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

OBČINA VRHNIKA
OBČINSKI SVET

ZAPISNIK

1

9. redne seje Občinskega sveta Občine Vrhnika, ki je bila dne 18.6.2020 ob 18.00 uri v sejni sobi občine
Vrhnika.
Prisotni člani občinskega sveta:
1.

mag. Viktor Sladič

2.

Nataša Rijavec

3.

Grega Kukec

4.

Janez Pivk

5.

Borut Fefer

Lista za razvoj
Vrhnike in podeželja
Lista za razvoj
Vrhnike in podeželja
Lista za razvoj
Vrhnike in podeželja
Lista za razvoj
Vrhnike in podeželja
Povezujemo Vrhniko

6.

Edin Behrić

Povezujemo Vrhniko

7.

Janko Skodlar

Povezujmo Vrhnika

8.

Ema Goričan

Povezujemo Vrhniko

9.

Andrej Podbregar

SDS

10.

Petra Černetič

SDS

11.

Jožef Malovrh

SDS

12.

Mateja Dolamič

SDS

13.

Zdravko Železnik

SDS

14.

Alojz Kos

SD

15.

Janez Kikelj

SD

16.
17.
18.

Jošt Cankar
Boštjan Erčulj
Vid Drašček

Nova Slovenija
Lista za lajf
DeSUS

19.

Doman Blagojević

Zeleni Slovenije

20.

Pavel Oblak

SLS

21.

David Kastelic
Valerija Mojca
Frank

Levica

22.

SMC

Odsotni člani občinskega sveta:
1.

Nataša Grom

2.

Bernarda Kropf

Povezujmo Vrhniko
Lista za razvoj Vrhnike in
podeželja

Predstavniki Občinske uprave:
- Daniel Cukjati, župan Občine Vrhnika
- Ana Košir, vodja Oddelka za splošne zadeve
- Maja Kogovšek, vodja Oddelka za finance
- Janez Jelovšek, vodja Oddelka za okolje in komunalo
- Jure Jakopič, zunanji sodelavec - informatik

Zunanji poročevalci:
- Mirko Antolovič, direktor JP KPV
Ostali prisotni:
1. Darjan Kacin, snemalec
2. Gašper Tominc, urednik Našega časopisa

Župan je na začetku seje pozdravil vse navzoče in povedal, da je na predlog nekaterih svetnikov povabil
odvetnika g. Andreja Turka, ki bo odgovoril na določena vprašanja, ki se tičejo delovanja JP KPV d.o.o. V
nadaljevanju je župan pojasnil, da predstavitev g. Turka ne bo točka dnevnega reda, ter da se bo 9. seja
občinskega sveta pričela predvideno s pol urnim zamikom.
Na glasovaje je podal naslednji
S K L E P:
Seja Občinskega sveta Občine Vrhnika se začne po končani predstaviti odvetnika g. Andreja
Turka, predvidoma ob 18.30 uri.
Glasovanje
Navzočih: 19
ZA: 13
Sklep je bil sprejet.
Župan, Daniel Cukjati je po končani predstavitvi g. Turka prešel na obravnavo dnevnega reda. Povedal je,
da so člani občinskega sveta na dan seje prejeli tudi dodatno točko z naslovom: Javno-zasebno
partnerstvo za izvedbo projekta »stanovanjska stavba Tržaška 24«, točka naj bi se obravnavala kot druga
po vrstnem redu.
Svetnik Janko Skodlar je imel pripombo na dnevni red in sicer je želel, da se točka zaradi prepozno prejetega
gradiva umakne z dnevnega reda.
Župan je podal na glasovanje predlagani predlog.
S K L E P:
Točka z naslovom Javno-zasebno partnerstvo za izvedbo projekta »stanovanjska stavba Tržaška 24«
se umakne iz dnevnega reda.
Glasovanje
Navzočih: 21
ZA: 9
PROTI: 8
Sklep je bil sprejet.
V sprejem je bil predlagan naslednji
DNEVNI RED:
1. a) Pregled in potrditev zapisnika 8. redne seje Občinskega sveta
b) Pregled in potrditev poročila o glasovanju z 2. dopisne seje Občinskega sveta
c) Pregled in potrditev poročila o glasovanju s 3. dopisne seje Občinskega sveta
d) Pregled in potrditev zapisnika 2. izredne seje Občinskega sveta
2. Revidirano letno poročilo Javnega podjetja Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o. za leto 2019*
3. Predlog sprememb cen obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja
4. Predlog zaključnega računa proračuna Občine Vrhnika za leto 2019**
5. Prenehanje statusa javnega dobra na parc. št. 1874/7 k.o. Velika Ligojna (1998)
6. Uvrstitev zemljišč parc. št. 3064/5, 3064/16, 3078/5 in 3078/7, vsa k.o. Blatna Brezovica,
v načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Vrhnika za leto 2021
7. Predlog za podelitev občinskih priznanj v letu 2020
8. Imenovanje članov sveta javnega sklada RS za kulturne dejavnosti območne izpostave Vrhnika
9. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta
Glasovanje
Navzočih: 22
ZA: 19

