OBČINA VRHNIKA
OBČINSKI SVET

Tržaška cesta 1,1360 VRHNIKA
tel.: 01/7555-410, fax: 01/7505-158

ZAPISNIK

1

2. redne seje Občinskega sveta Občine Vrhnika, ki je bila dne 7. 2. 2019 ob 18. uri v sejni sobi Občine
Vrhnika.
Prisotni člani občinskega sveta:
1. Andrej Podbregar

SDS

2. Petra Černetič

SDS

3. Jožef Malovrh

SDS

4. Mateja Dolamič

SDS

5. Zdravko Železnik

SDS

6. Borut Fefer

Povezujemo Vrhniko

7. Ema Goričan

Povezujemo Vrhniko

8. Janko Skodlar
9. Nataša Grom

Povezujemo Vrhniko
Povezujemo Vrhniko

10. mag. Viktor Sladič
11. Nataša Rijavec

Lista za razvoj Vrhnike in podeželja
Lista za razvoj Vrhnike in podeželja

12. Grega Kukec

Lista za razvoj Vrhnike in podeželja

13. Janez Pivk

Lista za razvoj Vrhnike in podeželja

14. Alojz Kos
15. Janez Kikelj

SD
SD

16. Jošt Cankar
17. Vid Drašček

Nova Slovenija
DeSUS

18. Boštjan Erčulj
19. Doman Blagojević

Lista za lajf
Zeleni Slovenije

20. Pavel Oblak
21. Valerija Mojca Frank

SLS
SMC

22. David Kastelic

Levica

Opravičeno odsotna:
1. Edin Behrić

Povezujemo Vrhniko

2. Bernarda Kropf

Lista za razvoj Vrhnike in podeželja

Predstavniki Občinske uprave:
1. Daniel Cukjati, župan Občine Vrhnika
2. Vesna Kranjc, direktorica Občinske uprave Občine
Vrhnika
3. Maja Kogovšek, vodja Oddelka za finance
4. Aleksandra Rode Turšič, vodja Oddelka za prostor
5. mag. Matej Černetič, vodja Oddelka za družbene
dejavnosti
6. Matej Jakša, sistemski administrator

imenovanju komisije za spremljanje investicije nadgradnje ZD
Vrhnika in točko Vprašanja in pobude svetnikov.
Župan Daniel Cukjati je pred potrditvijo dnevnega reda podal
na glasovanje naslednji
SKLEP
Točka z naslovom: Predlog odloka o predkupni pravici
Občine Vrhnika se obravnava po hitrem postopku.
Glasovanje
Navzočih: 22
ZA: 22
Sklep je bil sprejet.
Nato je župan v potrditev predlagal naslednji
DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev zapisnika 1. redne seje Občinskega
sveta Občine Vrhnika z dne 18. 12. 2019
2. Osnutek Odloka o proračunu Občine Vrhnika za leto 2019 predstavitev
3. Imenovanje članov in predsednikov stalnih delovnih teles
Občinskega sveta in Nadzornega odbora Občine Vrhnika
4. Imenovanje članov sveta za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu
5. Program dela Občinskega sveta Občine Vrhnika za leto
2019
6. Predlog odloka o predkupni pravici Občine Vrhnika
7. Sklep o razveljavitvi sklepa o imenovanju komisije za
spremljanje investicije nadgradnje ZD Vrhnika in točka
vprašanja in pobude svetnikov.
8. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta
1. Pregled in potrditev zapisnika 1. redne seje Občinskega
sveta Občine Vrhnika z dne 18. 12. 2019
Pisnih pripomb na zapisnik 1. redne seje Občinskega sveta
občine Vrhnika ni bilo, mag- Sladič pa je na seji predlagal, da
se v zapisniku popravi ime Liste za razvoj Vrhniškega
podeželja in Vrhnike, ker je bilo napačno napisana beseda
»rozvoj).
V sprejem je bil predlagan naslednji

Ostali prisotni:
1. Darjan Kacin, snemalec
2. Gašper Tominc, urednik Našega časopisa

SKLEP
Potrdi se zapisnik 1. redne seje Občinskega sveta Občine
Vrhnika z dne 18. 12. 2019.

