OBČINA VRHNIKA
OBČINSKI SVET

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

1

ZAPISNIK

3. redne seje Občinskega sveta Občine Vrhnika, ki je bila dne 26. 2. 2019 ob 18. uri v sejni sobi Občine
Vrhnika.
Prisotni člani občinskega sveta:
1

mag. Viktor Sladič

Lista za razvoj Vrhnike in podeželja

da se točka z naslovom Osnutek Odloka o določitvi
stroškov lokacijske preveritve v Občini Vrhnika obravnava
po skrajšanem postopku.

2

Nataša Rijavec

Lista za razvoj Vrhnike in podeželja

V sprejem je bil predlagan naslednji

3

Grega Kukec

Lista za razvoj Vrhnike in podeželja

4

Bernarda Kropf

Lista za razvoj Vrhnike in podeželja

5

Janez Pivk

Lista za razvoj Vrhnike in podeželja

6

Edin Behrić

Povezujemo Vrhniko

7

Ema Goričan

Povezujemo Vrhniko

8

Janko Skodlar

Povezujemo Vrhniko

9

Nataša Grom

Povezujemo Vrhniko

10 Andrej Podbregar

SDS

11 Petra Černetič

SDS

12 Jožef Malovrh

SDS

13 Mateja Dolamič

SDS

14 Zdravko Železnik

SDS

15 Alojz Kos

SD

16 Janez Kikelj

SD

17 Jošt Cankar

Nova Slovenija

18 Boštjan Erčulj

Lista za lajf

19 Vid Drašček

DeSUS

20 Doman Blagojević

Zeleni Slovenije

21 David Kastelic

Levica

22 Valerija Mojca Frank

SMC

1

Opravičeno odsotni:
Borut Fefer
Povezujemo Vrhniko

2

Pavel Oblak

SLS

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
Ostali prisotni:
1. Darjan Kacin, snemalec
2. Gašper Tominc, urednik Našega časopisa
3. Boštjan Koprivec, direktor Zavoda Ivana Cankarja
Župan je na začetku seje pozdravil vse navzoče in
predlagal razširitev dnevnega reda s točko Imenovanje
predsednika Odbora za urejanje prostora ter varstvo
naravne in kulturne dediščine, točka se bo obravnavala
kot 12. po vrstnem redu. V nadaljevanju je še predlagal,

S K L E P:
Točka z naslovom Osnutek Odloka o določitvi
stroškov lokacijske preveritve v Občini Vrhnika se
obravnava po skrajšanem postopku.
Glasovanje
Navzočih: 22
ZA: 22
Sklep je bil sprejet.
V sprejem je bil predlagan naslednji
DNEVNI RED:
1.
Pregled in potrditev zapisnika 2. redne seje
Občinskega sveta Občine Vrhnika z dne 7. 2. 2019
2.
Osnutek Odloka o proračunu Občine Vrhnika za leto
2019 – splošna razprava
3.
Sklep o spremembi občinske meje z Občino Log Dragomer
4.
Sklep o spremembi občinske meje z Občino
Cerknica
5.
Osnutek Odloka o določitvi stroškov lokacijske
preveritve v Občini Vrhnika – skrajšani postopek
6.
Letni program kulture Občine Vrhnika za leto 2019
7.
Letni program športa Občine Vrhnika za leto 2019
8.
Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega
načrta lokalnega energetskega koncepta in o
njihovih učinkih za leto 2018
9.
Sklep o znižanju višine povračila za priključitev na
distribucijsko omrežje zemeljskega plina na Vrhniki
10. Premoženjsko pravne zadeve:
a) Prenehanje statusa javnega dobra na parceli št.
2907/8, k.o. Vrhnika (2002)
b) Prenehanje statusa grajenega javnega dobra na
parceli št. 2900/21, k.o. Vrhnika (2002)
c) Prenehanje statusa grajenega javnega dobra na
parceli št. 669/9, k.o. Verd (2003)
d) Prenehanje statusa javnega dobra na parceli št.
1010/5, k.o. Smrečje (2692)
11. Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v svete
zavodov in članov komisij, katerih ustanoviteljica je
Občina Vrhnika, člane sveta CSD Ljubljana in
Občinske volilne komisije Občine Vrhnika
12. Imenovanje predsednice Odbora za urejanje
prostora ter varstvo naravne in kulturne dediščine
13. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta
Glasovanje
Navzočih: 22
ZA: 22
Dnevni red je bil sprejet
točka 1
stran 1

