Tržaška cesta 1,1360 VRHNIKA
tel.: 01/7555-412, fax: 01/7505-158

OBČINA VRHNIKA
OBČINSKI SVET

1

ZAPISNIK

4. redne seje Občinskega sveta Občine Vrhnika, ki je bila dne 21.3.2019 v sejni sobi občine Vrhnika.
Prisotni člani občinskega sveta:
1

mag. Viktor Sladič

Lista za razvoj Vrhnike in podeželja

2

Nataša Rijavec

Lista za razvoj Vrhnike in podeželja

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

98

Nataša Grom

Povezujemo Vrhniko

9

Borut Fefer

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

Doman Blagojević

Zeleni Slovenije

20
21

Vid Drašček
Pavel Oblak

DeSUS
SLS

22

David Kastelic

Levica

23

Valerija Mojca Frank

SMC

Opravičeno odsoten:
1
Janko Skodlar

Povezujemo Vrhniko

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. mag. Matej Černetič, vodja Oddelka za družbene
dejavnosti
5. Matej Jakša, sistemski administrator
Ostali prisotni:
1. Darjan Kacin, snemalec
2. Gašper Tominc, urednik Našega časopisa
Župan Daniel Cukjati je na začetku seje pozdravil vse navzoče
in predlagal potrditev naslednjega
DNEVNEGA REDA:
1. Pregled in potrditev zapisnika 3. redne seje
Občinskega sveta Občine Vrhnika z dne 26. 2. 2019

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Predlog Odloka o proračunu Občine Vrhnika za leto
2019 – obravnava in sprejem
Predlog Zaključnega računa proračuna Občine
Vrhnika za leto 2018
Predlog uskladitve cen programov v vrtcu
Predlog Pravilnika o spremembah Pravilnika o
enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini
Vrhnika
Predlog za podelitev občinskih priznanj v letu 2019
Pobude in vprašanja članov občinskega sveta

Glasovanje
Navzočih: 22
ZA: 19
Dnevni red je bil sprejet.
1.

Pregled in potrditev zapisnika 3. redne seje
Občinskega sveta Občine Vrhnika z dne 26. 2. 2019

Na zapisnik 3. redne seje je bila podana pripomba s strani Jošta
Cankarja.
Na zapisnik je razpravljal Doman Blagojević.
V sprejem je bil predlagan naslednji
S K L E P:
Sprejme se zapisnik 3. redne seje Občinskega sveta Občine
Vrhnika z dne 26.2.2019.
Glasovanje
Navzočih: 22
ZA: 19
Dnevni red je bil sprejet.
2.

Predlog Odloka o proračunu Občine Vrhnika za leto
2019 – obravnava in sprejem

Poročevalka točke je bila Maja Kogovšek, vodja Oddelka za
finance. Splošna razprava proračuna občine Vrhnika za leto
2019 je bila opravljena na 3. seji OS dne 26.2.2019. Na tej seji
je OS sprejel sklep, s katerim je poslal osnutek proračuna v
deset dnevno javno obravnavo, ki je trajala do vključno
8.3.2019. V času javne obravnave sta prispela dva predloga,
predloga sta bila smiselno vnešena v samo besedilo, svoj
predlog je podala tudi občinska uprava. Na sam odlok o
proračunu Občine Vrhnika za leto 2019 so bili vloženi 3
amandmaji.
Vprašanje je postavila Ema Goričan.
Razpravljali so: Pavel Oblak, Boštjan Erčulj in Edin Behrič.
Pred glasovanjem o amandmajih je svoj amandma umaknil
Boštjan Erčulj.
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V sprejem je bil predlagan naslednji
AMANDMA 1
V predlogu Odloka občinskega proračuna za leto 2019 se:
-

za 1.360,00 EUR poveča proračunska postavka
PP20008 – Sofinanciranje humanitarnih in drugih
organizacij in društev - razpis
konto 41200093 Druge organizacije in društva
Nova vrednost proračunske postavke/konta znaša
10.000,00 EUR.

