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Dodatno gradivo II
za 11. redno sejo Občinskega sveta Občine Vrhnika,
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Občina Vrhnika je bila ob 15. obletnici osamosvojitve za izjemne zasluge pri uveljavljanju in obrambi
samostojnosti ter suverenosti naše države odlikovana z zlatim častnim znakom svobode Republike Slovenije
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Tržaška cesta 1,1360 VRHNIKA
tel.: 01/7555-412, fax: 01/7505-158
e-pošta: zupan.obcina@vrhnika.si

Številka: 9000-11/2020 (1-02)
Datum: 11. 11. 2020

ČLANOM OBČINSKEGA SVETA
OBČINE VRHNIKA

ZADEVA: Dodatno gradivo II za 11. redno sejo Občinskega sveta Občine Vrhnika
V prilogi vam dostavljamo dodatno gradivo II za 11. redno sejo Občinskega sveta Občine
Vrhnika, ki bo 12. 11. 2020, in sicer:
- k točki 1: Popravek zapisnika
Poročilo o glasovanju s 6. dopisne seje občinskega sveta Občine Vrhnika
- k točki 4, 5: Popravek gradiva
- k točki 10: Pobuda g. Kastelica

Lep pozdrav.

Župan
Daniel Cukjati l.r.

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

OBČINA VRHNIKA
OBČINSKI SVET

ZAPISNIK

1a

10. redne seje Občinskega sveta Občine Vrhnika, ki je bila dne 24.9.2020 ob 18.00 uri v novem prizidku
jedilnice OŠ Antona Martina Slomška.
Prisotni člani občinskega sveta:
mag.
Viktor Lista za razvoj
1.
Sladič
Vrhnike in podeželja
Lista za razvoj
2.
Nataša Rijavec
Vrhnike in podeželja
Lista za razvoj
3.
Grega Kukec
Vrhnike in podeželja
Lista za razvoj
4.
Bernarda Kropf
Vrhnike in podeželja
5.
Borut Fefer
Povezujemo Vrhniko
6.
Edin Behrić
Povezujemo Vrhniko
7.
Janko Skodlar
Povezujmo Vrhnika
8.
Ema Goričan
Povezujemo Vrhniko
Andrej
9.
SDS
Podbregar
10.
Petra Černetič
SDS
11.
Jožef Malovrh
SDS
12.
Mateja Dolamič SDS
Zdravko
13.
SDS
Železnik
14.
Alojz Kos
SD
15.
Janez Kikelj
SD
17.
Boštjan Erčulj
Lista za lajf
18.
Vid Drašček
DeSUS
Doman
19.
Zeleni Slovenije
Blagojević
20.
Pavel Oblak
SLS
21.
David Kastelic
Levica
Valerija Mojca
22.
SMC
Frank
Odsotni člani občinskega sveta:
1.
2.

Nataša Grom
Jošt Cankar

Povezujmo Vrhiko
Nova Slovenija

Predstavniki Občinske uprave:
- Daniel Cukjati, župan Občine Vrhnika
- Boštjan Koprivec, direktor občinske uprave
Občine Vrhnika
- Maja Kogovšek, vodja Oddelka za finance
- Janez Jelovšek, vodja Oddelka za okolje in
komunalo

- mag. Matej Černetič, vodja Oddelka družbene
dejavnosti in gospodarstvo
- Bernard Kogovšek, vodja Oddelka za prostor
- Jure Jakopič, zunanji sodelavec – informatik
Zunanji poročevalci:
- Stanislav Bele, vodja SU MIRED
- doc. dr. Boštjan Ferk, direktor Inštituta za javnozasebno partnerstvo
- Anita Čretnik, ravnateljica vrtca
- Marija Zakrajšek Martinjak, v.d. direktorja Zavoda
Ivana Cankarja
Župan občine Vrhnika Daniel Cukjati je na začetku
seje vse lepo pozdravil ter povedal, da bo 10. seja
OS Občine Vrhnika zaradi zagotavljanja boljših
preventivnih ukrepov poveznih s Covid 19 potekala
v prizidku jedilnice OŠ A.M.S. Vrhnika. V
nadaljevanju je predstavil novega direktorja g.
Boštjana Koprivca. Povedal je, da se bo predlagani
dnevni red razširil z dodatno točko z naslovom:
Poročilo o projektu Nadgradnja ZD Vrhnika. Točka
se bo obravnavala kot 11. po vrstnem redu. Pred
obravnavo dnevnega reda je župan opravičil
svetnika Jošta Cankarja in svetnico Natašo Grom, ki
sta opravičila svojo odsotnost.
V sprejem je bil predlagan naslednji
DNEVNI RED:
1. a) Pregled in potrditev zapisnika 9. redne seje
Občinskega sveta
b) Pregled in potrditev poročila o glasovanju s 4.
dopisne seje Občinskega sveta
2. Letno poročilo SU MIRED za leto 2019
3.
Javno – zasebno partnerstvo za izvedbo
projekta »Stanovanjska stavba Tržaška 24«
4. Predlog uskladitve cen programov v vrtcu
5.
Letni program kulture Občine Vrhnika za leto
2021
6.
Letni program športa Občine Vrhnika za leto
2021
7. Rebalans proračuna OV za leto 2020*
8. Osnutek odloka o proračunu za OV za leti 2021
in 2022**