1. Pregled in potrditev zapisnika 2. redne seje
Občinskega sveta Občine Vrhnika z dne 7. 2. 2019

besedilu posredoval občinskemu svetu v obravnavo in
sprejem.
Vprašanj in razprave ni bilo.

Pripomb na zapisnik predhodne seje ni bilo.
V sprejem je bil predlagan naslednji
V sprejem je bil predlagan naslednji
S K L E P:
Potrdi se zapisnik 2. redne seje Občinskega sveta
Občine Vrhnika z dne 7. 2. 2019.
Glasovanje
Navzočih: 22
ZA: 22
Sklep je bil sprejet.
2. Osnutek Odloka o proračunu Občine Vrhnika za
leto 2019 – splošna razprava

S K L E P 1:
Sprejme se Sklep o spremembi občinske meje z
Občino Log - Dragomer.
S K L E P 2:
Sprejme se Sklep o spremembi občinske meje z
Občino Cerknica.
Glasovanje
Navzočih: 22
ZA: 22
Sklep je bil sprejet.

Župan Daniel Cukjati je na začetku povedal, da je bil
osnutek odloka o proračunu za leto 2019 predstavljen na
2. seji OS dne 7. 2. 2019. Gradivo se je nato še isti dan
dostavilo članom odbora, ki so pristojni za obravnavo
proračuna.
Kratko obrazložitev so podali tudi predsedniki odborov,
Odbora za gospodarstvo, finance in proračun, Odbora za
ekologijo in infrastrukturo, Odbora za družbene dejavnosti,
Odbora za urejanje prostora in varstvo naravne in kulturne
dediščine.
Vprašanja so postavili: Janko Skodlar, mag, Viktor Sladič,
Boštjan Erčulj, Edin Behrić, Nataša Grom.
Razpravljala sta: Ema Goričan in Janko Skodlar.
V sprejem je bil predlagan naslednji
S K L E P:
Občinski svet Občine Vrhnika sprejme Osnutek
Odloka o proračunu Občine Vrhnika za leto 2019 in ga
posreduje v desetdnevno javno obravnavo, ki traja do
vključno 8. 3. 2019.
Glasovanje
Navzočih: 22
ZA: 22

5. Osnutek Odloka o določitvi stroškov lokacijske
preveritve v Občini Vrhnika – skrajšani postopek
Poročevalka točke je bila Aleksandra Rode Turšič, vodja
Oddelka za prostor.
Zakon o urejanju prostora in Gradbeni zakon sta zakona,
ki sta se začela uporabljati dne 1. 6. 2018.
Na podlagi obeh zakonov je občinam naložen večji obseg
novih nalog (izdaja mnenj skladnosti s prostorskimi akti
občine, izdaja soglasij k parcelacijam, novi postopki
vezani na možnost sprememb režimov rabe prostora brez
spremembe prostorskih aktov, vzpostavitev številnih
obsežnejših evidenc, elaboratov in sorodno, nove dodatne
naloge občinskih inšpekcij…), ki bodo imele za proračun
občine obsežne finančne posledice, saj bo za izvajanje
predpisanih nalog potrebno zagotoviti finančna sredstva.
Država občinam za izvajanje novih nalog ne zagotavlja
dodatnih virov razen tega, kar je možno zagotoviti na
osnovi določil zgoraj navedenih zakonov. Po pojasnilih
Ministrstva za finance je nadomestilo stroškov lokacijske
preveritve obvezna dajatev, predpisana z ZUreP-2, in je
prihodek občinskega proračuna ter s tem javnofinančni
prihodek, kot namenski vir občine za financiranje nalog
urejanja prostora.