-

za 1.360,00 EUR zmanjša proračunska postavka
13091– Nadzor
konto 420801- Investicijski nadzor, NRP OB140-080331 Nadzor-ceste
Nova vrednost proračunske postavke/konta znaša
98.640,00 EUR.

Glasovanje
Navzočih: 23
ZA: 23

Poročevalka točke je bila Maja Kogovšek, vodja Oddelka za
finance.
Zaključni račun občinskega proračuna je občinski akt, v katerem
so prikazani predvideni in realizirani prihodki in drugi prejemki
ter odhodki in drugi izdatki občine za preteklo leto. Zaključni
račun se sestavlja za proračun in za finančne načrte
neposrednih uporabnikov.
Poslovno leto občine traja od 1.1. do 31.12. V zaključnem
računu so med prihodki vključena tista sredstva, ki so bila
nakazana na transakcijski račun občine v obdobju od 1.1. do
31.12. in tisti odhodki, ki so bili poravnani iz sredstev proračuna
v obdobju od 1.1. do 31.12.
Zaključni račun proračuna je pripravljen v skladu s Priročnikom
za pripravo zaključnega računa občinskega proračuna
Ministrstva za finance ter metodologije za pripravo poročila o
doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih
uporabnikov proračuna.
Točko je obravnaval tudi Odbor za finance, gospodarstvo in
proračun in jo v predlaganem besedilu posredoval občinskemu
svetu v obravnavo in sprejem.
Razpravljala sta: mag. Viktor Sladič in Edin Behrić.

Amandma je bil sprejet.

V sprejem je bil predlagan naslednji

V sprejem je bil predlagan naslednji

S K L E P:
Občinski svet Občine Vrhnika sprejme Zaključni račun
Občine Vrhnika za leto 2018.

AMANDMA2
V predlogu Odloka občinskega proračuna za leto 2019 se:
-

-

za 10.000,00 EUR poveča proračunska postavka
PP18091 – Razpis - šport
konto 412000 Tekoči transferi nepridobitnim
organizacijam in ustanovam
Nova vrednost proračunske postavke/konta znaša
250.000,00 EUR.
za 10.000,00 EUR zmanjša proračunska postavka
13091– Nadzor
konto 420801 – Investicijski nadzor
NRP OB140-08-0331 Nadzor-ceste
Nova vrednost proračunske postavke/konta znaša
88.640,00 EUR.

Glasovanje
Navzočih: 23
ZA: 17
PROTI: 5
Amandma je bil sprejet.
Pred glasovanjem o sklepu je svoj glas obrazložil Janez Kikelj.
V sprejem je bil predlagan naslednji
S K L E P:
I.
Občinski svet Občine Vrhnika sprejme Odlok o
proračunu Občine Vrhnika za leto 2019.
II.
Občinski svet Občine Vrhnika sprejme Načrt ravnanja
z nepremičnim premoženjem Občine Vrhnika za leto
2019.
Glasovanje
Navzočih: 23
ZA: 22
Sklep je bil sprejet.
3.
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Predlog Zaključnega računa proračuna Občine
Vrhnika za leto 2018

Glasovanje
Navzočih: 23
ZA: 21
Sklep je bil sprejet.
4.