Dnevni red je bil sprejet.

1.
a) Pregled in potrditev zapisnika 8. redne seje Občinskega sveta
b) Pregled in potrditev poročila o glasovanju z 2. dopisne seje Občinskega sveta.
c) Pregled in potrditev poročila o glasovanju s 3. dopisne seje Občinskega sveta.
d) Pregled in potrditev zapisnika 2. izredne seje Občinskega sveta.
Župan Daniel Cukjati je za celotno točko 1 odprl razpravo in vprašanja.
Na zapisnike so razpravljali oz. pripombe so imeli: Janez Kikelj, David Kastelic (pobude in vprašanja), Doman
Blagojević, Borut Fefer.
Župan je nato predlagal, da se zapisniki in poročila dopisnih sej sprejmejo v paketu. Na glasovanje so bil
podani naslednji
S K L E P:
a) Sprejme se zapisnik 8. redne seje OS občine Vrhnika z dne 12.12.2019.
b) Potrdi se poročilo o glasovanju 2. dopisne seje OS, ki je bila razpisana dne 25.2.2020
c) Potrdi se poročilo o glasovanju 3. dopisne seje OS, ki je bila razpisana dne 27.3.2020
d) Sprejme se zapisnik 2. izredne seje OS občine Vrhnika z dne 26.5.2020
Glasovanje
Navzočih: 21
ZA: 20
Sklep je bil sprejet.

2. Revidirano letno poročilo Javnega podjetja Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o. za leto 2019*
Točka je bila predstavljena že na 2. izredni seji občinskega sveta, vendar se je prekinila, ker Revidiranega
letnega poročila JP KPV d.o.o. za leto 2019 še ni obravnaval pristojni odbor.
Vprašanje je postavil: Janez Kikelj
Točko je obravnaval Odbor za finance, gospodarstvo in proračun in jo v predlaganem besedilu posredoval
občinskemu svetu v obravnavo in sprejem.
V sprejem je bil predlagan naslednji
S K L E P:
Občinski svet Občine Vrhnika se je seznanil in sprejel Revidirano letno poročilo JP KPV d.o.o. za leto
2019.
Glasovanje
Navzočih: 22
ZA: 18
PROTI: 1
Sklep je bil sprejet.
3. Predlog sprememb cen obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja
Uvodni poročevalec točke je bil Mirko Antolović, direktor JP KPV d.o.o.