9. Odlok o pokopališkem redu v Občini Vrhnika
10. Prenehanje statusa grajenega javnega dobra pri
parc. št. z ID znakom parcela 2002 2528/43,
k.o. Vrhnika (2002)
11. Poročilo o projektu Nadgradnja ZD Vrhnika
11. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta
Glasovanje
Navzočih: 21
ZA: 20
VZDRŽAN: 1
Dnevni red je bil sprejet.
1. a) Pregled in potrditev zapisnika 9. redne seje
Občinskega sveta
b) Pregled in potrditev poročila o glasovanju
s 4. dopisne seje Občinskega sveta
1a) Na zapisnik 9. redne sej ni bilo pripomb.
V sprejem je bil predlagan naslednji
S K L E P:
Potrdi se zapisnik 9. redne seje Občinskega
sveta Občine Vrhnika z dne 18.6.2020.
Glasovanje
Navzočih: 22
ZA: 22
Zapisnik je bil sprejet.
1b) Pregled in potrditev poročila o glasovanju s 4.
dopisne seje Občinskega sveta

2.

Letno poročilo SU MIRED za leto 2019

Poročevalec točke je bil Stanislav Bele, vodja SU
MIRED. Letno poročilo o delu Skupne občinske
uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo (SU
MIRED) za leto 2019 je pripravljeno na podlagi
Dogovora o medsebojnih pravicah, obveznostih in
odgovornostih, s katerim so podrobno določene
pravice in obveznosti občin ustanoviteljic do organa
skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat
in redarstvo« in vsebuje naslednje elemente: prikaz
pogojev in načina dela inšpekcije, podatke o
opravljenih inšpekcijskih nadzorih po posameznih
občinah, podatke o ugotovljenih kršitvah in izrečenih
ukrepih ter odpravi nepravilnosti, poročilo o delu
medobčinskega redarstva, finančno poročilo, ocena
izvajanja občinskega programa varnosti. Namen
letnega poročila je predstavitev delovanja
samostojnega organa, statistična predstavitev,
ukrepanje, ter ostale zadeve, ki vplivajo na samo
delo.
Točko je obravnaval Odbor za gospodarstvo,
finance in proračun jo v predlaganem besedilu
posredoval občinskemu svetu v obravnavo in
sprejem.
Vprašanje je postavil Boštjan Erčulj.
V sprejem je bil predlagan naslednji
S K L E P:
Občinski svet Občine Vrhnika se je seznanil in
sprejel Letno poročilo organa skupne občinske
uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo za
leto 2019.

Na poročilo 4. dopisne seje občine Vrhnika ni bilo
pripomb.

Glasovanje
Navzočih: 22
ZA: 21
VZDRŽAN: 1

V sprejem je bil predlagan naslednji

Sklep je bil sprejet.

S K L E P:
Potrdi se poročilo o glasovanju s 4. dopisne
seje Občinskega sveta.

3.
Javno – zasebno partnerstvo za izvedbo
projekta »Stanovanjska stavba Tržaška 24«

Glasovanje
Navzočih: 22
ZA: 22
Sklep je bil sprejet.

Uvodno obrazložitev točke je podal župan Daniel
Cukjati, ki je med drugim povedal, da je nepremično
premoženje vključeno v Načrt ravnanja z
nepremičnim premoženjem Občine Vrhnika za leto
2020 pod zaporedno oznako P23.
Obstoječemu stanovanjskemu bloku na naslovu
Tržaška cesta 24, 1360 Vrhnika je prizidan objekt v
dveh etažah, ki je delno v uporabi kot skladišče in