Predlog uskladitve cen programov v vrtcu

Uvodni poročevalec točke je bil mag. Matej Černetič, vodja
Oddelka za družbene dejavnosti in gospodarstvo.
V skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen
programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, je Vrtec Vrhnika
posredoval predlog uskladitve programov v vrtcu s 1. 4. 2019 in
1. 11. 2019.
Z uskladitvijo cen se bodo plačila staršev in Občine Vrhnika
zvišala. Višji stroški za občino so bili delno že upoštevani v
osnutku proračuna, vendar ne v zadostni meri, zato bo potrebno
v proračunu za leto 2019 zagotoviti dodatnih 117.000 EUR.
Dodatno obrazložitev je podala Anita Čretnik, ravnateljica vrtca.
Točko je obravnaval Odbor za družbene dejavnosti in jo v
predlaganem besedilu posredoval občinskemu svetu v
obravnavo in sprejem.
Vprašanje je postavil mag. Viktor Sladič, razpravljal je Janez
Kikelj.
V sprejem je bil predlagan naslednji
S K L E P:
Občinski svet Občine Vrhnika potrjuje predlog uskladitve cen
programov v VIZ Antonije Kucler Vrhnika.
Od 1. 4. 2019 do 31. 10. 2019 znašajo cene:
- za I. starostno skupino
492,36 EUR,
- za II. starostno skupino
374,45 EUR,
- za razvojni oddelek
839,06 EUR.
Dodatna sredstva Občine Vrhnika za izvajanje programa s
prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za otroka
s posebnimi potrebami, vključenega v redni oddelek vrtca,
znašajo od 1. 4. 2019 do 31. 10. 2019:
- za I. starostno skupino 1.240,09 EUR,

- za II. starostno skupino 1.004,27 EUR.
Od 1. 11. 2019 znašajo cene:
- za I. starostno skupino
- za II. starostno skupino
- za razvojni oddelek

499,73 EUR,
379,33 EUR,
854,75 EUR.

Dodatna sredstva Občine Vrhnika za izvajanje programa s
prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za otroka
s posebnimi potrebami, vključenega v redni oddelek vrtca,
znašajo od 1. 11. 2019 naprej:
- za I. starostno skupino 1.266,23 EUR,
- za II. starostno skupino 1.025,43 EUR.

18.3.2019 je Komisija pregledala prispele predloge ter ugotovila,
da so predlogi popolni ter izpolnjujejo vse pogoje za dodelitev
predlaganih priznanj.
V sprejem je bil predlagan naslednji
S K L E P:
Potrdi se:
7.
8.
9.

Vrtec Vrhnika zniža ceno programa za stroške neporabljenih
živil s tistim dnem, ko starši do 9:00 obvestijo vrtec o otrokovi
odsotnosti.

10.

Glasovanje
Navzočih: 23
ZA: 21
PROTI: 1

11.
12.
13.

Sklep je bil sprejet.

14.
5.

Predlog Pravilnika o spremembah Pravilnika o
enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini
Vrhnika

Uvodni poročevalec točke je bil mag. Matej Černetič, vodja
oddelka za družbene dejavnosti in gospodarstvo.
Od leta 2011 lahko starši novorojencev v občini Vrhnika v skladu
s Pravilnikom o enkratni denarni pomoči za novorojence v občini
Vrhnika zaprosijo za enkratno denarno pomoč.
Prvotni znesek 150 EUR je bil v letu 2017 povečan na 250 EUR,
sedaj se predlaga dodatno povečanje, in sicer iz sedanjih 250
EUR na 300 EUR za vsakega živorojenega otroka. Namen
povečanja je, da se omogoči staršem lažje pokriti stroške ob
rojstvu otroka.
Točko je obravnaval tudi Odbor za finance, gospodarstvo in
proračun in Odbor za družbene dejavnosti oba odbora sta
predlagano točko posredovala občinskemu svetu v obravnavo
in sprejem.
Razpravljala je Nataša Grom.
V sprejem je bil predlagan naslednji
S K L E P:
Občinski svet Občine Vrhnika sprejme Pravilnik o
spremembah pravilnika o enkratni denarni pomoči za
novorojence v občini Vrhnika.
Glasovanje
Navzočih: 23
ZA: 22
Sklep je bil sprejet.
6.

