Številka: 900-0011/2015-2
Datum: 18.5. 2015
ZAPISNIK

nadaljevanja 4. redne seje in zapisnik 5. redne seje Občinskega sveta občine Borovnica, ki je bila v
ponedeljek, 18.5.2015, ob 19.00 uri v sejni sobi Občine Borovnica.
Sejo občinskega sveta je vodil župan Bojan Čebela, ki je pozdravil vse prisotne in ugotovil, da je seja
sklepčna.
Na seji je bilo prisotnih 12 svetnikov. Rok Šmon je bil opravičeno odsoten.
Na seji so bili prisotni še:
1. Jernej Nučič, Danica Kukovič, Sonja Osredkar in Nejli Ofentavšek, občinska uprava
2. Nada Demšar, Damjan Debevec in Bojan Kovačević, občani

Župan je svetnikom predstavil predlog dnevnega reda za nadaljevanje 4. redne seje in za 5. redno sejo.
Ker je točka razno uvrščena na oba dnevna reda, je predlagal, da bi točko razno obravnavali samo
enkrat, in sicer na koncu 5. redne seje.
Svetniki so se s predlogom strinjali, zato je podal na glasovanje naslednji SKLEP:
1. SKLEP: Točke razno, ki se nanaša na dnevni red nadaljevanja 4. redne seje se ne

obravnava, ampak se obravnava smo točka razno iz dnevnega reda 5. redne seje.
PRISOTNIH:
GLASOVANJE:

12
11 ZA
/ PROTI

Sklep je bil sprejet.
Župan je predlagal v sprejem naslednja DNEVNA REDA:
NADALJEVANJA 4. REDNE SEJE:
1. Osnutek Odloka o tržnicah in prodaji blaga zunaj prodajaln v Občini Borovnica
2. Sklep o ukinitvi javnega dobra
IN
5. REDNE SEJE:
1. Pobude in vprašanja svetnikov
2. Nov Predlog Odloka o proračunu Občine Borovnica za leti 2015 in 2016 – skrajšan
postopek
3. Letni program športa v občini Borovnica za leti 2015 in 2016
4. Letni program ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Borovnica za leti 2015 in 2016
5. Letni program turistične dejavnosti za območju občine Borovnica za leti 2015 in 2016
6. Razno
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Svetniki so soglasno z 12 glasovi ZA potrdili predlagani dnevni red za nadaljevanje 4. redne seje in
dnevni red za 5. redno sejo.
NADALJEVANJA 4. REDNE SEJE:
1. OSNUTEK ODLOKA O TRŽNICAH IN PRODAJI BLAGA ZUNAJ PRODAJALN V
OBČINI BOROVNICA

Župan je svetnike pozval k razpravi. Razpravljali so Josip Belović, Jelka Kos, Nikolaj Bogdan
Stražišar, Matjaž Ocepek, Siniša Pezelj, Darko Mršić in župan.
V razpravi je bil poudarek na vprašanju, ali je obratovanje tržnice vsak teden prepogosto ali ne; o 4.,
6.,11. in 15. členu odloka, zakaj vodenje tržnice ni omogočeno tudi društvom, o sejemskem delu
namenjenemu za praznik borovnic (ni razvidno, da je ta lokacija izključno namenjena pridelovalcem
borovnic). V odlok bi bilo smiselno napisati česa se na tej tržnici ne bi smelo prodajati. Višino
pristojbin, najem inventarja in drugih storitev, povezanih s tržnico, bi moral potrjevati občinski svet in
ne župan, kot je predlagano v odloku.
Župan je po razpravi podla na glasovanje naslednji SKLEP:
2. SKLEP: Občinski svet Občine Borovnica sprejme osnutek Odloka o tržnicah in prodaji blaga
Izven prodajaln v Občini Borovnica ter ga posreduje v 15 dnevno javno obravnavo.
PRISOTNIH:
GLASOVANJE:

12
12 ZA
/ PROTI

Sklep je bil sprejet.