Župan Daniel Cukjati je na začetku seje vse lepo pozdravil in
opravičil svetnico Bernardo Kropf, ki je sporočila svojo
odsotnost. Povedal je, da so člani občinskega sveta občine
Vrhnika prejeli k osnovnemu gradivu še dodatno gradivo oz.
razširitev dnevnega reda s tremi točkami: Predlog odloka o
predkupni pravici Občine Vrhnika, za katero je župan predlagal
sprejem po hitrem postopku, Sklep o razveljavitvi sklepa o

Glasovanje
Navzočih: 22
ZA: 22
Sklep je bil sprejet.
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2. Osnutek Odloka o proračunu Občine Vrhnika za leto
2019 – predstavitev

5. Statutarno pravno komisijo,
6. Komisijo za podeljevanje občinskih priznanj in nagrad.

Župan Daniel Cukjati je uvodoma povedal, da je bil Osnutek
odloka o proračunu usklajen z oddelki v občinski upravi, po
končani seji se bo gradivo dostavilo tudi odborom pristojnim za
proračun.
Osnutek Odloka o proračunu Občine Vrhnika za leto 2019 je bil
pripravljen v skladu z usmeritvami Ministrstva za finance, prav
tako je usklajen z zakonodajo, ki predpisuje obliko proračunov
uporabnikov javnih sredstev.
Proračun za leto 2019 je sestavljen iz:
- splošnega dela,
- posebnega dela in
- načrta razvojnih programov.

Poleg stalnih delovnih teles je potrebno imenovati tudi člane
Nadzornega odbora občine. Člane in predsednika imenuje
občinski svet izmed občanov. Člani Nadzornega odbora ne
morejo biti člani občinskega sveta, župan, podžupan, člani
svetov krajevnih skupnosti, direktor občinske uprave, delavci
občinske uprave ter člani poslovodstev javnih zavodov, javnih
podjetij in občinskih skladov ter drugih organizacij, ki so
uporabniki proračunskih sredstev.
Nadzorni odbor ima štiri člane in predsednika. Člani
nadzornega odbora morajo imeti najmanj VI. stopnjo strokovne
izobrazbe in izkušnje s finančno-računovodskega ali pravnega
področja.

Osnutek proračuna vsebuje potrebna sredstva za zaključek
investicije Nadgradnje Zdravstvenega doma Vrhnika, za
zaključek investicije v kolesarske in šolske poti, za katero ima
občina podpisano pogodbo o sofinanciranju z Ministrstvom za
infrastrukturo, za zaključek obnove križišča na Gabrčah in za
zaključek izgradnje komunalne infrastrukture na lokaciji Pod
Hruševco.

Predloge za imenovanje kandidatov so podali predstavniki
političnih strank na sestanku nosilcev kandidatnih list, ki je bil v
torek, 8. 1. 2019. Na sestanku so bili predlogi usklajeni in
potrjeni s strani vseh prisotnih. Predloge je dne 16. 1. 2019
obravnavala tudi KMVI, ki skladno s Statutom Občine Vrhnika
in Poslovnikom občinskega sveta Občine Vrhnika vodi
postopke imenovanja članov in predsednikov stalnih delovnih
teles in nadzornega odbora. Na sami se je tudi predlagalo, da
se za imenovanje članov Nadzornega odbora izvedejo tajne
volitve.

Prav tako mora občinski svet v postopku sprejemanja Odloka
o proračunu posebej sprejeti letni načrt pridobivanja in
razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine. Na podlagi
sprejetega letnega načrta se med letom vršijo prodaje,
menjave in odkupi nepremičnega premoženja.

Krajše poročilo je podal še mag. Viktor Sladič predsednik
KMVIAZ.

Po uvodni predstavitvi so vodje oddelkov in direktorica
občinske uprave predstavili osnutek proračuna iz posameznih
področij.

Vprašanje je postavila Nataša Grom.

V sprejem je bil predlagan naslednji

SKLEP1

SKLEP
Občinski svet Občine Vrhnika določa naslednja delovna
telesa, ki obravnavajo Osnutek proračuna Občine Vrhnika
za leto 2019 v okviru svojih pristojnosti:
• Odbor za ekologijo in infrastrukturo
• Odbor za družbene dejavnosti
• Odbor za urejanje prostora ter varstvo naravne in
kulturne dediščine
• Odbor za finance, gospodarstvo in proračun.