delno v uporabi Rdečega Križa Vrhnika in je predmet
investicije ter predlaganega akta. Objekt je
zapuščen, na več mestih močno poškodovan in
potreben prenove.
Cilji
investicijskega
projekta
so:
prenova
zapuščenega dela (prizidka) večstanovanjske
stavbe, zagotovitev novih stanovanj, pri čemer
bosta v primeru izvedbe investicije po del stanovanj
pripadel občini Vrhnika, zagotovitev primernega
bivalnega okolja v občini Vrhnika, z ustrezno
stanovanjsko oskrbo prispevati k varstvu ranljivih
skupin prebivalstva in zmanjšanje števila prosilcev
za neprofitna stanovanja.
Temeljni cilj predlaganega akta je opredelitev
javnega interesa in opredelitev modela javnozasebnega partnerstva, s pomočjo katerega se bo
javni interes najbolj učinkovito in gospodarno
uresničil.
Javni interes je v predmetnem primeru povečanje
obstoječega fonda neprofitnih stanovanj v občini, s
čimer se bo izboljšalo bivalne pogoje večjemu številu
prebivalcev.
Predlagani akt opredeljuje predmet javnozasebnega partnerstva in izbrano obliko ter
postopek izbire zasebnega partnerja.
Podrobno vsebino akta je predstavil doc. dr. Boštjan
Ferk, direktor Inštituta za javno zasebno partnerstvo,
zavod Turjak, ki je v nadaljevanju tudi odgovarjal na
vprašanja.
Točko je obravnaval Odbor za finance gospodarstvo
in proračun vendar predlaganega sklepa ni sprejel.
Vprašanja sta postavila Janko Skodlar in Janez
Kikelj.
Razpravljali so: David Kastelic, Edin Behrič, Janko
Skodlar in Janez Kikelj.
V sprejem je bil predlagan naslednji
S K L E P:
Občinski svet občine Vrhnika sprejme Akt o
javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta
»Stanovanjska stavba Tržaška 24«.
Glasovanje
Navzočih: 22
VZDRŽANI: 3
ZA: 7
PROTI: 11
Sklep ni bil sprejet.

4.

Predlog uskladitve cen programov v vrtcu

Poročevalca točke sta bila mag. Matej Černetič,
vodja Oddelka za družbene dejavnosti in
gospodarstvo in Anita Čretnik, ravnateljica vrtca.
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. 10. 2020 in predlog cene
programa za kombinirani oddelek s 1. 9. 2020.
Točko je obravnaval Odbor za družbene dejavnosti
in jo v predlaganem besedilu posredoval
občinskemu svetu v obravnavo in sprejem.
Vprašanje je postavil Janko Skodlar.
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. 10. 2020 znašajo cene:
- za I. starostno skupino:
- za II. starostno skupino:
- za razvojni oddelek:

515,55 EUR,
395,49 EUR,
917,54 EUR.

Od 1. 9. 2020 znaša cena programa za
kombinirani oddelek: 437,79 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. 10. 2020 naprej:
- če ima otrok odločbo o usmeritvi, da potrebuje
samo dodatno strokovno pomoč, brez
zmanjšanja normativnega števila otrok v
oddelku, za obe starostni skupini in kombinirani
oddelek:
191,24
EUR,
- če ima otrok odločbo o usmeritvi, da je v oddelku,
ki ga obiskuje otrok s posebnimi potrebami,
zmanjšano normativno število otrok za dva
otroka:
o za 1. starostno skupino:
1.146,65 EUR,
o za 2. starostno skupino:
906,53
EUR,
o za kombinirani oddelek:
991,13
EUR.

Vrtec Vrhnika zniža ceno programa za stroške
neporabljenih živil s tistim dnem, ko starši do 9:00
obvestijo vrtec o otrokovi odsotnosti.
Glasovanje
Navzočih: 22
ZA: 20
PROTI: 2
Sklep je bil sprejet.
5. Letni program kulture Občine Vrhnika za leto
2021
Poročevalec točke je bil mag. Matej Černetič, vodja
Oddelka za družbene dejavnosti in gospodarstvo.
ZIC 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 2021.
Program opredeljuje dejavnosti, ki se sofinancirajo s
sredstvi občinskega proračuna na področju kulture,
še posebej pa opredeljuje sredstva, namenjena
ljubiteljski kulturi. V 4. členu določi tudi razmerje
sofinanciranja posameznih področij ljubiteljske
kulture.
Podobno kot prejšnja leta se sprejema program že
pred sprejemom proračuna, z namenom, da se
razpis za sofinanciranje objavi čim prej in da društva
ne čakajo na finančna sredstva predolgo.
Vrednotenje prijav na razpis se lahko opravi že pred
sprejemom proračuna, sklepe z določitvijo zneskov
za posamezna društva pa se izda po sprejemu
proračuna.