2. SKLEP O UKINITVI JAVNEGA DOBRA

Sonja Osredkar je v uvodni obrazložitvi na kratko predstavila situacijo. Gre za ukinitev javnega dobra
na delu ceste, ki se že vrsto let ne uporablja kot cesta. Po ukinitvi bi ostala 3 m široka cesta, ki
omogoča nemoten prevoz. Povedala je, da je o tem razpravljal tudi pristojni odbor. Z ukinitvijo se bo
rešil večletni spor med Občino in Štagarjevimi, ki dal del ceste zasedajo.
V razpravi so sodelovali Matevž Šivic, Nikolaj Bogdan Stražišar, Marija Čepon, Siniša Pezelj, Jelka
Kos, Matjaž Ocepek, Andrej Podržaj in župan. Nekateri izmed svetnikov so si ogledali situacijo na
terenu. Podan je bi predlog, da bi si situacijo vsi ogledali na terenu. Podali so vprašanja v zvezi z
plačilom pogodbe, rušitvijo objekta, oviranjem dostopa, ter predlagali, da občina ne ukinja javnega
dobra niti tukaj niti na drugih lokacijah v občini.
Po razpravi je župan podal na glasovanje naslednji SKLEP:
3. SKLEP: V zvezi z ukinitvijo statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na parc. št.
2126/21 k.o. Borovnica občinska uprava organizira za člane Odbora za prostorsko planiranje,
gospodarjenje z nepremičninami in varstvo okolja in svetnike, ogled situacije na terenu.
PRISOTNIH:
GLASOVANJE:

12
10 ZA
/ PROTI

Sklep je bil sprejet.

-2-

5. REDNA SEJA

1. POBUDE IN VPRAŠANJA SVETNIKOV
Nikolaj Bogdan Stražišar je podal naslednje pobude in vprašanja:
• Izpostavil je problematiko dostave v trgovino Mercator. Predlagal je, da bi za dostavo uredili
dovoz zadaj za trgovino, ker je na Molkovem trgu vedno gneča, še posebej v dopoldanskem
času. Župan je povedal, da bo zadevo obravnaval SPVCP.
• Zanimalo ga je, kako se rešuje zadeva v zvezi z odstranitvijo Bizjakove škarpe na Cerkovi
ulici. Sonja Osredkar je povedala, da je bila zadeva odstopljena v reševanje medobčinskemu
inšpektoratu, ki pa je zadeve predal gradbeni inšpekciji. Trenutno ne vemo v kakšni fazi je ta
zadeva, bomo preverili.
• Na Lazih od Šraja bi bilo potrebno postaviti ogledalo in razširiti cestišče.
• Pr Cerkovih na Mejačevi ulici bi bilo potrebno znižati živo mejo , zaradi slabega pregleda na
cesto, ali pa postaviti ogledalo.
• Pri Garinovih na Lazih raste živa meja čez škarpo in ovira hojo po pločniku, ki je že tako
ozek.
• Če se bo uredil dostop mimo Štagarjevih, bi lahko zimsko službo opravljali krožno mimo
Resmanovih. Župan je povedal, da bi morali vse te zadeve reševati operativno z strokovnimi
službami (Jernejem Nučičem ) in ne o tem razpravljati na občinskem svetu.
Darka Mršića je zanimalo, če je Paški most še vedno zaprt, ker je »garmin« poslal reševalno vozilo
na intervencijo po tej poti.
Marija Čepon je zastavila vprašanje v zvezi z osnutkom odloka o komunalnem prispevku. Zanimalo
jo je, koliko je enostanovanjskih objektov, ki se bodo priključili na kanalizacijsko omrežje. V primeru
spremembe faktorjev, kako bo ta sprememba vplivala na višino komunalnega prispevka? Predlagala
je, da bi se javno objavilo, koliko bo znašal komunalni prispevek za posamezne stanovanjske hiše.
Zanimalo jo je tudi, kako je z ureditvijo parka pod kostanji na Bregu. Zdi se ji, da je planirani znesek
za ta namen kar visok. Ali bi iz te postavke lahko zagotovili 2000 € za ureditev igrišča na Cesti pod
goro. Jernej Nučič je povedal, da je s to idejo seznanjen. Gre za občinsko zemljišče, dobili so
dovoljenje, da si to uredijo, ni pa smiselno postavljati ograje, ker bi s tem ovirali pluženje.
Opozorila je tudi na vedno bolj zaraščen paški most in predlaga, da se veje očistijo.
Jalka Kos je pripomnila, da glede na to, da posledice odloka o komunalnem prispevku niso znane,
ljudi zanima, ali bi lahko javno objavili informativne izračune.
Siniša Pezelj je opozoril na zadnje rezultate poslovanja ZD Vrhnika, ki kažejo izgubo. Kako se bo le
ta pokrila. Smiselno bi bilo sprejeti sklep, da se izvajajo letne evalvacije programov v ZD Vrhnika.
Župan je povedal, da čaka razlago in da seja skupnega organa še ni bila sklicana.