Za člane in predsednike delovnih teles Občinskega sveta
in nadzornega odbora Občine Vrhnika se imenuje
naslednje kandidate:

Glasovanje
Navzočih: 22
ZA: 22
Sklep je bil sprejet.
3. Imenovanje članov in predsednikov stalnih delovnih
teles Občinskega sveta in Nadzornega odbora Občine
Vrhnika
Uvodna poročevalka točke je bila Vesna Kranjc, direktorica
občinske uprave občine Vrhnika.
Z izvolitvijo in potrditvijo mandatov novoizvoljenim svetnikom
na 1. konstitutivni seji, ki je bila dne 18. 12. 2018, je prenehal
tudi mandat članom imenovanim v stalna delovna telesa
Občinskega sveta Občine Vrhnika in članom Nadzornega
odbora Občine Vrhnika.
Na podlagi določil Statuta občine Vrhnika in Poslovnika o delu
Občinskega sveta Občine Vrhnika ima občinski svet naslednja
stalna delovna telesa:
1. Odbor za gospodarstvo, finance in proračun,
2. Odbor za urejanje prostora ter varstvo naravne in kulturne
dediščine,
3. Odbor za družbene dejavnosti,
4. Odbor za ekologijo in infrastrukturo,
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V sprejem je bil predlagan naslednji

1. ODBOR ZA GOSPODARSTVO, FINANCE IN PRORAČUN
Zap.
Ime in priimek
št.
1.
Andrej Podbregar (SDS) – predsednik (svetnik)
2.
Marko Zimšek (N.Si) - član
3.
Edin Behrić (PV) – član (svetnik)
4.
Bernarda Kropf (LRVP) –članica (svetnica)
5.
Zdenka Petoš (SLS) - članica
2. ODBOR ZA UREJANJE PROSTORA TER VARSTVO
NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE
Predsednika odbora bodo člani odbora imenovali na prvi
seji odbora.
Zap.
Ime in priimek
št.
1.
Valerija Mojca Frank (SMC) – članica (svetnica)
2.
Zdravko Železnik (SDS) – član (svetnik)
3.
Janez Kikelj (SD) – član (svetnik)
4.
Vid Drašček (Desus) – član (svetnik)
5.
Anže Slabe (PV) – član
6.
Marko Močnik (Levica) – član
7.
Simon Hlebec (LRVP) – član
Predsednika bodo določili na svoji prvi seji.
3. ODBOR ZA EKOLOGIJO IN INFRASTRUKTURO
Zap.
Ime in priimek
Št.
1.
Janko Skodlar (PV) – predsednik (svetnik)
2.
Mateja Dolamič (SDS)- članica (svetnica)
3.
Andrej Marković (SD) - član

4.
5.
6.
7.

Janez Pivk (LRVP) – član (svetnik)
Mladen Lujić (SMC) - član
Rok Mušič (ZS) - član
Pavel Oblak (SLS) –član (svetnik)

4. ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
Zap.
Ime in priimek
Št.
1.
Jožef Malovrh (SDS) – predsednik (svetnik)
2.
Dimitrij Debevec (SMC) – član
3.
Luka Skledar (N.Si) – član
4.
Borut Fefer (PV) – član (svetnik)
5.
Aleš Sečnik (LZL) – član
6.
Nataša Rijavec (LRVP) – članica (svetnica)
7.
Doman Blagojević (ZS) – član (svetnik)
5. KOMISIJA ZA PODELJEVANJE OBČINSKIH NAGRAD IN
PRIZNANJ
Zap.
Ime in priimek
Št.
1.
Jošt Cankar (N.Si) – predsednik (svetnik)
2.
Ema Goričan (PV) – članica (svetnica)
3.
David Kastelic (Levica) – član - svetnik
4.
Pavel Oblak (SLS)- član – svetnik
5.
Darinka Podobnik (DeSUS) – članica
6. STATUTARNO PRAVNA KOMISIJA
Zap.
Ime in priimek
Št.
1.
mag. Viktor Sladič (LRVP) – predsednik –svetnik
2.
Gvido Mravljak (SD) – član
3.
Nataša Grom (PV) – članica - svetnica
4.
Alen Đekić (LZL) – član
5.
David Kastelic (Levica) – član svetnik
6.
Andrej Podbregar (SDS) – član – svetnik
7.
Nina Knapič (ZS) – članica
Glasovanje
Navzočih: 22
ZA: 22
Sklep je bil sprejet.
Pred izvedbo tajnih volitev za imenovanje članov v Nadzorni
odbor je župan Daniel Cukjati predlagal tričlansko volilno
komisijo v sestavi: Jože Malovrh, mag. Viktor Sladič in Nataša
Grom. Za predsednika komisije je bil predlagan mag. Viktor
Sladič.
V sprejem je bil predlagan naslednji
SKLEP
V tričlansko volilno komisijo za izvedbo tajnih volitev se
imenujejo naslednji člani: Jože Malovrh, mag. Viktor Sladič
in Nataša Grom. Predsednik komisije je mag Viktor Sladič.
Glasovanje
Navzočih: 22
ZA: 22
Sklep je bil sprejet.
Seja se je prekinila za 10 minut za izvedbo volitev.
Po prekinitvi seje je poročilo o glasovanju podal mag. Viktor
Sladič. Povedal je, da je bilo pravilno oddanih 22 glasovnic,
neveljavnih glasovnic ni bilo. Izid glasovanja je bil sledeč:
Ines Gornik Štirn: 22 glasov
Peter Luin: 22 glasov
dr. Marjan Rihar: 19 glasov
Joži Šraj: 22 glasov