6. Letni program športa Občine Vrhnika za leto
2021
Poročevalec točke je bil mag. Matej Černetič, vodja
Oddelka za okolje in komunalo. Odlok o
sofinanciranju letnega programa športa v občini
Vrhnika v 6. členu določa, da se z letnim programom
športa 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. Pravilnik 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.
Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem
Vrhnika je pripravil predlog Letnega programa športa
v občini Vrhnika za leto 2021 in mu priložil analizo
izvajanja letnega programa športa v letu 2020.
Gradivo je bilo dne 9. 9. 2020 posredovano v mnenje
Športni zvezi Vrhnika, mnenje bo posredovano
članom odbora takoj po prejemu.
Točko je obravnaval Odbor za družene dejavnosti in
jo v predlaganem besedilu posredoval občinskemu
svetu v obravnavo in sprejem.
Vprašanje je postavil Borut Fefer.
V sprejem je bil predlagan naslednji
S K L E P:
Občinski svet Občine Vrhnika sprejme Letni
program športa Občine Vrhnika za leto 2021.

Točko je obravnaval Odbor za družbene dejavnosti
in jo v predlaganem besedilu posredoval
občinskemu svetu v obravnavo in sprejem.

Glasovanje
Navzočih: 22
VZDRŽAN: 2
ZA: 20

Vprašanje je postavil Doman Blagojević.

Sklep je bil sprejet.

V sprejem je bil predlagan naslednji
S K L E P:
Občinski svet Občine Vrhnika sprejme Letni
program kulture Občine Vrhnika za leto 2021.
Glasovanje
Navzočih: 22
ZA: 22
Sklep je bil sprejet.

7.

Rebalans proračuna OV za leto 2020

Poročevalka točke je bila Maja Kogovšek, vodja
Oddelka za finance.
Občinski svet Občine Vrhnika je na svoji 8. redni seji
dne 12. 12. 2019 sprejel Odlok o proračunu Občine
Vrhnika za leto 2020.
S predlogom rebalansa proračuna Občine Vrhnika
za leto 2020 je potrebno uravnotežiti odhodke in
prihodke proračuna v letu 2020, uskladiti stanje
sredstev na računu dne, 31.12.2019 ter uskladiti
izvajanje investicij in ostalih dejavnosti občine in

krajevnih skupnosti, kjer so se pokazale potrebe po
spremembi
sprejetega
proračuna
občine.
Obrazložitve in vrednosti sprememb proračuna so
razvidne iz tabele, ki je priložena temu gradivu ter iz
tekstualnega dela v nadaljevanju.
Točko je obravnaval Odbor za finance gospodarstvo
in proračun in jo v predlaganem besedilu posredoval
občinskemu svetu v obravnavo in sprejem.
Vprašanja so postavili in razpravljali so: Janko
Skodlar, Doman Blagojevič in Edin Behrič.
V sprejem je bil predlagan naslednji
SKLEP:
Občinski svet občine Vrhnika sprejme Rebalans
proračuna Občine Vrhnika za leto 2020.
Glasovanje
Navzočih: 22
ZA: 21
VZDRŽAN: 1
Sklep je bil sprejet.
8.
Osnutek odloka o proračunu za OV za leti
2021 in 2022**
Uvodna poročevalka točke je bila Maja Kogovšek,
vodja Oddelka za finance. Osnutek Odloka o
proračunu Občine Vrhnika za leto 2021 in leto 2022
je pripravljen v skladu z usmeritvami Ministrstva za
finance, prav tako je usklajen z zakonodajo, ki
predpisuje obliko proračunov uporabnikov javnih
sredstev.
Proračun za leto 2021 in 2022 je sestavljen iz:
splošnega dela, posebnega dela in načrta razvojnih
programov.
Splošni del je sestavljen iz: bilance prihodkov in
odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb,
računa financiranja.
V splošnem delu je seštevek vseh prihodkov in
odhodkov vseh neposrednih uporabnikov občine
Vrhnika, torej občinskih organov in občinske uprave
ter ožjih delov občine.
Posebni del je pripravljen v skladu s predpisano
programsko
klasifikacijo
izdatkov
občinskih
proračunov. V načrtu razvojnih programov so
prikazani odhodki proračuna v obliki konkretnih
projektov oziroma programov, njihova konstrukcija
pa je prikazana za prihodnja štiri leta.
Po uvodni predstavitvi osnutka odloka, so vodje
oddelkov predstavile osnutek proračuna ki se je
navezoval na oddelčne pristojnosti.