Predlog za podelitev občinskih priznanj v letu 2019

Poročevalec točke je bil Jošt Cankar, predsednik komisije za
podeljevanje občinskih nagrad in priznanj.
Komisija je v 498. številki Naš časopis dne 25.2.2019 objavila
javni razpis za podeljevanje občinskih priznaj v letu 2019. Pisne
predloge je komisija sprejemala do 18.3.2019 do 10 ure. V
razpisnem roku je komisija prejela pet predlogov.

predlog Liste za razvoj Vrhnike in podeželja za
podelitev zlate plakete Ivana Cankarja
Elu Mihevcu,
predlog Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu Vrhnika za podelitev srebrne plakete Ivana
Cankarja Združenju šoferjev in avtomehanikov
Vrhnika,
predlog Turističnega društva Blagajana in Krajevne
skupnosti Podlipa - Smrečje za podelitev srebrne
plakete Ivana Cankarja Sonji Malovrh,
predlog Občinskega odbora Nove Slovenije Vrhnika in
Župnijske Karitas Vrhnika za
podelitev bronaste plakete Ivana Cankarja Amaliji
Osredkar,
predlog Sožitja -društva za pomoč osebam z
motnjami v duševnem razvoju Vrhnika,
za podelitev srebrne plakete Ivana Cankarja Mileni
Kržič.

Glasovanje
Navzočih: 23
ZA: 23
Sklep je bil sprejet.
7.

Pobude in vprašanja članov občinskega sveta

K točki so se prijavili: Ema Goričan, Boštjan Erčulj, Nataša
Rijavec, Pavel Oblak, Viktor Sladič, Jošt Cankar, Doman
Blagojević, Janez Kikelj in Borut Fefer.
Ema Goričan
Vprašanje se je nanašalo na razlog odhoda gospe Kranjc iz
mesta direktorice občinske uprave in odhoda direktorice JP
KPV d.o.o. gospe Šen Kerže.
Odgovora je podal župan Daniel Cukjati.
Boštjan Erčulj se je na prejšnji seji zanimal, kakšne so možnosti
širitve kamnoloma »pri vulkanizerju«.
V nadaljevanju je še želel odgovor na vprašanje iz prejšnje seje
glede parkiranja za občinsko stavbo tistim strankam, ki težje
dostopajo do urada.
Odgovor na prvo vprašanje bo pripravljen naknadno v pisni
obliki. Odgovor na drugo vprašanje je podala direktorica
občinske uprave Vesna Kranjc.
Nataša Rijavec je podala pobudo, da se v bodoče redno oz.
trajno omogoči laična pomoč otrokom na domu, ki jo nudi CSD
preko javnih del. Predlagala je dogovor s straši, občino in CSD.
Župan Daniel Cukjati je povedal, da se bo zadeva proučila.
Pavel Oblak je podal pobudo, da se svojcem pokojnega
omogoči možnost izbire »pogrebne službe«.
V nadaljevanju je še predlagal, da se preveri možnost dežurne
zobozdravstvene službe v ZD Vrhnika ob sobotah in nedeljah.
Odgovor na prvo vprašanje je podal župan Daniel Cukjati.
Odgovor na drugo vprašanje bo posredovan naknadno.
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Viktor Sladič je podal predlog, da se ustrezno sanira pešpot od
Zaplane 4 do Cerkve v Zaplani. V nadaljevanju je predlagal, da
se v križišču na odseku proti Zaplani, ki se odcepi desno proti
Planini postavi znak prepovedano za priklopnike, ki zaidejo na
pot in nato neustrezno obračajo ter da se v križišču od hišne
številke 1 do 6 postavi cestno ogledalo. V nadaljevanju je g.
Sladič predlagal, da se preveri možnost dodatnega prehoda za
pešce na Robovi cesti.
Zadnja pobuda se je nanašala na Sušnikovo ulico in sicer od
pivovarne HumanFish do križišča s cesto Pot v Močilnik. Občini
se predlaga, da se označi cestišče z belo črto, ki bi omogočala
varnejšo pešpot predvsem šolskim otrokom.
Pobude bodo posredovane Občinskemu Svetu za preventivo in
vzgojo v cestnem prometu.
Jošta Cankarja je zanimalo, zakaj stoji projekt »Vrhniški klanec«
od Voljčeve ceste do Raskovca. V nadaljevanju je opozoril na
slabo urejenost prehodov na C. 6. maja in Idrijski cesti do
Betajnove, ter na nesmiselnost redne postavitve radarja pri Polžu.
Odgovor na prvo vprašanje je podal župan Daniel Cukjati,
zadeva je bila obravnavana na SPV in bo odstopljena Direkciji
RS za ceste. Odgovor na drugo vprašanje je podal podžupan
Gregor Kukec. Tudi tretje vprašanje je v pristojnosti občinskega
SPV.
Vprašanje g. Feferja se zaradi »neaktiviranega« mikrofona ni v
celoti slišalo, nanašalo pa se je na križišče Voljčeva – Tržaška.
Boštjan Erčulj je izpostavil problematiko parkiranja na Poštni
ulici in Trgu Karla Grabeljška, predvsem gre za problematiko
parkiranja stanovalcev, ki stanujejo na Poštni ulici. Drugo
vprašanje se je nanašalo na ureditev ceste Trčkov grič.
Odgovora sta bila podana s strani direktorice Vesne Kranjc.
Doman Blagojević iz izpostavil problematiko Tržaške ceste ob
prometnih konicah.Predlagal je, da se podaljša možnost
utripajoče oranžne luči proti Verdu oz. Borovnici, predlagal je

