Številka: 900-0010/2015-2
Datum: 16. 4. 2015
ZAPISNIK

4. redne seje Občinskega sveta občine Borovnica, ki je bila v četrtek, 16.4.2015, 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. Darko Mršić je bil opravičeno odsoten.
Na seji so bili prisotni še:
1. Jernej Nučič, Danica Kukovič, Sonja Osredkar in Nejli Ofentavšek, občinska uprava
2. Diana in Metod Mavec, Nada Demšar, Blaž Kovač, Tina Vuleta, Damjan Debevec, Miro
Peršin, Anton Palčič, Edvard Bešlagič, Bojan Kovačević, Daniel Horvat in Andrej Novak,
občani in poročevalci

POTRDITEV ZAPISNIKA 3. REDNE SEJE Z DNE 12. 2. 2015
Na zapisnik na bilo pripomb, zato je župan podal na glasovanje naslednji SKLEP:
1. SKLEP: Potrdi se zapisnik 3. redne seje Občinskega sveta Občine Borovnica z dne 12. 2. 2015.
PRISOTNIH:
GLASOVANJE:

12
12 ZA
/ PROTI

Sklep je bil sprejet.

POTRDITEV ZAPISNIKA 1. IZREDNE SEJE Z DNE 26. 3. 2015
Na zapisnik na bilo pripomb, zato je župan podal na glasovanje naslednji SKLEP:
2. SKLEP: Potrdi se zapisnik 1. izredne seje Občinskega sveta Občine Borovnica z dne 26. 3.
2015.
PRISOTNIH:
GLASOVANJE:

12
12 ZA
/ PROTI

Sklep je bil sprejet.
Župan je svetnike pozval h konstruktivni razpravi v nadaljevanju seje. Svetnike je seznanil, da bi
najprej razpravljali o odloku o komunalnem prispevku, ker bo točko predstavil zunanji poročevalec.
Na dnevnem redu je tudi točka v zvezi s porabo presežka v osnovni šoli. Točko bo predstavil ravnatelj.
Župan je svetnike prosil, da bi se ta točka obravnavala, ko bo ravnatelj prišel na sejo.
Svetniki so se s predlogom strinjali.
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Župan je predlagal v sprejem naslednji DNEVNI RED:
1. Osnutek Odloka o programu opremljanja za obstoječo komunalno opremo in merilih
za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Borovnica
2. Imenovanje novega predstavnika Občine Borovnica v Svet Krajinskega parka
Ljubljansko barje
3. Pobude in vprašanja svetnikov
4. Pravilnik o dodeljevanju enkratne denarne pomoči v občini Borovnica
5. Dopolnjen predlog Odloka o proračunu Občine Borovnica za leti 2015 in 2016
6. Letni program športa v občini Borovnica za leti 2015 in 2016
7. Letni program ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Borovnica za leti 2015 in 2016
8. Letni program turistične dejavnosti za območju občine Borovnica za leti 2015 in 2016
9. Predlog porabe presežka prihodkov nad odhodki v OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica
10. Osnutek Odloka o tržnicah in prodaji blaga zunaj prodajaln v Občini Borovnica
11. Sklep o ukinitvi javnega dobra
12. Razno
Svetniki so soglasno s 12 glasovi ZA potrdili predlagani dnevni red.

1. OSNUTEK ODLOKA O PROGRAMU OPREMLJANJA ZA OBSTOJEČO
KOMUNALNO OPREMO IN MERILIH ZA ODMERO KOMUNALNEGA
PRISPEVKA ZA OBMOČJE OBČINE BOROVNICA

Uvodno obrazložitev je podal pripravljavec odloka g. Andrej Novak. Predstavil je pravno podlago za
sprejem odloka, formulo za izračun komunalnega prispevka, primere testnega izračuna komunalnega
prispevka, možne oprostitve plačila komunalnega prispevka, obročno odplačevanje,….
Po uvodni obrazložitvi je župan pozval svetnike k razpravi. V razpravi so sodelovali Nikolaj Bogdan
Stražišar, Matjaž Ocepek, Jelka Kos, Marija Čepon, Špela Zalar, Mateja Šebenik, Jernej Nučič, Sonja
Osredkar, župan in Andrej Novak. Razpravljali so o smotrnosti sprejemanja novega odloka, o znižanju
cene pri javnih zelenih in rekreacijskih površinah, o oprostitvah plačila glede na oddaljenost
priključka, o možnosti znižanja faktorja na 0,7. Bili so mnenja, da bi morali čim več kanalizacijskih
vodov speljati po javnih površinah, višina komunalnega prispevka je še vedno previsoka. V primeru,
da bi občina za obračun uporabila faktor 0,8, ne bi bilo potrebno pokriti razlike iz občinskega
proračuna.
Podan je bil predlog, da se odlok posreduje v 30 dnevno javno obravnavo.
Po razpravi je župan podal na glasovanje naslednji SKLEP:
3. SKLEP: Občinski svet sprejme osnutek Odloka o programu opremljanja za obstoječo
komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občine Borovnica,
v predlaganem besedilu ter ga posreduje v 30 dnevno javno obravnavo.
PRISOTNIH:
GLASOVANJE:

12
10 ZA
2 PROTI

Sklep je bil sprejet.

9. PREDLOG PORABE PRESEŽKA PRIHODKOV NAD ODHODKI V OŠ DR. IVANA
KOROŠCA BOROVNICA
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Župan je uvodno besedo predal ravnatelju g. Danielu Horvatu. Ravnatelj je predstavil predlog porabe
presežka v šoli in v vrtcu. S predlagano razporeditvijo presežka bi želeli omogočiti boljše materialne
pogoje za delo tako v vrtcu kot tudi v šoli. V vrtcu je del presežka še nerazporejen, zaradi zahtevka
ZZZS za povračilo škode zaradi nesreče pri delu. Zadnja informacija pa je, da sodišče odločilo, da
tega zneska ne bo potrebno poravnati. Ravnatelj je podal odgovor na vprašanje Jelke Kos v zvezi
delitvijo enega sedmega razreda na dva.
Po razpravi je župan podal na glasovanje naslednji SKLEP:
4. SKLEP: Občina Borovnica kot ustanovitelj javnega zavoda OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica
soglaša z razporeditvijo presežka iz poslovanja v letu 2014 in nerazporejenega dela presežka iz
leta 2013:
1. Osnovna šola v letu 2015 lahko porabi 24.744,71€ za predlagane nabave.
2. Vrtec v letu 2015 lahko porabi 25.608,60€ za predlagane nabave, 24.920,74€ pa ostane
nerazporejenih.
PRISOTNIH:
GLASOVANJE:

12
12 ZA
/ PROTI

Sklep je bil sprejet.

2. IMENOVANJE NOVEGA PREDSTAVNIKA OBČINE BOROVNICA V
SVET KRAJINSKEGA PARKA LJUBLJANSKO BARJE

Župan je predal besedo Matjažu Ocepku, predsedniku KMVI. Matjaž Ocepek je povedal, da na
komisiji ni želel voditi seje, ker je tudi sam eden izmed kandidatov za predstavnika, zato je besedo
predal Sinišu Pezlju. Siniša Pezelj je povedal, da je komisija prejela pet prijav za tri kandidate, in sicer
Anton Palčič (SDS, NSI in DeSUS), Bojan Kovačević (SMC) in Matjaž Ocepek (SD). Po razpravi se
je komisija odločila, da predlaga občinskemu svetu, da se o imenovanju predstavnika glasuje tajno.
Župan je predlagal, da občinski svet o predstavniku glasuje javno, zato je podal na glasovanje
naslednji SKLEP:
5. SKLEP: Občinski svet Občine Borovnica odloča o imenovanju predstavnika občine Borovnica
v Svet Krajinskega parka Ljubljansko barje z javnim glasovanjem
PRISOTNIH:
GLASOVANJE:

12
12 ZA
/ PROTI

Sklep je bil sprejet.
Župan je pozval svetnike in prisotne kandidate k razpravi. Razpravljali so Jelka Kos, Siniša Pezelj,
Matjaž Ocepek in Anton Palčič. V razpravi so predstavili svoja stališča do predlaganih kandidatov.
Po razpravi je župan podal na glasovanje naslednji SKLEP:
6. SKLEP: Občinski svet Občine Borovnica v Svet javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko
barje za mandatno obdobje 2014-2018 imenuje:Antona PALČIČA, Pot v Jele 5, 1353
BOROVNICA.
PRISOTNIH:
GLASOVANJE:

12
8 ZA
/ PROTI
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Sklep je bil sprejet.
Ker je kandidat prejel večino glasov, o preostalih dveh kandidatih občinski svet ni glasoval.