Na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb
varstva okolja, ki predpisuje način oblikovanja cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb
varstva okolja, je pristojnost za sprejemanje in nadzor nad cenami Uredbe prenešena na lokalne skupnosti
oziroma na pristojne občinske organe.
Zakon o varstvu določa, da pristojni minister podrobneje predpiše metodologijo za oblikovanje cen,
oskrbovalne standarde, tehnične, vzdrževalne, organizacijske ter druge ukrepe in normative za opravljanje
javnih služb. Skladno s temi zakonskimi določbami je vlada sprejela in izdala Uredbo, ki je podlaga za
izdelavo Elaborata o oblikovanju cen posamezne javne službe na območju Občine Vrhnika, to je:
- oskrbe s pitno vodo,
- odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode
- praznjenja greznic in MKČN.
Vprašanja so postavili: Borut Fefer, mag. Viktor Sladič, Doman Blagojević, Janko Skodlar.
Točko je obravnaval Odbor za finance, gospodarstvo in proračun in jo v predlaganem besedilu posredoval
občinskemu svetu v obravnavo in sprejem.
V sprejem so bili predlagani naslednji sklepi.
SKLEP 1
1. OSKRBA S PITNO VODO
Občinski svet občine Vrhnika potrjuje stroškovno ceno oskrbe s pitno vodo v občini Vrhnika, ki
vključuje:
- omrežnino do vključno dimenzije DN 20 – za faktor 1 iz 17. čl. Uredbe o metodologiji za oblikovanje
cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v višini 3,5661
EUR/mesec. Za vodomere drugih dimenzij, se omrežnina izračuna skladno z določili Uredbe o
metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva
okolja.
- vodarino v višini 0,7501 EUR/m3
Glasovanje
Navzočih: 22
ZA: 20
PROTI: 1
Sklep je bil sprejet.
SKLEP 2
ODVAJANJE KOMUNALNE ODPADNE VODE
Občinski svet občine Vrhnika potrjuje stroškovno ceno odvajanja odpadne vode v občini Vrhnika, ki
vključuje:
- omrežnino odvajanja do vključno dimenzije DN 20 - za faktor 1 iz 20. čl. Uredbe o metodologiji za
oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v višini
6,1982 EUR/mesec. Za vodomere drugih dimenzij, se omrežnina izračuna skladno z določili
Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb
varstva okolja,
- odvajanje odpadne vode (cena storitve) v višini 0,5095 EUR/m3.
Glasovanje
Navzočih: 22
ZA: 18
Sklep je bil sprejet.
SKLEP 3
ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE VODE
Občinski svet občine Vrhnika potrjuje stroškovno ceno gospodarske javne službe čiščenja
komunalne odpadne vode v občini Vrhnika, ki vključuje:

-

-

omrežnino odvajanja do vključno dimenzije DN 20 - za faktor 1 iz 20. čl. Uredbe o metodologiji
za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v višini
4,8109 EUR/mesec. Za vodomere drugih dimenzij, se omrežnina izračuna skladno z določili
Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih
služb varstva okolja,
čiščenje odpadne vode (cena storitve) v višini 0,5801 EUR/m3.

Glasovanje
Navzočih: 22
ZA: 18
Sklep je bil sprejet.
SKLEP 4
ZBIRANJE KOMUNALNIH ODPADKOV
ZBIRANJE KOMUNALNIH ODPADKOV - 2019
Občinski svet občine Vrhnika potrjuje stroškovno ceno gospodarske javne službe zbiranje
komunalnih odpadkov v občini Vrhnika, ki vključuje:
- ceno storitve v višini 0,1115 EUR/m3 in ceno javne infrastrukture 0,0073 €/kg
- ceno storitve zbiranja bioloških odpadkov v višini 0,1237 €/kg
Glasovanje
Navzočih: 22
ZA: 17
PROTI: 1
Sklep je bil sprejet.
SKLEP 5
ZBIRANJE KOMUNALNIH ODPADKOV - 2020
Občinski svet občine Vrhnika potrjuje stroškovno ceno gospodarske javne službe zbiranje
komunalnih odpadkov v občini Vrhnika, ki vključuje:
- ceno storitve v višini 0,1348 EUR/m3 in ceno javne infrastrukture 0,0065 €/kg
- ceno storitve zbiranja bioloških odpadkov v višini 0,1297 €/kg
Glasovanje
Navzočih: 22
ZA: 17
PROTI: 2
Sklep je bil sprejet.
SKLEP6
STORITVE, POVEZANE Z GREZNICAMI IN MKČN
STORITVE, POVEZANE Z GREZNICAMI IN MKČN - 2019
Občinski svet občine Vrhnika potrjuje stroškovno ceno gospodarske javne službe storitev,
povezanih z greznicami in MKČN v občini Vrhnika, ki vključuje:
- omrežnino za storitve, povezane z greznicami in MKČN do vključno dimenzije DN 20 - za faktor 1
iz 20. čl. Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih
javnih služb varstva okolja v višini 1,3545 EUR/mesec,
- ceno storitve v višini 0,3415 EUR/m3.
Glasovanje
Navzočih: 22
ZA: 17
PROTI: 1
Sklep je bil sprejet.