Sklep je bil sprejet.

Točko sta obravnavala Odbor za urejanje prostora ter
varstvo naravne in kulturne dediščine in Odbor za
gospodarstvo, finance in proračun in jo v predlaganem
besedilu posredovala občinskemu svetu v obravnavo in
sprejem.

3. Sklep o spremembi občinske meje z Občino Log Dragomer
4. Sklep o spremembi občinske meje z Občino
Cerknica

Razpravljali so: mag. Viktor Sladič, Doman Blagojević in
Janko Skodlar.

Točki sta bili združeni.
Uvodna poročevalka točke je bila Aleksandra Rode Turšič,
vodja Oddelka za prostor.
Na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona
o evidentiranju nepremičnin je Geodetska uprava
Republike Slovenije izdelala predlog poteka mej občin po
mejah parcel. Občine so v okviru tega projekta dobile
možnost, da predlog Geodetske uprave Republike
Slovenije pregledajo in tudi spremenijo predlagano mejo v
primeru, ko se občine med seboj dogovorijo in
spremembo sprejmeta Občinska sveta obeh dotičnih
občin.
Obe točki je obravnaval Odbor za urejanje prostora ter
varstvo naravne in kulturne dediščine in jo v predlaganem

točka 1
stran 2

Točka je bila po razpravi umaknjena z dnevnega reda.
Obravnavana se bo, ko se bodo pridobile ponovne cene
taks za pridobitev lokacijskih preveritev.
6. Letni program kulture Občine Vrhnika za leto 2019
Poročevalca točke sta bila Matej Černetič, vodja Oddelka
za družbene dejavnosti in gospodarstvo in Boštjan
Koprivec, direktor ZIC.
Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika
je na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za
kulturo in Pravilnika o sofinanciranju ljubiteljske kulture v
občini Vrhnika pripravil Letni program kulture Občine
Vrhnika za leto 2019.

Točko je obravnaval Odbor za družene dejavnosti in jo v
predlaganem besedilu posredoval občinskemu svetu v
obravnavo in sprejem.
Vprašanje je postavila Eva Goričan.
V sprejem je bil predlagan naslednji
SKLEP
Občinski svet Občine Vrhnika sprejme Letni program
kulture Občine Vrhnika za leto 2019.
Glasovanje
Navzočih: 22
ZA: 22

pripravi pisno poročilo o izvajanju LEK in ga predloži
pristojnemu organu samoupravne lokalne skupnosti.
Samoupravna lokalna skupnost enkrat letno poroča o
izvajanju LEK ministrstvu, pristojnemu za energijo, na
predpisanem obrazcu.
Točko je obravnaval Odbor za ekologijo in infrastrukturo in
jo v predlaganem besedilu posredoval občinskemu svetu v
obravnavo in sprejem.
Razpravljal je Viktor Sladič.
V sprejem je bil predlagan naslednji

7. Letni program športa Občine Vrhnika za leto 2019

S K L E P:
Občinski svet Občine Vrhnika sprejme Letno poročilo
o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega
energetskega koncepta in o njihovih učinkih za leto
2018.

Poročevalca točke sta bila Matej Černetič, vodja Oddelka
za družbene dejavnosti in gospodarstvo in Boštjan
Koprivec, direktor ZIC.

Glasovanje
Navzočih: 22
ZA: 22

Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v občini
Vrhnika v svojem 6. členu določa, da se z letnim
programom športa (v nadaljevanju tudi: LPŠ) določi
vsebine in programe, ki se sofinancirajo iz javnih sredstev
in obseg sredstev, ki se zagotavljajo iz občinskega
proračuna ter da ga sprejme občinski svet. Odlok določa
tudi, da mora občinski svet pred sprejetjem LPŠ pridobiti
mnenje Izvršnega odbora Športne zveze Vrhnika. Ta mora
mnenje podati najkasneje v 30 dneh po prejemu predloga
LPŠ, ki mu mora biti priložena analiza o izvedbi
predhodnega LPŠ. V nasprotnem primeru se šteje, da je
mnenje podano.
ZIC je pripravil predlog Letnega programa športa v občini
Vrhnika za leto 2019 in mu priložil analizo Letnega
programa športa za leto 2018. Gradivo je občinska uprava
posredovala v mnenje Športni zvezi Vrhnika, mnenje
športe zveze je bilo pridobljeno in članom občinskega
sveta tudi predloženo.