-

Marjana Žnidaršič: 16 glasov

V sprejem je bil predlagan naslednji
S K L E P II
Imenuje se
NADZORNI ODBOR v naslednji sestavi:
Zap.
št.
Ime in priimek
1.
Peter Luin
3.
Marjana Žnidaršič
4.
Joži Šraj
6.
Iris Gornik Štirn
7.
dr. Marjan Rihar
Pred glasovanjem je svoj glas obrazložila Nataša Grom.
Glasovanje
Navzočih: 22
ZA: 17
Sklep je bil sprejet.
4. Imenovanje članov sveta za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu
Uvodna poročevalka točke je bila Vesna Kranjc, direktorica
občinske uprave Občine Vrhnika, ki je povedala, da je tudi
članom SPVC konec leta prenehal mandat.
V Odloka o ustanovitvi in delovanju Sveta za preventivo in
vzgojo v cestnem prometu je določeno, da svet šteje deset
članov, ki jih na podlagi predlogov udeleženih organizacij
predlaga Komisija za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja, imenuje pa Občinski svet Občine Vrhnika za
mandatno dobo štirih let. Po poteku mandata so člani lahko
ponovno imenovani.
Odlok o ustanovitvi in delovanju Sveta za preventivo in vzgojo
v cestnem prometu določa naslednjo sestavo sveta:
predstavnik Občinskega sveta Občine Vrhnika,
predstavnik Upravne enote
predstavnik Policijske postaje Vrhnika
predstavnik Zveze šoferjev in avtomehanikov Vrhnika
predstavnik Komunalnega podjetja Vrhnika
trije predstavniki javnih zavodov s področja vzgoje in
izobraževanja
- predstavnik občinske uprave
- predstavnik Medobčinskega inšpektorata in redarstva
-

Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in
administrativne zadeve je pravočasno prispele predloge odprla
in pregledala na svoji 2. seji dne, 16. 1. 2019.
Vprašanj in razprave ni bilo.
V sprejem je bil predlagan naslednji
SKLEP
Občinski svet Občine Vrhnika za člane Sveta za preventivo
in vzgojo v cestnem prometu v Občini Vrhnika imenuje
naslednje kandidate:
1. Jože Turk ( Javno podjetje Komunalno podjetje
Vrhnika, d.o.o.)
2. Domen Rozman (Upravna enota Vrhnika)
3. Dean Stepančič (Medobčinski inšpektorat in redarstvo
Vrhnika)
4. Karol Jurjevčič (Zveza šoferjev in avtomehanikov
Vrhnika)
5. Špela Blažič (občinska uprava Občine Vrhnika)
6. Andreja Brelih Hatunič (Vrtec Vrhnika)
točka 1
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7. Maja Zobec (Osnovna šola Antona Martina Slomška)
8. Andreja Bobnar (Osnovna šola Ivana Cankarja)
9. Janez Vtič (Policijska postaja Vrhnika)
10. Mirko Turk (DeSUS)
Glasovanje
Navzočih: 22
ZA: 22

7. Sklep o razveljavitvi sklepa o imenovanju komisije za
spremljanje investicije nadgradnje ZD Vrhnika in točka
vprašanja in pobude svetnikov.
Poročevalec točke je bil Daniel Cukjati, župan občine Vrhnika,
ki je povedal, da je potrebno v predmetni zadevi zaradi poteka
mandata sprejeti formalni sklep.
Vprašanj in razprave ni bilo.