SKLEP 7
STORITVE, POVEZANE Z GREZNICAMI IN MKČN - 2020
Občinski svet občine Vrhnika potrjuje stroškovno ceno gospodarske javne službe storitev,
povezanih z greznicami in MKČN v občini Vrhnika, ki vključuje:
- omrežnino za storitve, povezane z greznicami in MKČN do vključno dimenzije DN 20 - za faktor 1
iz 20. čl. Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih
javnih služb varstva okolja v višini 1,2900 EUR/mesec,
- ceno storitve v višini 0,4666 EUR/m3.
Glasovanje
Navzočih: 22
ZA: 17
Sklep je bil sprejet.
SKLEP 8
Cene iz sklepov od številke 1 – 3 veljajo od 1.7.2020 dalje. Cene iz sklepov 4.1. in 5. 1. pričnejo
veljati s 1. 7. 2020, saj sta jih preostali dve občini ustanoviteljici že potrdili na občinskih svetih v
letu 2019. Cene iz sklepov 4.2 in 5.2 pričnejo veljati po potrditvi cen preostalih dveh občin
ustanoviteljic.
Glasovanje
Navzočih: 22
ZA: 18
Sklep je bil sprejet.
4. Predlog zaključnega računa proračuna Občine Vrhnika za leto 2019**
Uvodna 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. Zaključni račun finančnega načrta neposrednega uporabnika
je sestavni del zaključnega računa proračuna. Na podlagi Zakona o javnih financah je župan dolžan pripraviti
zaključni račun proračuna za preteklo leto in ga predložiti ministrstvu, pristojnemu za finance, do 31. marca
tekočega leta. Predlog zaključnega računa občinskega proračuna pa je župan dolžan predložiti občinskemu
svetu v sprejem na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah in 35. člena Statuta Občine Vrhnika. Rok, v
katerem mora občinski svet sprejeti zaključni račun, ni zakonsko opredeljen. Zakon o javnih financah zahteva
le, da je o sprejetem zaključnem računu potrebno obvestiti ministrstvo, pristojno za finance v tridesetih dneh
po njegovem sprejemu.
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. Računi, ki v tekočem letu niso bili plačani, se
štejejo kot odhodki oziroma prihodki prihodnjega leta in se ne izkazujejo v zaključnem računu tekočega leta.
Ker gre za prikazovanje po denarnem toku, so v zaključnem računu tekočega leta vključeni tudi prihodki in
odhodki, ki so nastali v preteklem letu
Vprašanje sta postavila mag. Viktor Sladič in Janko Skodlar.
V sprejem je bil predlagan naslednji
S K L E P:
Občinski svet Občine Vrhnika je sprejel Zaključni račun Občine Vrhnika za leto 2019.
Glasovanje
Navzočih: 22
ZA: 17