Sklep je bil sprejet.

Sklep je bil sprejet.

Točko je obravnaval Odbor za družene dejavnosti in jo v
predlaganem besedilu posredoval občinskemu svetu v
obravnavo in sprejem.
Vprašanje sta postavila Boštjan Erčulj in Nataša Grom.

9. Sklep o znižanju višine povračila za priključitev na
distribucijsko omrežje zemeljskega plina na
Vrhniki
Poročevalka točke je bila Vesna Kranjc, direktorica OU.
Osnovni cilj sprejetja sklepa o znižanju višine povračila je
spodbuditi lastnike sedanjih neaktivnih plinskih priključkov
k uporabi zemeljskega plina, ki ima poleg ekonomskih tudi
ugodne ekološke posledice, kot so zmanjšanje nevarnosti
razlitja kurilnega olja, zmanjšanje neugodnih izpustov
delcev pod 10 µm v zrak ob kurjenju z lesno biomaso in s
tem izboljšanje kvalitete zraka. Plin je zeleno gorivo.
V letu 2018 je bilo priključenih 32 novih odjemalcev, kar je
10 več v primerjavi z letom 2017. Število neaktivnih
glavnih požarni pip v primerjavi z letom 2017 se ni
zmanjšalo, povečanje novih priključkov je na račun novih
investicij predvsem Ceste Krimskega odreda, saj je na
tem področju gostota poselitve velika in se je naredilo
veliko plinskih priključkov, kar petinštirideset (45).
Točko je obravnaval Odbor za gospodarstvo, finance in
proračun in jo v predlaganem besedilu posredoval
Občinskemu svetu v obravnavo in sprejem.

Razpravljala sta Valerija Mojca Frank in Boštjan Erčulj.
Razpravljal je Boštjan Erčulj.
V sprejem je bil predlagan naslednji
V sprejem je bil predlagan naslednji
S K L E P:
Občinski svet Občine Vrhnika sprejme Letni program
športa Občine Vrhnika za leto 2019.
Glasovanje
Navzočih: 22
ZA: 22
Sklep je bil sprejet.
8. Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega
načrta lokalnega energetskega koncepta in o
njihovih učinkih za leto 2018
Poročevalec točke je bil mag. Matej Černetič, vodja
Oddelka za družbene dejavnosti in gospodarstvo.
Pravilnik o metodologiji in obvezni vsebini lokalnega
energetskega koncepta določa, da izvajalec lokalnega
energetskega koncepta (LEK) najmanj enkrat letno

