiša Odkup hiše v Črnem Vrhu, kjer je ozko grlo pri odcepu do šole Ker je hiša v Črnem Vrhu na državni cesti in s tem ovira 

odvijanje prometa na državni cesti ter preglednost priključka je 

Občina Idrija izdelala po Pravilniku projektno nalogo ureditve 

priključka, pločnika in prehoda za pešce, ki je zajemala tudi 

odkup in rušenje hiše na naslovu Črni Vrh št.70. Na komisijski 



obravnavi so nam na Ministrstvu za infrastrukturo to projektno 

nalogo zavrnili z obrazložitvijo, da je potrebno območje 

rekonstrukcije državne ceste skozi naselje Črni Vrh celovito 

obravnavati. Pripravili smo novo projektno nalogo, ki bo celovito 

obravnava urejanje in jo poslali na DRSI. Ker za to izvedbo 

nimajo v državnem proračunu sredstev so predlagali to investicijo 

v rebalansu, ki ga bo državni zbor obravnaval oktobra 2017. Za 

izvedbo bo potrebno med Občino Idrija in DRSI skleniti 

sporazum o deležu financiranja projekta. 

Silva Gostiša Propadanje idrijskih klavž  Zakon o varstvu kulturne dediščine nalaga skrb za vzdrževanje 

spomenika njegovemu lastniku, v primeru klavž je to Republika 

Slovenija. Občina Idrija je pisno opozorila pristojno inšpekcijo in 

Republika Slovenija je pričela s postopki priprave in izvedbe 

sanacije, ki naj bi bila že v izvajanju. 

Silva Gostiša Neočiščena cesta do kanomeljskih klavž, slabo označen dostop do 

Šturmajc, zagotovitev sredstev za dokončanje in vzdrževanje 

objektov 

Cesta do kanomeljskih klavž nima statusa JP niti Gozdne ceste.  

Silva Gostiša Zahteva za informacijo o gradnji plinovoda po Ključih  

Nada Golija Vastič Zahteva za pripravo seznama objektov, katerih vzdrževanje bo 

Občina še naprej podpirala 

 

Ivan Skrt Pobuda, da se mladoporočencem ob poroki podari zastava RS; 

zastava naj bo naprodaj tudi na stojnici ob Dnevu KS 

 

Ivan Skrt Pobuda, naj župan enkrat letno sprejme zlatoporočence  

Ivan Skrt Pobuda, naj se očisti hrib pri Raufnku, ki je tudi simbol rudarske 

dediščine 

 



Bogdan Mohorič Slaba ocena redarskega dela, kršitelje parkiranja se obravnava 

neenakopravno, ščiti se posameznike na območju, kjer je parkiranje 

prepovedano 

Podatki o delu Občinskega redarstva so razvidni v letnih 

poročilih, s katerimi je seznanjen Občinski svet (letos 

06.07.2017). Ob nadzoru mirujočega prometa se vse kršitelje 

obravnava enako, sicer pa je mogoče pojasniti le konkretne 

primere obravnave, ne pa pavšalne ocene dela. 

Milovana Lukan Dopolnitev informacije o financiranju športnih društev – koliko je 

bilo razdeljenih vseh sredstev in koliko so dobila posamezna 

društva 

https://www.idrija.si/objava/84114  na tej povezavi so objavljeni 

rezultati razpisov s področja družbenih dejavnosti 

Milovana Lukan Zagotovitev nadomeščanja odsotnih delavcev v občinski upravi 

zaradi nemotenega oteka dela  

 

Milovana Lukan Pobuda reševalne službe Zdravstvenega doma Idrija za asfaltacijo 

pristajalnega prostora za helikopter 

 

Milovana Lukan Razmisli naj se o uvedbi turističnega vlakca od gradu do Divjega 

jezera 

 

Robert Lapanja Ureditev avtobusnega postajališča na Travniku Komentar je na seji podal župan 

Robert Lapanja Pobuda, naj se pohiti z vzdrževanjem cest Vzdrževanje cest je v teku oz. proti koncu. 

Bojan Režun Razmislek o računih, ki jih s strani Komunale prejemajo društva in 

so zanje visok strošek 

 

Anja Jereb Zagotovitev površin za kampiranje Župan je na seji pojasnil,da je to možno le v zelo majhnem 

obsegu, bo pa urejenih nekaj prostorov za kamperje 

Branko Lapajne Pobuda za spremembo pravilnika o financiranju turističnih društev, 

sedanje točkovanje je nelogično 

 

Tomaž Vencelj Po zgledu odbora za GJS naj se na spletu objavi zapisnike vseh Večina zapisnikov je objavljenih 

https://www.idrija.si/objava/84114


delovnih teles 

Tomaž Vencelj Zaprosilo za informacijo, kam se bo odvažal material iz izkopa za 

garažno hišo 

Župan je odgovoril, da informacijo lahko poda investitor. 

Tomaž Vencelj Ne uresničuje se obljuba, da se bo ob gradnji plinovoda urejala tudi 

kolesarska steza 

Župan je pojasnil, da je gradnja plinovoda prehitela, Kumrova pa 

dodala, da sredstva za kolesarsko stezo država planira v 2018, 

občina je izdelala projektno dokumentacijo in jo predala na DRSI. 

Miro Krevs Neodgovorno ravnanje lovcev – lastnike zemljišč bi morali 

obvestiti, kdaj tam lovijo, da ne prihaja do stresnih situacij 

 

Janez Žakelj Zakaj so ustavljena dela na krožišču v Godoviču Pojasnilo Kumrove na seji: zaradi dopustov delavcev 

 