PROTI: 1
Sklep je bil sprejet.
5. Prenehanje statusa javnega dobra na parc. št. 1874/7 k.o. Velika Ligojna (1998)
Poročevalec točke je bil Janez Jelovšek, vodja Oddelka za okolje in komunalo, ki je povedal, da je stranka
na Občino Vrhnika podala vlogo za odkup parc. št. 1874/7 k.o. Velika Ligojna (1998). Pri odmeri zemljišč
se je izkazalo, da se že uporablja zemljišče Stare ceste, ki je bila zaradi racionalnejše rabe zemljišča in
primernejšega dostopa prestavljena.
Točko je obravnaval Odbor za urejanje prostora ter varstvo naravne in kulturne dediščine in jo v predlaganem
besedilu posredoval občinskemu svetu v obravnavo in sprejem.
V sprejem je bil predlagan naslednji
S K L E P:
Občinski svet Občine Vrhnika sprejme sklep o prenehanju statusa javnega dobra na nepremičnini,
parc. št. 1874/7 k.o. Velika Ligojna (1998) ter vknjižbi lastninske pravice v korist Občine Vrhnika,
Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika, v predloženi vsebini.
Glasovanje
Navzočih: 22
ZA: 22
Sklep je bil sprejet.
6. Uvrstitev zemljišč parc. št. 3064/5, 3064/16, 3078/5 in 3078/7, vsa k.o. Blatna Brezovica,
v načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Vrhnika za leto 2021
Poročevalec točke je bil župan Daniel Cukjati. Povedal je, da podjetje Unichem d.o.o., načrtuje do konca leta
2021 oziroma najkasneje v začetku leta 2022 zgraditi novo proizvodno stavbo in skladišče, kot to predvideva
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu za del območja urejanja V3P/3 UNICHEM
v Sinji Gorici v grafičnih prilogah št. 3.1/D1 Arhitektonsko zazidalna situacija in zunanja ureditev območja
sprememb in dopolnitev ter 3.6. Prikaz etapnosti izvedbe. Ker je nova stavba predvidena na mestu
sedanjega parkirišča za zaposlene, namerava podjetje zgraditi novo parkirišče, za katerega potrebuje dele
zemljišč parc. št. 3064/5, 3065/16, 3078/5 in 3078/7, vse k.o. Blatna Brezovica, ki so v lasti Občine Vrhnika.
Podjetje Unichem d.o.o. je na Občino Vrhnika naslovilo predlog za odkup potrebnih zemljišč z grafiko. V
kolikor prodaja letos ne bi bila možna, podjetje Unichem d.o.o. predlaga ustanovitev stavbne pravice na
predmetnih zemljiščih.
Predmetne nepremičnine niso vključene v Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Vrhnika za
leto 2020, zato razpolaganje z nepremičninami ni mogoče. Predmetna zemljišča bi bilo potrebno uvrstiti v
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Vrhnika za leto 2021.
Vprašanja sta postavila in razpravljala sta: Doman Blagojević, mag. Viktor Sladič.
Župan je po razpravi točko prekinil, saj je mnenja, da si je potrebno situacijo ogledati na terenu.
7. Predlog za podelitev občinskih priznanj v letu 2020
Župan je na podlagi Poslovnika Občinskega sveta Občine Vrhnika na podlagi 3. odstavka 29. člena umaknil
točko z dnevnega reda.