S K L E P:
1. Za vse porabnike zemeljskega plina do priključne
moči 500 kW znaša povračilo za priključitev v
odvisnosti od priključne moči 0,0 €/kW.
2. Za porabnike zemeljskega plina, ki imajo
priključno moč nad 500 kW znaša povračilo za
priključitev 2.832,06 €. Za vsak kW nad 500 kW se k
osnovni ceni prišteje 4,1577 €/kW.
3. Sklep o znižanju višine povračila velja od 1.3.2019
do 1.3.2021.
4. Sklep se objavi v Uradnih objavah Našega
Časopisa.
Glasovanje
Navzočih: 22
ZA: 22
Sklep je bil sprejet.
točka 1
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10. Premoženjsko pravne zadeve:
a) Prenehanje statusa javnega dobra na parceli št.
2907/8, k.o. Vrhnika (2002)
b) Prenehanje statusa grajenega javnega dobra na
parceli št. 2900/21, k.o. Vrhnika (2002)
c) Prenehanje statusa grajenega javnega dobra na
parceli št. 669/9, k.o. Verd (2003)
d) Prenehanje statusa javnega dobra na parceli št.
1010/5, k.o. Smrečje (2692)
Poročevalka točke je bila Vesna Kranjc, direktorica
občinske uprave Občine Vrhnika.
Stranke so na Občino Vrhnika podale vlogo za odkup
zemljišč. Skladno z 247. členom ZUreP-2 status
grajenega javnega dobra preneha, če je zemljišče, objekt
oziroma njegov del v celoti uničen in ga ni mogoče
obnoviti in je zato onemogočena njegova splošna raba ali
če se uredi zemljišče ali zgradi drug objekt z enakim
namenom splošne rabe, zaradi česar se status na
prvotnem lahko odvzame.
Grajenemu javnemu dobru se status lahko odvzame
smiselno po postopku iz 245. člena ZUreP-2, ki določa, da
se status grajenega javnega dobra lokalnega pomena
pridobi/odvzame z ugotovitveno odločbo, ki jo na podlagi
sklepa občinskega sveta po uradni dolžnosti izda občinska
uprava. Občinski svet sklep izda na zahtevo, ki jo vloži
župan.
Po pravnomočnosti ugotovitvene odločbe občinska uprava
odločbo pošlje pristojnemu sodišču, ki po uradni dolžnosti
vpiše v zemljiško knjigo zaznambo o javnem dobrem oz.
vknjiženo zaznambo izbriše.
Po objavi sklepa Občinskega sveta Občine Vrhnika v
uradnem glasilu Naš časopis in na podlagi pravnomočne
ugotovitvene odločbe Občinske uprave, bomo predlagali
izbris statusa javnega dobra v zemljiški knjigi.
Točko od 10a do 10d je obravnaval Odbor za urejanje
prostora ter varstvo naravne in kulturne dediščine in jo v
predlaganem besedilu posredoval občinskemu svetu v
obravnavo in sprejem.
Vprašanj in razprave ni bilo.
V sprejem so bili predlagani naslednji sklepi
10a)
SKLEP1:
Občinski svet Občine Vrhnika sprejme sklep o
prenehanju statusa javnega dobra na nepremičnini,
parc. št. 2907/8 k.o. Vrhnika (2002), ki je v zemljiški
knjigi zaznamovan pod ID omejitve 12037109, v
predloženi vsebini.
10b)
SKLEP 2:
Občinski svet Občine Vrhnika sprejme sklep o
prenehanju statusa grajenega javnega dobra pri
nepremičnini, parc. št. 2900/21, k.o. Vrhnika (2002), ki
je v zemljiški knjigi zaznamovan pod ID omejitve
16311610, v predlagani vsebini.
10c)
SKLEP 3:
Občinski svet Občine Vrhnika, da sprejme sklep o
prenehanju statusa grajenega javnega dobra pri
nepremičnini, parc. št. 669/9, k.o. Verd (2003), ki je v
zemljiški knjigi zaznamovan pod ID omejitve
16391734, v predlagani vsebini.
10d)
SKLEP 4:
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Občinski svet Občine Vrhnika sprejme sklep o
prenehanju statusa javnega dobra na nepremičnini,
parc. št. 1010/5 k.o. Smrečje (2692), ki je v zemljiški
knjigi zaznamovan pod ID omejitve 12193301, v
predloženi vsebini.
Glasovanje
Navzočih: 21
ZA: 20
Vzdržan: 1
Sklepi so bili sprejeti.
11. Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v svete
zavodov in članov komisij, katerih ustanoviteljica
je Občina Vrhnika, člane sveta CSD Ljubljana in
Občinske volilne komisije Občine Vrhnika
Poročevalca točke sta bila Vesna Kranjc, direktorica
občinske uprave in mag. Viktor Sladič KMVI.
Z izvolitvijo in potrditvijo mandatov novoizvoljenim
svetnikom na 1. konstitutivni seji, ki je bila dne 18. 12.
2018, poteče mandat predstavnikom ustanovitelja v svetih
zavodov in komisij in sicer v roku 90 dni po konstitutivni
seji novega občinskega sveta, torej najkasneje 18. 3.
2019. V kolikor se imenovanje izvede prej, novim članom
mandat prične veljati z dnem imenovanja. Na podlagi
navedenega potečejo mandati predstavnikom
ustanovitelja v naslednjih zavodih in komisiji: v Svetu
zavoda Osnovna šola Ivana Cankarja Vrhnika, v Svetu
zavoda Osnovna šola Antona Martina Slomška Vrhnika, v
Svetu Vzgojno-izobraževalnega zavoda Antonije Kucler
Vrhnika, v Svetu zavoda Glasbena šola Vrhnika, v Svetu
zavoda Cankarjeva knjižnica Vrhnika, Svetu zavoda
Zdravstveni dom Vrhnika, v Svetu Zavoda Ivana Cankarja
za kulturo, šport in turizem Vrhnika in Komisiji za izdajanje
glasila Naš časopis
Poleg navedenih, pa je potrebno imenovati tudi enega
predstavnika lokalne skupnosti v Svet lokalnih skupnosti
CSD Ljubljana in imenovati člane Občinske volilne
komisije Občine Vrhnika, kateri poteče mandat 30. 4.
2019.
Člani svetov zavodov so imenovani za štiri leta in so lahko
ponovno imenovani oziroma izvoljeni.
Glede na navedeno so se nosilci kandidatnih list na
sestanku dne 23. 1. 2019 dogovorili, kateri politični stranki
oziroma listi pripadajo posamezni predstavniki v svetih
zavodov in komisij. Predloge so predstavniki posredovali
občinski upravi Občine Vrhnika. Na sestanku so bili
predlogi usklajeni in potrjeni s strani vseh prisotnih.
Zaradi dveh predlaganih kandidatov za člana Sveta CSD
Ljubljana, je bilo potrebno izvesti tajne volitve. Predlagana
kandidata sta bila Primož Jerina (N.Si) in Lučka Kenk
(LPV).
Pred izvedbo tajnih volitev je svoje poročilo podala tudi
Nataša Grom, članica KMVI.
Za izvedbo tajnih volitev je župan imenoval tri člansko
volilno komisijo v sestavi: mag. Viktor Sladič, Jožef
Malovrh in Nataša Grom.
Razpravljala je Mojca Valerija Frank.
V sprejem je bil predlagan naslednji
S K L E P:
V tričlansko volilno komisijo za izvedbo tajnih volitev
se imenujejo: mag. Viktor Sladič, Jožef Malovrh in
Nataša Grom.