V sprejem je bil predlagan naslednji
SKLEP:
Občinski svet Občine Vrhnika določa naslednja
delovna telesa, ki obravnavajo Osnutek
proračuna Občine Vrhnika za leto 2021 in 2022 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
Glasovanje
Navzočih: 22
ZA: 22
Sklep je bil sprejet.
9. Odlok o pokopališkem redu v Občini Vrhnika
Poročevalec točke je bil Janez Jelovšek, vodja
Oddelka za okolje in komunalo.
Konec leta 2016 je bil sprejet zakon o pogrebni in
pokopališki dejavnosti, na podlagi katerega morajo
občine sprejeti nove odloke. Občine so morale
počakati na sprejem nekaterih uredb vlade, ker so
le-te podlage za nekatera določila v novih odlokih.
Občina Vrhnika je odlok ustrezno dopolnila in dodala
določbe, ki jih je zahteval zakonodajalec.
Točko je Obravnaval Odbor za ekologijo in
infrastrukturo in jo v predlaganem besedilu
posredoval Občinskemu svetu v obravnavo in
sprejem.
Vprašanja so postavili in razpravljali so: Edin Behrić,
Janez Kikelj, Ema Goričan.
V sprejem je bil predlagan naslednji
S K L E P:
Občinski svet Občine Vrhnika sprejme Odloka o
pokopališkem redu občine Vrhnika ob
upoštevanju podanih pripomb pri 33. členu
odloka.
Glasovanje
Navzočih: 22
ZA: 22
Sklep je bil sprejet.

10. Prenehanje statusa grajenega javnega dobra
pri parc. št. z ID znakom parcela 2002
2528/43, k.o. Vrhnika (2002)
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
zemljiške parcele v izmeri 90 m2.
Za izvedbo prodaje je potrebno zemljišču parc. štev.
2528/43 k.o. Vrhnika ukiniti status grajenega
javnega dobra.
Glede na navedeno dejansko stanje in pravno
podlago je potrebno sprejeti sklep o prenehanju
statusa grajenega javnega dobra pri predmetni
nepremičnini.
Po objavi sklepa Občinskega sveta Občine Vrhnika
v uradnem glasilu Naš časopis in na podlagi
pravnomočne odločbe Občinske uprave, bo
predlagan izbris statusa grajenega javnega dobra v
zemljiški knjigi.
Točko je obravnaval Odbor za urejanje prostora ter
varstvo naravne in kulturne dediščine in kulturne
dediščine in jo v predlaganem besedilu posredoval
občinskemu svetu 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 sprejel sklep o
prenehanju statusa grajenega javnega dobra na
nepremičnini, parc. št. 2528/43 k.o. Vrhnika
(2002), ID znak: parcela 2002 2528/43, ki je v
zemljiški knjigi zaznamovan pod ID omejitve
16311610.
Glasovanje
Navzočih: 22
ZA: 22
Sklep je bil sprejet.
11. Poročilo o projektu Nadgradnja ZD Vrhnika
Župan Občine Vrhnika je ustanovil projektno skupino
za spremljanje investicijskega projekta Nadgradnja
ZD Vrhnika. Ob zaključku investicije je projektna
skupina izdelala Poročilo o projektu Nadgradnja ZD
Vrhnika.
Podrobnejše poročilo o projektu je podal Grega
Kukec, nadzornik projektne skupine.
Vprašanj ni bilo.
Razpravljala sta Viktor Sladič in Boštjan Erčulj.

Občina Vrhnika je s strani Nadzornega odbora
prejela predlog o vložitvi revizije.
Župan je pred glasovanjem umaknil svoj sklep, ter
predlagal predlog sklepa, ki ga je z zahtevo za
revizijo dopolnil g. Vid Drašček.
V sprejem je bil predlagan naslednji

S K L E P:
Občinski svet Občine Vrhnika se je seznanil s
Poročilom o projektu Nadgradnje ZD Vrhnika in
zahteva celovito revizijo projekta kot sledi v
tekstu za revizijo.
Pred glasovanjem o sklepu je svoj glas obrazložil
Janez Kikelj.
Glasovanje
Navzočih: 22
ZA: 22
Sklep je bil sprejet.

12. Pobude in vprašanja
POBUDE IN VPRAŠANJA
Pripombe na podane odgovore iz prejšnje seje je
imel Janez Kikelj. Pripombi sta se nanašali na
upravljanje z Močilnikom.
G. Janko Skodlar je imel pripombo na podan
odgovor glede AC priključka.
Nove pobude in vprašanja
VPRAŠANJE (pisni predlog)
Janez Pivk
»Pozdravljeni. Na včerajšnji 10. seji OS, sem
zastavil vprašanje glede ureditve križišča za Zaplano
na Cesarskem vrhu in ureditev avtobusnega
postajališča v smeri Logatca. Pred enim letom sem
dobil posredovan odgovor od DRSI da je v izdelavi
IZP projektna dokumentacija predvidoma do konca
leta 2019 bo izdelana PZI projektna dokumentacija,
realizacija projekta v letih 2020/2021.
Pred nedavnim je bilo to križišče s strani vzdrževalca
cest samo preplasteno z novim asfaltom, zato želim
odgovor ali kompletna prenova ne bo izvedena.
V primeru na negativen odgovor, želimo, da občina
Vrhnika vseeno pridobi soglasje za postavitev saj
dveh solarnih svetilk na mestu avtobusnega