8. Imenovanje članov sveta javnega sklada RS za kulturne dejavnosti območne izpostave
Vrhnika
Poročevalka točke je bila Ana Košir, vodja Oddelka za splošne zadeve.
V mesecu septembru 2020 bo potekel mandat članom sveta Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne
dejavnosti (v nadaljevanju JSKD) območne izpostave Vrhnika.
Svet JSKD območne izpostave Vrhnika sestavlja 5 članov, od katerih ima Občina Vrhnika 3 člane, Občina
Borovnica in Občina Log – Dragomer pa vsaka po 1 člana.
Glede na navedeno, je občinska uprava Občine Vrhnika objavila poziv za imenovanje članov sveta Javnega
sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti območne izpostave Vrhnika na spletni strani občine
Vrhnika in poziv posredovala še na JSKD Območni izpostavi Vrhnika. Poziv je namenjen kulturnim društvom,
zvezam in posameznikom s področja kulture na območju Občine Vrhnika.
KMVIAZ je pozvala in postavila rok, da morajo vloge prispeti na Občino Vrhnika do 23.2.2020 do 10. ure. V
predvidenem času je občina prejela le en predlog, zato je KMVIAZ v zadevi sprejela sklep, da se rok za
oddajo vlog podaljša do 20.3.2020 do 10. ure.
KMVIAZ je nato točko obravnavala in jo predlagala občinskemu svetu Občine Vrhnika v obravnavo in
sprejem.
Vprašanj in razprave ni bilo.
V sprejem je bil predlagan naslednji
S K L E P:
Občinski svet Občine Vrhnika je za člane sveta Javnega sklada Republike Slovenije Območne
izpostave Vrhnika na predlog kulturnih društev, zvez kulturnih društev ter posameznikov s
področja kulturnih dejavnosti, ki delujejo v Občini Vrhnika imenoval naslednje člane :
1. Ana Marta Grom
2. Marija Malovrh
3. Lilijana Podlesnik
Članom sveta Javnega sklada Republike Slovenije Območne izpostave Vrhnika traja mandat štiri leta
in sicer od 1.9.2020 do 1.9.2024.
Glasovanje
Navzočih: 22
ZA: 20
Sklep je bil sprejet.
9. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta
Župan je na začetku odprl razpravo na podana vprašanja in pobude iz prejšnje seje.
Prijavili so se: mag. Viktor Sladič, Janez Kikelj, Janko Skodlar, Jošt Cankar, Doman Blagojević.
Odgovori se bodo ustrezno dopolnili oz. pripravili.
Nove pobude in vprašanja so postavili: Nataša Rijavec, Eva Goričan, Boštjan Erčulj, Janez Kikelj, Janko
Skodlar, David Kastelic, Edin Behrič, Borut Fefer, Doman Blagojević.
VPRAŠANJE
Nataša Rijavec je imela vprašanje kaj se dogaja v podjetju Hamex sej je situacija zopet postala izredno
moteča.
Župan je povedal, da se bo s strani občinske uprave zadeva preverila ter da se bo pripravil odgovor.
VPRAŠANJE

Ema Goričan je imela vprašanje glede urejanja zunanjosti Močilnika, ker je videla, da se ureja okolica
(pleskanje ograje,…). Ga. Goričan je spraševala ali se morda občina dogovarja o podaljšanju najema s
dosedanjim najemnikom Močilnika. V nadaljevanju jo je še zanimalo, kako potekajo dogovori z enim izmed
tamkajšnjih lastnikov zemljišč g. Bricljem.
Odgovor je podal g. župan.
POBUDA
g. Boštjan Erčulj je podal pobudo za postavitev ogledala na križišču ceste čez Cesarski vrh in ceste čez
Strmico.
Pobudo bo obravnaval SPVC.
POBUDA IN VPRAŠANJE (pisni predlog)
Janez Kikelj
Vprašanje na 8. seji os občine vrhnika 12.12.2019 (ponovljeno in dopolnjeno na 9. seji 18.6.2020 – zaradi
neodzivnosti oz. neodgovora v pisni obliki)