Glasovanje
Navzočih: 21
ZA: 21

2.
3.
4.

Gvido Mravljak (SD)
Milan Selan (LRVP)
Mirjam Dominko (SDS)

Sklep je bil sprejet.
Poročilo o izidu tajnih volitvah je podal mag. Viktor Sladič.
Oddanih je bilo 21 glasovnic. Neveljavnih glasovnic ni bilo.
Primož Jerina je prejel 13 glasov.
Lučka Kenk je prejela 8 glasov.
V Svet lokalne skupnosti Center za socialno delo Ljubljana
se imenuje Primož Jerina.
V sprejem je bil predlagan naslednji
S K L E P:
Za predstavnike ustanovitelja v svetih zavodov in
komisij se imenuje naslednje kandidate:
1. SVET ZAVODA OSNOVNA ŠOLA IVANA CANKARJA
VRHNIKA
Zap.
Ime in priimek
št.
1.
Barbara Sigulin (SLS)
2.
Nataša Jenko (SMC)
3.
Matejka Zelenc (LRVP)
2. SVET ZAVODA OSNOVNA ŠOLA MARTINA
SLOMŠKA VRHNIKA
Zap.
Ime in priimek
št.
1.
Marjetka Podlipec (N.Si)
2.
Peter Kogovšek (LPV)
3.
Vladimira Rančov (LRVP)
3. SVET VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA
ANTONIJE KUCLER VRHNIKA
Zap.
Št.
1.
2.
3.