postajališča proti Ljubljani, saj kar nekaj
srednješolcev v jutranjih urah čakajo v temi in se je
že zgodilo da avtobus pelje mimo.
Tudi urejeno avtobusno postajališče bi po mojem
mnenju koristilo tudi za obiskovalce nove tematske
poti ob Rimskem zidu, zato pošiljam v vednost tudi
ZIC-u.«
VPRAŠANJI
Janko Skodlar
1. G. Skodlar je imel vprašanje, zakaj se točke za
sejo OS obravnavajo na odborih dan pred sejo
Občinskega sveta. G. Skodlar je zahteval, da se v
bodoče pri gradivih za delovna telesa spoštuje
določila iz poslovnika.
2. Kdaj se načrtuje vloga in pa pridobitev
gradbenega dovoljenja za del obvoznice imenovane
S3.

Odgovore je podal župan Daniel Cukjati.
VPRAŠANJE
David Kastelic
G. David Kastelic je povedal, da so na svetu
knjižnice izpostavili skrb glede objekta »Koreja«,
objekt je dotrajan, skrbi jih, da bi se v njem začele
zbirati skupine ljudi, ki bi kalile nočni red in mir.
Predlagal je večji nadzor nad objektom in izvajanje
preventivnih ukrepov, da ne bi prišlo do neljube
situacije.
V nadaljevanju je g. Kastelica zanimalo, ali ima
občina zagotovljena kakšna dodatna sredstva za
gasilce, saj so zaradi situacije povezane s Covidom
ob velik finančni zalogaj.
Zanimalo ga je tudi, zakaj še ni bila sklicana
Statutarno pravna komisija.

Odgovora je podal župan Daniel Cukjati.

Na prva tri vprašanja je odgovoril župan
Cukjati.

VPRAŠANJE
Ema Goričan
Ga. Goričan je imela vprašanje če najemnik
Močilnika plačuje najemnino za uporabo poslovnega
prostora, imela je tudi vprašanje ali je občina
seznanjena s tožbo, ki jo je prejelo TD Blagajana iz
Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS za dve
parceli, ki se nahajata v Močilniku. V nadaljevanju je
ga. Goričan izpostavila skrb glede muzeja »Moja
Ljubljanica« saj naj bil bile vse glasnejše govorice o
njegovem odhodu. Zanimalo jo je tudi, kako je s
pripravo »Vizije strategije Občine Vrhnika«(da
ostanejo eksponati na Vrhniki),
ki mora biti
pripravljena do meseca oktobra 2020.

(pisni predlog)
Leta 2019 in leta 2020 sta bili izrečeni sodbi
Okrajnega in Višjega sodišča v Ljubljani zoper
obdolženca pravno osebo Zavod Ivana Cankarja
Vrhnika in njenega zastopnika direktorja zavoda g.
Boštjana Koprivca. Obdolžena pravna in odgovorna
oseba sta bili spoznani za odgovorni za prekršek po
111. členu Zakona o javnem naročanju. Ker je OS
OV ustanovitelj Zavoda ZIC, imamo svetnice in
svetniki OS OV pravico, da se seznanimo s
sodbama.
Zato
prosim
župana,
kot
predsedujočega občinskemu svetu, da poskrbi, da
se svetniki seznanimo s sodbama.«

Odgovore na vprašanja je podal župan Daniel
Cukjati.
VPRAŠANJE
Edin Behrič
G. Edin Behrič je imel vprašanje, če je mogoče s
strani občinske uprave prejeti gradivo za proračun
občine Vrhnika za leto 2021/2022 v obliki Power
Point, torej v obliki kot je bilo predstavljeno na seji
OS.
Imel je tudi vprašanje, če občina pripravlja novo
strategijo, saj letos Strategija Občine Vrhnika za leta
od 2006-2020 poteče.
G. Behrič je predlagal, da se zamenja žarnico v tabli
Kulturni center. V nadaljevanju je podal pobudo, da
se v sklopu rednega vzdrževanja pregledajo
mostovi na lokacijah (Klis, Cesta Gradenj, Gradišče
in most v Retovju) in se jih ustrezno pripravi za zimo.
G. Behrič je s strani občanov Gradišča prejel
vprašanje, če je mogoče preveriti možnost, da se
poruši zaklonišče in se na tamkajšnjem mestu
zgradijo parkirna mesta.