2. NOV PREDLOG ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE BOROVNICA ZA LETI 2015
IN 2016 – SKRAJŠAN POSTOPEK

Danica Kukovič je v uvodni obrazložitvi na kratko predstavila nov predlog odloka o proračunu za leti
2015 in 2016. Svetnike je opozorila, da se proračun sprejema po skrajšanem postopku, kar pomeni, da
je amandmaje možno podajati na seji sami ob upoštevanju ravnovesja med proračunskimi prejemki in
izdatki.
Župan se je v uvodnih besedah dotaknil razprave iz prejšnje seje in člankov v Našem časopisu, nato
pa je svetnike pozval k razpravi.
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V razpravi so sodelovali Jelka Kos, Matjaž Ocepek, Nikolaj Bogdan Stražišar, Špela Zalar, Darko
Mršić, Andrej Podržaj, Janko Smole, Marija Čepon , župan, Danica Kukovič in Jernej Nučič.
V razpravi so svetniki razpravljali o kadrovski problematiki in sicer o zaposlovanju, kadrovskem
načrtu, sistemizaciji, sprejemanju odloka o notranji organizaciji in delovnem področju občinske
uprave, izplačila napredovanj zaposlenim v občinski upravi,…
Podan je bil predlog, da se v odloku o proračunu črta 12. člen, ki govori o obsegu zadolževanja
občine.
Ponovno so razpravljali, kakšen vpliv ima ne izvrševanje sprejetega odloka o komunalnem prispevku
na sprejem proračuna oz. kaj pomeni za proračun, ker novi odlok o komunalnem prispevku še ni
sprejet.
Zanimalo jih je, zakaj v proračunu ni več rezerviranih sredstev za brv čez Borovniščico v višini
35.000 €.
Županu so predlagali, da bi o Odloku o proračunu glasovali za vsako leto posebej. Izpostavili so slabo
komunikacijo občine z občinskim svetom. Izrazili so željo po boljši seznanjenosti s finančno
konstrukcijo izgradnje kanalizacije in čistilne naprave. Župan je poskušal svetnikom obrazložiti, zakaj
je smiselno sprejeti proračun za dve leti skupaj.
Po razpravi je župan svetnikom predstavil predlog amandmaja, ki se nanaša na odprtje nove
proračunske postavke za sofinanciranje kulturnih prireditev izven razpisa (Cankarjada) in ga podal na
glasovanje.
1. AMANDMA:
1. Odprtje nove proračunske postavke 418021 – Sofinanciranje kulturnih prireditev (izven razpisa),
konto 412000 – Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam, za 500 EUR.
Stroškovno mesto:
18039005 Drugi programi v kulturi
Proračunska postavka:
418021 Sofinanciranje kulturnih prireditev – izven razpisa
Konto:
412000 – Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in
ustanovam
Znesek (predlog):
500 EUR
in hkrati
Zmanjšanje proračunske postavke
Stroškovno mesto:
18029001 Nepremična kulturna dediščina
Proračunska postavka:
418018 Sanacija objekta »Stara pošta«
Konto:
420402 – Rekonstrukcije in adaptacije
Znesek (predlog):
500 EUR
PRISOTNIH:
GLASOVANJE:

12
12 ZA
/ PROTI

Amandma je bil sprejet.
Mateja Šebenik je predlagala, da bi se iz konta »Sanacija objekta Stara pošta« zagotovila dodatna
sredstva v višini 1.000 € za sofinanciranje dobave vode v času suše. . Župan je povedal, da v primeru
prekoračenja sredstev se lahko dodatna sredstva zagotovijo iz proračunske rezerve ali civilne zaščite.
Janko Smole pa ja predlagal, da se v proračunu za leto 2015 zagotovi vsaj 10.000 € za izgradnjo
pločnika proti Bregu in sicer iz konta vzdrževanje zelenic – Mejačeva. Župan je menil, da je ta znesek
previsok in predlagal, da bi zagotovili 3.500 € za dokumentacijo.
Po krajši razpravi in oblikovanju predloga amandmaja je župan podal na glasovanje naslednji
AMANDMA:
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2. AMANDMA:
Odprtje nove proračunske postavke 413029 – Izgradnja pločnika »Ob Brežanki«, konto 420804
– Načrti in druga projektna dokumentacija, za 3.500 EUR.
Stroškovno mesto:
13029003 Urejanje cestnega prometa
Proračunska postavka:
413029 Izgradnja pločnika »Ob Brežanki«
Konto:
420804 – Načrti in druga projektna dokumentacija
Znesek (predlog):
3.500 EUR
in hkrati
Zmanjšanje proračunske postavke
Stroškovno mesto:
18029001 Nepremična kulturna dediščina
Proračunska postavka:
418018 Sanacija objekta »Stara pošta«
Konto:
¸
420402 – Rekonstrukcije in adaptacije
Znesek (predlog):
3.500 EUR
PRISOTNIH:
GLASOVANJE:

12
12 ZA
/ PROTI

Amandma je bil sprejet.