Ime in priimek
Jana Polanc (SDS)
Mateja Dolamič (SDS)
Marko Močnik (Levica)

4. SVET ZAVODA GLASBENA ŠOLA VRHNIKA
Zap.
Ime in priimek
Št.
1.
Slavka Štirn (SD)
2.
Marija Vodeb (LRVP)
3.
Suzana Alić (SDS)
5. SVET ZAVODA CANKARJEVA KNJIŽNICA VRHNIKA
Zap.
Ime in priimek
Št.
1.
Lučka Kenk (LPV)
2.
Anže Grampovčan (LRVP)
3.
David Kastelic (Levica)
6. SVET ZAVODA ZDRAVSTVENI DOM VRHNIKA
Zap.
Ime in priimek
Št.
1.
Vid Drašček (DeSUS)
2.
Nataša Grom (LPV)
3.
Malovrh Jožef (SDS)
7. SVET ZAVODA IVANA CANKARJA ZA KULTURO,
ŠPORT IN TURIZEM VRHNIKA
Zap.
Ime in priimek
Št.
1.
Borut Fefer (LPV)

8. KOMISIJA ZA IZDAJANJE GLASILA NAŠ ČASOPIS
Zap.
št.
Ime in priimek
1.
Anja Sluga(LPV)
2.
Leopold Rus (N.Si)
3.
Nina Knapič (Zeleni Slovenije)
9. SVET LOKALNIH SKUPNOSTI CENTER ZA
SOCIALNO DELO LJUBLJANA
Zap.
št.
Ime in priimek
1.
Primož Jerina (N.Si)
Mandat prične z dnem konstitutivne seje Sveta CSD
Ljubljana.
10. OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA
Zap.
št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ime in priimek
Lidija Ravbar (SD) – predsednica
Tina Grum (Zeleni Slovenije) –
namestnica predsednice
Barbara Kovačič (LPV) – članica
Vahid Džafič (SDS) – član
Miša Stržinar (LRVP) – članica
Vojko Jerina (SD) namestnik
Veronika Švigelj (SLS) – namestnica
Peter Perše (N.Si) – namestnik