Sklep je bil sprejet.
V sprejem je bil predlagan naslednji
5. Program dela Občinskega sveta Občine Vrhnika za leto
2019
Poročevalka točke je bila Vesna Kranjc, direktorica občinske
uprave, ki je povedala, da je kolegij župana pripravil program
dela občinskega sveta za leto 2019.
Vprašanj in razprave ni bilo.

S K L E P:
Razveljavi se Sklep o imenovanju komisije za spremljanje
investicije nadgradnje Zdravstvenega doma Vrhnika št.
900-2017 (4-01) z dne 18. 5. 2017.
Glasovanje
Navzočih: 22
ZA: 22

V sprejem je bil predlagan naslednji
Sklep je bil sprejet.
SKLEP
Potrdi se plan sej za leto 2019 in program dela letnega
programa dela Občinskega sveta Občine Vrhnika.
Glasovanje
Navzočih: 22
ZA: 22
Sklep je bil sprejet.
6. Predlog odloka o predkupni pravici Občine Vrhnika
Uvodni poročevalec točke je bil župan Daniel Cukjati, ki je med
drugim povedal, da ima občina izvirno pristojnost, da na
svojem območju vodi načrtno politiko urejanja prostora. Cilj
odloka o predkupni pravici je, da je območje določeno v smislu
zasledovanja javne koristi, določitev območja je jasno
opredeljena, saj je namen predkupne pravice v tem, da je
preko tega inštituta omogočena večja možnost za realizacijo s
prostorskimi akti načrtovanih prostorskih ureditev.
Na t. i. območju Močilnika si želi občina zagotoviti razvoj tega
naravnega zgodovinskega in kulturnega bisera na Vrhniki.
Poleg tega pa na tem območju razviti nujno potrebno
gospodarsko javno infrastrukturo za možnost promocije in
delovanje področja.
Občina Vrhnika si že dolgo časa prizadeva urediti in zaščititi
območje naravnih in kulturnih znamenitosti v območju
Močilnika.
Ker obstaja nevarnost, da bi se zemljišče okrog tega
naravnega bisera razprodalo za namene, ki niso skladni s
politiko zaščite in urejanja okolja na Vrhniki, predlagamo, da
Občinski svet Občine Vrhnika sprejme predmetni odlok po
nujnem postopku.
Vprašanj in razprave ni bilo.
V sprejem je bil predlagan naslednji
SKLEP
Sprejme se Odlok o predkupni pravici Občine Vrhnika.
Glasovanje
Navzočih: 22
ZA: 22
Sklep je bil sprejet.
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8. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta
Pobudo je podal Andrej Podbregar, nanašala se je na nevarno
vključevanje na Tržaško cesto pri domu Krajevne skupnosti na
Vrhniki.
Boštjan Erčulj je podal pobudo, da se zaradi zagotavljanja
osebnih podatkov, omogočijo telefonske številke vsem članom
občinskega sveta. Prav tako je predlagal, da se na občinskem
dvorišču omogočijo prosta parkirna mesta za obiskovalce, ki
težje dostopajo do urada. V nadaljevanju je še predlagal, da
tisti, ki je zasipal vrtačo oz. teren na Trčkovem griču, poskrbi,
da se cesta povrne v prvotno stanje.
Mag. Viktor Sladič je podal pobudo, da občinska uprava
dejansko preveri namen »obnove stebrov daljnovodov« na
območju občine Vrhnika, predlagal je še sistemsko ureditev
spletne strani občine Vrhnika.
Jošt Cankar je izpostavil problematiko onesnaženja
Podlipščice pri kompostarni Rosa (analizo je pripravil
laboratorij Elme).
Ema Goričan je podala predlog, da se preveri razlog polne črte
pri možnem odcepu levo (iz smeri Vrhnika–Podčelo) za naselje
»Hribi« KS Stara Vrhnika.
Odgovori, ki niso bili podani na sami seji, se bodo članom
občinskega sveta pripravili do naslednje seje.
Seja je bila zaključena ob 19.53.

Zapisala:
Sandra Jesenovec

Župan:
Daniel Cukjati