Po sprejetju amandmajev je župan povedal, da bo občinski svet o odloku o proračuna glasoval za
vsako leto zase, zato je podal na glasovanje naslednje SKLEPE:
1. SKLEP: Občinski svet Občine Borovnica sprejme Odlok o proračunu za leto 2015 z
upoštevanjem dveh sprejetih amandmajev, Načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem
Občine Borovnica za leto 2015 ter Kadrovski načrt občinske uprave Občine Borovnica za leti
2015 in 2016.
PRISOTNIH:
GLASOVANJE:

12
12 ZA
/ PROTI

Sklep je bil sprejet.

2. SKLEP: Občinski svet Občine Borovnica sprejme Odlok o proračunu za leto 2016, Načrt
razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Borovnica za leto 2016 ter Kadrovski načrt
občinske uprave Občine Borovnica za leto 2016.
PRISOTNIH:
GLASOVANJE:

12
/ ZA
12 PROTI

Sklep ni bil sprejet.

3. SKLEP: Točka 3. - Letni program športa v Občini Borovnica za leti 2015 in 2016 in točka 4.Letni program ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Borovnica za leti 2015 in 2016 se
obravnavata na naslednji seji.
PRISOTNIH:
GLASOVANJE:

12
9 ZA
3 PROTI
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Sklep je bil sprejet.
5. LETNI PROGRAM TURISTIČNE DEJAVNOSTI ZA OBMOČJU OBČINE BOROVNICA
ZA LETI 2015
Župan je povedal, da se letni program za turistične dejavnosti sprejema samo za leto 2015, tako kot je
bil sprejet proračun.
Na glasovanje je podal naslednji SKLEP:
4. SKLEP: Občinski svet Občine Borovnica sprejme letni program turistične dejavnosti v
Občini Borovnica za leto 2015
PRISOTNIH:
GLASOVANJE:

12
12 ZA
/ PROTI

6. RAZNO
Župan je povedal, da svetniška skupina SD podala pobudo za pripravo in izvedbo ankete o potrebah
staršev za delovni čas vrtca in podaljšano bivanje v osnovni šoli. Kratko obrazložitev je podal Matjaž
Ocepek.
Župan je prebrala naslednje predlagane sklepe:
1. Osnovna šola dr. Ivana Korošca Borovnica naj čim prej, predvidoma pa na načrtovanih
junijskih roditeljskih sestankih, izvede anketo o potrebah staršev otrok po zapiralnem času
vrtca v vseh starostnih skupinah v vseh enotah vrtca posebej. Hkrati naj izvede anketo tudi za
potrebe po zapiralnem času osnovne šole oz. organiziranosti podaljšanega bivanja za starše
otrok v prvih treh razredih osnovne šole.
2

Osnovna šola dr. Ivana Korošca Borovnica naj pripravi anketni vprašalnik skupaj z Odborom
za družbene dejavnosti občine Borovnica, saj slednji želi aktivno sodelovati pri zaznavanju
potreb v kraju.

3

Na podlagi podatkov, pridobljenih iz ankete za posamezne enote vrtca in prve tri razrede
osnovne šole, naj se pripravi plan reorganizacije za čas od septembra 2015 dalje, ki naj se
pisno in ustno predstavi občinskemu svetu občine Borovnica.

Svetniki so se s predlagane sklepe soglasno podprli.
Nikolaj Bogdan Stražišar je člane občinskega sveta in župana seznanil, da predčasno zaključuje
mandat občinskega svetnika. Uradno odstopno izjavo bo podal občinski volilni komisiji. Vse se je
zahvali za sodelovanje in hkrati opravičil za kakšna morebitna nesoglasja.
Seja je bila zaključena ob 23. uri.
Zapisala: Nejli Ofentavšek
ŽUPAN
Bojan Čebela
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