Mandat komisije prične s 1. 5. 2019 in traja štiri leta.
1. Mandat predstavnikom imenovanih pod točkami 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7 in 8 je vezan na mandat občinskega
sveta in preneha v roku 90 dni po konstitutivni seji
novega občinskega sveta.
Glasovanje
Navzočih: 21
ZA: 19
Vzdržana: 2
Sklep je bil sprejet.
11. Imenovanje predsednice Odbora za urejanje
prostora ter varstvo naravne in kulturne dediščine
Poročevalec točke je bil župan Občine Vrhnika, Daniel
Cukjati.
Odbor za urejanje prostora ter varstvo naravne in kulturne
dediščine je na 1. seji, dne 13. 2. 2019 izmed članov izvolil
predsednico odbora Valerijo Mojco Frank.
Točko je obravnavala KMVIAZ in jo v predlaganem
besedilu posredovala občinskemu svetu v obravnavo in
sprejem.
V sprejem je bil predlagan naslednji
SKLEP:
V Odbor za urejanje prostora ter varstvo naravne in
kulturne dediščine se imenuje predsednica Valerija
Mojca Frank.
Glasovanje
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Navzočih: 21
ZA: 20
VZDRŽAN: 1
Sklep je bil sprejet.
12. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta
K točki so se prijavili: Vid Drašček, Zdravko Železnik,
Boštjan Erčulj, David Kastelic, Edin Berhić, Nataša
Rijavec, Domen Blagojević, Viktor Sladič, Nataša Grom in
Janez Pivk.
Vid Drašček je podal pisno pobudo, ki jo je župan na sami
seji tudi prebral, pobuda pa se je nanašala na prizidek k
ZD Vrhnika. Želel je, da se novoustanovljeni Svet
Zdravstvena doma Vrhnika že na prvi konstitutivni seji
seznani s problematiko gradnje.
Zdravko Železnik je postavil dve vprašanji. Prvo vprašanje
je bilo, da če se lahko preveri možnost, da se v križišču na
cesti Podlipa–Vrhnika uredijo trije pasovi (eden iz Podlipe,
eden za v Podlipo in eden naprej proti Horjulu) v
nadaljevanju je še predlagal, da se ugotovijo razlogi za
nastanek večjih nesreč na prvem ovinku pri mostu.
Drugo vprašanje se je nanašalo na projektno
dokumentacijo (če je že izdelana) za nadaljevanje
izgradnje ceste v Podlipi od igrišča do konca vasi.
Boštjan Erčulj je vprašal, ali dejansko obstaja možnost
širitve kamnoloma v Podčelu.
Jošt Cankar je povprašal po odgovoru na vprašanje, ki ga
je postavil na predhodni seji v zvezi z onesnaževanjem
Podlipščice. Nato pa je kot predsednik za podeljevanje
občinskih priznaj povabil k oddaji kandidatur za
Cankarjeva priznanja.
David Kastelic je imel vprašanje, ki se je nanašalo na
rekonstrukcijo oz. sanacijo Dobovičnikove ulica in ceste
Ob potoku ter o možnosti izgradnje optike na omenjenem
območju.
Edin Behrič je podal dve pobudi, in sicer prva se je
nanašala na postavitev zabojnikov in klopi na bivši
železniški trasi, druga pobuda pa se je nanašala na
umiritev prometa na Betajnovi.
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Nataša Rijavec je imela vprašanje v zvezi z razpisom za
prosto delovno mesto na ZIC-u. Naslednje vprašanje se je
nanašalo na sredstva iz članarin in vadbin glede Fitnesa
na Vrhniki ter tudi na njegovo uporabno stanje. V
nadaljevanju je Nataša Rijavec imela še vprašanje glede
kriterijev zaposlitve študentov in dijakov na ZIC-u in TIC-u
ter na ustrezno zamenjavo Tatjane Milčinski ob njeni
odsotnosti. Vprašanje je bilo postavljeno tudi glede eVodiča, če je v ustrezni uporabi, in vprašanje, ki se je
nanašalo na možnost vpogleda v strateške dokumente
ZIC-a, npr. letni načrt dela.
Doman Blagojevič je podal vprašanje glede možnosti
trajne odstranitve Kemisa iz Vrhnike, v drugem delu pa je
izpostavil pomanjkljivo hidratno omrežje v IC Sinja gorica
in v coni »Liko«.
Vprašanje mag. Viktor Sladič se je nanašalo na del
pešpoti skozi Retovje pri plezalni steni, kdaj in na kakšen
način se bo postavila ograja in se uredili ustrezni propusti,
pobuda pa se je nanašala, da se točka Pobude in
vprašanje obravnava kot druga po vrstnem redu na
občinskem svetu.
Nataša Grom je postavila dve vprašanji prvo je bilo
namenjeno g. županu o njegovem vodenju in o njegovi
morebitni koaliciji, drugo vprašanje pa se je na nanašalo
na participatorni proračun.
Janez Pivk je povedal, da »kroži« zavajajoča informacija,
da se bo letošnje leto celovito prenovila cesta Trčkov grič,
investicija za leto 2019 ni predvidena v proračunu.
V nadaljevanju se je vprašanje nanašalo na čim hitrejšo
zgraditev avtobusne postaje Cesarski vrh. Pobuda pa se
je nanašala na postavitev ustrezne signalizacije na cesti
Cesta čez Strmico.
Na vprašanja, ki niso bila odgovorjena na sami seji, se bo
odgovore pridobilo naknadno in bodo članom občinskega
sveta posredovani v pisni obliki.
Seja je bila zaključena ob 21.37.

Zapisala:
Sandra Jesenovec

Župan
Daniel Cukjati