Daniel

Odgovor se bo pripravil v pisni obliki.
VPRAŠANJE
Doman Blagojevič
1. G. Blagojeviča je zanimalo zakaj občina nima
Mladinskega sveta občine, saj meni, da je smiselno
sodelovati z mladimi.
2. Povedal je, da je pri Blagajani cca 15 odvrženih
sodov v kateri je neznana snov. Predlagal je, da se
ugotovi kdo je povzročil nesnago.
Na vprašanji je odgovoril župan Daniel Cukjati.
VPRAŠANJE
Jožef Malovrh
V vlogi predsednika Sveta ZD Vrhnika sem dolžen
na OS OV podati
naslednjo pobudo:
Dne 14.9.2020 smo imeli sejo Sveta ZDV, kjer smo
pod tretjo točko t.j. Razširitev plana investicij,
obravnavali projekt prenove otroškega oddelka in
potrdili skupno investicijo v višini 450.000 €.

Predstavljena je bila tudi potreba po prenovi
slikovnega dela RTG aparata z digitalizacijo, v
znesku 75.000 €, ki bo omogočala bistveno
zmanjšanje škodljivega sevanja.
ZD Vrhnika ima za te namene zagotovljena lastna
sredstva.
Odgovor je podal župa Daniel Cukjati.
VPRAŠANJE
Zdravko Železnik
G. Železnik je predlagal, da se v križišču državne
ceste Vrhnika-Horjul in LC Podlipa-Smrečje opravi
ogled s predstavniki DRSI ter se prouči možnost o
tretjem pasu.

Pripravil se bo dopis in poslal na DRSI.
VPRAŠANJE
Andrej Podbregar
Izpostavil je problem tovornega prometa na Robovi
cesti (veliko variant je bilo že povedanih ), g.
Podbregarja je zanimalo zakaj Robove cestne ni v
proračunih za leto 2021 in 2022 .
Odgovor je podal župan Daniel Cukjati.
Seja je bila zaključena ob 21.45.uri.
Zapisala:
Sandra Jesenovec

Župan
Daniel Cukjati l.r.
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ZADEVA: POROČILO O GLASOVANJU S 6. DOPISNE SEJE OBČINSKEGA SVETA
OBČINE VRHNIKA
Na podlagi določil Statuta Občine Vrhnika (NČ, št. 430/15) in 23. (1) člena Poslovnika
Občinskega sveta Občine Vrhnika (NČ, št. 430/15) je župan Občine Vrhnika dne 5. 11. 2020
razpisal 6. dopisno sejo Občinskega sveta Občine Vrhnika z naslednjim
DNEVNIM REDOM:
1. Potrditev nadomestnega mandata članu Občinskega sveta
2. Razrešitev in potrditev nadomestnega mandata člana Nadzornega odbora Občine
Vrhnika
3. Odstop članov iz Nadzornega sveta Javnega podjetja Komunalno podjetje Vrhnika,
d.o.o. in imenovanje nadomestnih članov v Nadzornem svetu Javnega podjetja
Komunalno podjetje Vrhnika d.o.o.
Člani Občinskega sveta Občine Vrhnika so do podanega roka za opredelitev, to je do 9. 11.
2020 do 10. ure, glasovali o naslednjih predlaganih sklepih
1. Potrditev nadomestnega mandata članu Občinskega sveta
S K L E P:
Potrdi se nadomestni mandat članu občinskega sveta občine Vrhnika Marjanu Japlju,
za preostanek mandatne dobe 2018-2022.
Glasovanje:
O sklepu je glasovalo vseh 23 članov občinskega sveta, 21 članov je glasovalo ZA predlagani
sklep. Po preteku roka določenega za opredelitev, sta glasovala ZA predlagani sklep še 2
člana občinskega sveta.
Predlagani sklep je bil sprejet.

Občina Vrhnika je bila ob 15. obletnici osamosvojitve za izjemne zasluge pri uveljavljanju in obrambi
samostojnosti ter suverenosti naše države odlikovana z zlatim častnim znakom svobode Republike Slovenije

2. Razrešitev in potrditev nadomestnega mandata člana Nadzornega odbora
Občine Vrhnika
S K L E P 1:
Občinski svet Občine Vrhnika razreši Iris Gornik Štirn kot članico Nadzornega odbora
Občine Vrhnika.
Glasovanje:
O sklepu je glasovalo vseh 23 članov občinskega sveta, 21 članov je glasovalo ZA predlagani
sklep. Po preteku roka določenega za opredelitev, sta glasovala ZA predlagani sklep še 2
člana občinskega sveta.
Predlagani sklep je bil sprejet.

S K L E P 2:
Občinski svet Občine Vrhnika potrdi nadomestni mandat članu Nadzornega odbora g.
za preostanek mandatne dobe 2018 –
2022.
Glasovanje
O sklepu je glasovalo vseh 23 članov občinskega sveta, 18 članov je glasovalo ZA predlagani
sklep in 3 člani so glasovali PROTI predlaganemu sklepu. Po preteku roka določenega za
opredelitev, sta glasovala ZA predlagani sklep še 2 člana občinskega sveta.
Predlagani sklep je bil sprejet.