Podal Janez Kikelj, svetnik SD
1. Kaj je občina Vrhnika kupila v Močilniku? Konkretno, s parcelnimi številkami in pa opisno, da bo
občankam in občanom to jasno.
2. Za kakšno ceno, vrednost in pod kakšnimi pogoji?
3. Katera so bremena na nepremičnini? (najemniki, krediti, ZK zaznamki,…)
4. Zanimajo me nadaljnji postopki? Ali bo Občina kupila celotno področje parka oz. izvira, saj gostinski
del ne bi smel biti edina prioriteta?
5. Ali obstaja časovnica za pridobivanje nepremičnin?
6. Kakšen je finančni načrt za pridobitev nepremičnin?
7. Kakšen je načrt upravljanja z nepremičnino?
8. Ali so v pripravi programi namembnosti?
9. Kdo pripravlja te programe in v katero smer se nagiba osnovna dejavnost?
10. Ali ste pripravili celoten finančni program, od nakupa, do zagona nove dejavnosti?
Prosim za izčrpen pisni odgovor.
Odgovori se bodo pripravili v pisni obliki.
VPRŠANJE (pisni predlog)
Janko Skodlar
Kaj se dogaja s prenovo AC priključka Vrhnika, ki je bil s strani DARS napovedan že za leto 2019? Zakaj
se dela še niso začela in kakšne aktivnosti v zvezi s tem je imela Občina Vrhnika v letu 2019 in 2020 do
danes?
G. Skodlar je prosil za pisni odgovor.
VPRAŠANJE (pisni predlog)
David Kastelic
1. POBUDA!
LO Levice daje pobudo, da se seje objavi na spletu naslednji dan po seji, zapisnik pa se objavi v petih
delovnih dneh po seji. Predlagamo tudi, da se v zapisnikih zapišejo dobesedni navedki in ustni odgovori.
Predlagamo, da se doda člen ali podčlen v Poslovnik občinskega sveta občine Vrhnika.
2. Most čez Ljubljanico
Kako občina načrtuje izgradnjo načrtovanega mostu čez Ljubljanico v sklopu povezovalne ceste do
priključka na avtocesto? Do kdaj je veljavno gradbeno dovoljenje? Ali pripravljate projektno
dokumentacijo? Kdo bo nadzornik in kdaj boste prijavili gradnjo.

Na drugo vprašanje je odgovoril župan Daniel Cukjati.
POBUDE IN VPRAŠANJA
G. Behrič je na začetku opozoril na tipkarsko napako v dodatnem gradivo in sicer se letnico 2019 popravi
z letnico 2020. V nadaljevanju je imel vprašanje če obstaja možnost uvedbe srednje šole na Vrhniki
(lokacija stara vojašnica na Stari Vrhniki). Potem pa je podal še štiri pobude, ki se tičejo prometne varnosti
Pobuda št. 1:
Prometna ureditev oziroma označitev prednosti na cesti ob Potoku na lokaciji kjer cesta prečka potok
Bela, ker cesta preozka in prihaja do prometnega zamaška.
Pobuda št. 2:
Ureditev meteornih voda na lokaciji Gradišče med bloki na lokaciji igrišča, ker ob večjem dežju stanovalci
nimajo možnosti dostopa do svojih stanovanj.
Pobuda št. 3:
Ureditev parkiranja za stanovalce na Poštni ulici:
- postavitev rampe,
- podelitev dovolilnic za stanovalce omenjenega območja.
Pobuda št. 4
Prometna ureditev na območju Opekarske cesta 14, ker so nepregledni zavoji in velika hitrost vozil, ki
mimo vozijo in stanovalci predlagajo neko smiselno rešitev.
Odgovor na prvo vprašanje je podal župan, Daniel Cukjati. Ostale pobude bo obravnaval SPVC.
VPRAŠANJE
Boruta Feferja je zanimalo, ali je potrebno vsa vprašanja in pobude podati v pisni obliki. Na eni izmed
prejšnjih sej je podal pobudo da se nasuje cesta v bližini Doma upokojencev Vrhnika.
Na vprašanji je odgovoril župan Daniel Cukjati.
VPRAŠANJE
Doman Blagojevič je podal pobudo, da se pripravi plan S in J obvoznice z vsemi variantami (most,
priključki,…). V nadaljevanju je imel vprašanje, kako bo poskrbljeno za invalide in starejše občane, ko se
bo UE enota preselila na Staro Vrhniko. Podal je tudi pobudo, da se prouči možnost postavitve zbiralnikov
olj pri ekoloških otokih. Opozoril je na semafor na Raskovcu in sicer »če se pelješ iz zgornjega Raskovca in
zavijaš desno pride do situacije ki ni pregledna, predlaga tudi postavitev ogledala pri »visoki škarpi«.
Povprašal je še, če se bo izvedla vsakoletna čistilna akcija.
Odgovori se bodo pripravili v pisni obliki.
VPRAŠANJE (pisni predlog)
Mag. Viktor Sladič
za 9.redno sejo OS OV posredujem naslednja vprašanja in pobude:
Prvo vprašanje se nanaša na Kulturni center, oziroma na njegovo okolico. Peš pot pelje iz pokopališča
med Kulturnim centrom in objektom nekdanje restavracije IUV, t.i. "Korejo", Kar se vidi tam je vse prej, kot
primerno, še posebej, če pomislimo, da hodijo v Kulturni center še vedno naši otroci. Menim, da bi lahko
občinska uprava pozvala lastnika, da očisti in uredi svojo lastnino in njeno okolico do te mere, da bo varna
in ne bo predstavljala tveganj za nastanek morebitnih neljubih dogodkov, ki se lahko zgodijo našim
najmlajšim oziroma to stori namesto njega nekdo drug, seveda na račun lastnika. Fotografije so v priponki.
Zanima me tudi, kdaj se bo zamenjalo ogledalo, ki bi stanovalcem Tržaške ceste 28 lahko omogočil varno
zavijanje na Tržaško cesto. Ogledalo je staro, premajhno in nepravilno nameščeno.
Naslednje vprašanje se nanaša na prehod za pešce pri Zdravstvenem domu. Vse lepo in prav, odločna in
inovativna rešitev, vendar me zanima, zakaj se ne da na prehodih za pešce namestiti talnih svetlobnih
oznak, ki bi omogočale večjo vidnost in s tem tudi varnost. Sem pa vesel, da smo pridobili prvo pravo
cestno grbino na Vrhniki!