točka 1
stran 4

tudi možnost izvedbe razširitve pasu pri Petrolu (mala postaja),
da se s tem omogoči dostop na AC.
S strani župana Daniela Cukjatija je bilo povedano, da sta bili
zadevi že večkrat posredovani na Direkcijo za cesto, do sedaj je
bil odgovor vedno negativen.
Edin Behrić je podal pobudo glede možnosti postavke za start
up-e. Zanimala ga je tudi izvedba kanalizacije v Mali Ligojni.
Odgovora sta bila podana s strani župana Daniela Cukjatija.
Janez Kikelj je postavil vprašanje, ki se je nanašalo na izgradnjo
pločnika iz smeri Verda proti mostu oz. Vrhniki. Ko se je pred leti
izdelala brv čez Ljubljanico je bilo tudi govora o pomembnosti
pločnika do centra Vrhnike.
Naslednje vprašanje je bilo, kdaj bo celotna Vrhnika pokrita z
optiko. Izpostavljena je bila tudi nujnost izgradnje južne
obvoznice.
S strani župana Daniela Cukjatija je bilo povedano, da se projekt
južna obveznica nadaljuje in je prioriteta pred mostom.
Odgovor glede optike je podal podžupan, Gregor Kukec.
Borut Fefer je imel vprašanje, če so lahko avtodomi in kamp
prikolice parkirani na javnih površinah v času tako imenovanega
zimovanja, ali ima redarstvo kakšna pooblastila da to prepreči.
V nadaljevanju je imel g. Fefer še vprašanje v zvezi z
zadolževanjem (vsebinsko se zadeva tiče družbenih dejavnosti)
v znesku 2,5 mio EUR, zanimalo ga, koliko odstotkov dolga bi
pobrala vsaka investicija in po katerem programu/načrtu se
izvaja prenova Športnega parka.
Župan povedal, da je potrebno za ureditev športnega parka
najprej sprejet OPPN. Glavnina kredita je namenjenega
dokončanju ZD Vrhnika in »končanju ovinka«. Odgovor na
prosto parkiranje avtodomov in kamp prikolic bo posredovan
naknadno.
Seja je bila zaključena ob 19.45. uri.
Zapisala:
Sandra Jesenove

Župan
Daniel Cukjati