3. Odstop članov iz Nadzornega sveta Javnega podjetja Komunalno
podjetje
Vrhnika, d.o.o. in imenovanje nadomestnih članov v Nadzornem svetu Javnega
podjetja Komunalno podjetje Vrhnika d.o.o.
S K L E P 1:
Na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Občinski
svet Občine Vrhnika ugotavlja, da je na podlagi odstopne izjave z dnem sprejema
tega sklepa prenehal mandat članicama Nadzornega sveta Javnega podjetja
Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o., in sicer:
- Mateji Dolamič,
- Mojci Gutnik,
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Glasovanje:
O sklepu je glasovalo vseh 23 članov občinskega sveta, 21 članov je glasovalo ZA predlagani
sklep. Po preteku roka določenega za opredelitev, sta glasovala ZA predlagani sklep še 2
člana občinskega sveta.
Predlagani sklep je bil sprejet.

S K L E P 2:
Občinski svet Občine Vrhnika za nadomestna člana Nadzornega sveta Javnega
podjetja Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o., imenovana na predlog politične
stranke SDS in Liste za razvoj Vrhnike in podeželja, zastopane v občinskem
svetu Občine Vrhnika, imenuje naslednja kandidata:
1. Mirko Antolović,
2. Grega Kukec,

(LRVP)

(SDS)

Mandat nadomestnima članoma se izteče septembra 2023.
Glasovanje:
O sklepu je glasovalo vseh 23 članov občinskega sveta, 17 članov je glasovalo ZA predlagani
sklep in 4 člani so glasovali PROTI predlaganemu sklepu. Po preteku roka določenega za
opredelitev, sta glasovala ZA predlagani sklep še 2 člana občinskega sveta.
Predlagani sklep je bil sprejet.

Pripravila:
Špela Plestenjak

Župan
Daniel Cukjati
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K točki 4,5

ČLANOM OBČINSKEGA SVETA
OBČINE VRHNIKA

Odbor za ekologijo in infrastrukturo je na svoji 5. redni seji dne 20. 10. 2020 obravnaval točko
Osnutek Odloka o proračunu Občine Vrhnika za leto 2021 in Osnutek Odloka o proračunu
Občine Vrhnika za leto 2022 ter sprejel naslednje sklepe:

SKLEP 1:
Odbor za ekologijo in infrastrukturo predlaga, da občinska uprava Občine Vrhnika
pridobi informativni strošek poplavne študije in predlaga, da se znesek vključi v
proračun za leto 2021.
SKLEP 2:
Pred izvedbo investicije parkirišča za Brezo se v letu 2021 naredi prometna študija, ki
zajema predvsem okolico Zdravstvenega doma in opravi javna preveritev, ali je
parkirišče za Brezo optimalna rešitev za to lokacijo in se predstavi občinskemu svetu.
Za navedene aktivnosti se zagotovi potrebna sredstva za to postavko v letu 2021.
SKLEP 3:
Odbor za ekologijo in infrastrukturo je obravnaval osnutek Odloka o proračunu občine
Vrhnika za leto 2021 in osnutek Odloka o proračunu Občine Vrhnika za leto 2022 v delu,
ki se nanaša na dejavnost, ki je v pristojnosti Odbora za ekologijo in infrastrukturo, ju
ocenil kot primerna za nadaljnjo obravnavo in ju posreduje Občinskemu svetu v
splošno razpravo.

Predsednik odbora
Janko Skodlar, l.r.

Občina Vrhnika je bila ob 15. obletnici osamosvojitve za izjemne zasluge pri uveljavljanju in obrambi
samostojnosti ter suverenosti naše države odlikovana z zlatim častnim znakom svobode Republike Slovenije

POBUDO JE PODAL: David Kastelic

K točki 10

POBUDA:
Kot svetnik Levice bi predlagal, da po vzoru občine Tolmin, tudi pri nas lotimo
participatornega proračuna. Kot vidite na povezavi, https://mladapobuda.si/ , imajo mladi (in
mladi po srcu), možnost predložiti predlog, kam in za kaj se ta omejeni denar porabi. Mislim,
da je ideja odlična in bi v teh časih močno pripomogla k dvigu morale med mladimi.
Prosim, da prepošljete še ostalim občinskim svetnikom, saj bi rad slišal še njihovo mnenje.
ODGOVOR:
Župan Občine Vrhnika Daniel Cukjati je na moj predlog že predvidel znesek v proračunu za
participativni proračun, in sicer v Osnutku odloka o proračunu Občine Vrhnika za leto 2022
na postavki 3000 Župan - 02019001 Podlage ekonomske in razvojne politike - 02013
Participativni proračun (stran 36 v gradivu).
ODGOVOR JE PRIPRAVIL: Direktor Boštjan Koprivec