Ponovno postavljam vprašanje glede semaforja pri Črnem orlu. Zavijanje v levo iz Vrhnike v smeri Verda
in sploh pretočnost tega križišča je slaba. Rumena puščica sploh ne služi svojemu namenu in povzroča
dodatno zmedo pri voznikih, saj ugasne sočasno z rdečo lučjo v nasprotni smeri. Ali se tega križišča res
nikakor ne da urediti.
Ponovno sprašujem glede ureditve križišča v Verdu pri trgovini. Tam je potrebno urediti cestne grbine in
označiti prehod za pešce, za kar sem že podal pobudo. V tem križišču čakajo šolski otroci šolski avtobus,
nemalokrat pa imajo težavo s prečkanjem tega križišča tudi starejši, mamice z otroki in otroci, ki ne vedo,
kako bi prišli čez. Ne čakajmo na to, da se zgodi nesreča.
Podobna slika je tudi na Stari in Robovi cesti, ki med križiščem pri Hotelu Mantova in vrtcem na Stari
Vrhniki nima prehoda za pešce, za kar sem že podal pobudo, da se ga uredi.
V zvezi s tem sprašujem, kako daleč je ureditev križišča pri cerkvi Svetega Lenarta in ob tem predlagam,
da se na Stari cesti namestijo v cestne grbine. Prva pri slaščičarni, ki si nato sledijo v ustreznem razmerju.
Le na ta način bo mogoče promet na Stari cesti umiriti in na njej zagotoviti ustrezno varnost.
Nazadnje predlagam, da se vse označevalne table in njihova okolica (Čista Ljubljanica, Retovje,...) enkrat
letno očistijo in redno vzdržujejo.
Odgovori se bodo pripravili v pisni obliki.
Po končani seji je župan Daniel Cukjati povabil na podelitev Cankarjevih nagrad, ki bodo v Cankarjevem
lazu dne 21.6.2020 ob 19.00 uri, čestital pa je tudi akademiku prof. dr. Boštjanu Žekšu, častnemu občanu
občine Vrhnika, ki je za svoje življenjsko delo prejel Zoisovo nagrado.
Seja je bila zaključena ob 20.45.uri.
Zapisala:
Sandra Jesenovec

Župan
Daniel Cukjati l.r.