3. POBUDE IN VPRAŠANJA SVETNIKOV

Matjaž Ocepek je predstavil pisno pobudo svetniške skupine SD v zvezi z poenotenjem in
podaljšanjem oz. spremembo delovnega časa vrtca. Zanimalo ga je, ali občina res namerava oddati v
najem zemljišče na Dolu, na katerem je bila deponija. Predlagal je, da se zemljišča ne odda v najem,
ampak se na tem zemljišču naredi nogometno igrišče in se s tem celotno območje nameni za športno
rekreativno dejavnost. Župan je povedal, da bo občinski urbanist podal svoje mnenje.
Mateja Šebenik je opozorila, da je potrebno prebarvati označitev hitrostnih ovir.
Rok Šmon je opozoril na neznosen prah, ki nastaja ob delih na cesti proti Bregu. V nekaterih občinah
gasilci polivajo cesto z vodo. Jernej Nučič je povedal, da bo ta odsek v roku 14 dni asfaltiran.
Josip Belović je opozoril na dva nevarna ovinka na Lazih, in sicer pri Garinu in Turku. Ponovno je
opozoril na nerešeno problematiko v zvezi s streho, ki sega v cestno telo.
Siniša Pezelj je opozoril na veliko povečanje prometa po Gradišnikovi cesti, ki je postala tranzitna
cesta, bližnjica do železniške postaje. Predlagal je, da se začne z aktivnostmi, ki bi umirile velike
hitrosti. Jernej Nučič je predlagal postavitev table »VI VOZITE«, da se ugotovi, kakšne so hitrosti na
tem območju. Te ugotovitve bodo podlaga za MIRED. Rok Šmon pa je predlagal še drugo varianto, in
sicer uvedbo cone 30.
Nikolaj Bogdan Stražišar je predlagal, da vsi vaški »kraljevci« ostanejo v lasti občine, in da jih kmetje
lahko uporabljajo.
Jelka Kos je podala svoje stališče glede ukinitve javnega dobra. Predlagala je, da se vse zadeve v zvezi
z ukinitvijo javnega dobra ustavijo. Ta zemljišča so v zemljiški knjigi vpisana kot javno dobro, lastnik
pa je občina.
Andrej Podržaj je izpostavil problematiko pasjih iztrebkov. Zanimalo ga je, kdo nadzira in kaznuje
pobiranje iztrebkov.

4. PRAVILNIK O DODELJEVANJU ENKRATNE DENARNE POMOČI V
OBČINI BOROVNICA

O Pravilniku o dodeljevanju enkratne denarne pomoči v občini Borovnica svetniki niso razpravljali,
zato je župan podal na glasovanje naslednji SKLEP:
7. SKLEP: Občinski svet Občine Borovnica sprejme Pravilnik o dodeljevanju denarnih socialnih
pomoči v Občini Borovnica, v predlaganem besedilu.
PRISOTNIH:
GLASOVANJE:

11
11 ZA
/ PROTI

Sklep je bil sprejet.
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5. DOPOLNJEN PREDLOG ODLOKA
BOROVNICA ZA LETI 2015 IN 2016

O

PRORAČUNU

OBČINE

Župan je povedal, da so svetniki dobili pisne odgovore na podane pripombe. Amandmaje na proračun
je podala svetniška skupina SD, dva amandmaja pa je podal še župan. Obrazložil je potek sprejemanja
amandmajev in proračuna. Svetnike je pozval k razpravi.
V razpravi so sodelovali Nikolaj Bogdan Stražišar, Jelka Kos, Siniša Pezelj, Matjaž Ocepek, Jernej
Nučič, Danica Kukovič in župan Bojan Čebela.
V razpravi so bile izpostavljene naslednje vsebine:
* Vpliv sprejemanja odloka o komunalnem prispevku na proračun.
* Vprašanja v zvezi z 11. in 12. členom odloka o proračunu- obseg zadolževanja javnih zavodov in
javnih podjetji ter zadolževanje občine.
* Sofinanciranje požarnega varstva in nakazovanje sredstev požarne takse na Gasilsko zvezo Vrhnika.
* Kadrovski načrt občine Borovnica, zaposlitev sodelavca za razvojne projekte.
* Neupoštevanje pripomb svetniške skupine SMC.
* Zagotavljanje sredstev za sanacijo kotlovnice v TVD Partizan.
Po razpravi je župan predstavil amandmaje župana in jih podal na glasovanje.
1. AMANDMA:
Zmanjšanje proračunske postavke 413003-Zimsko vzdrževanje lokalnih cest in javnih cest,
konto 402503-Tekoče vzdrževanje drugih objektov, za 11.000 € (na 109.000 €). Privarčevana
sredstva v višini 11.000 € naj ostanejo nerazporejena kot povečanje sredstev na računu.
PRISOTNIH:
GLASOVANJE:

12
11 ZA
/ PROTI

Amandma je bil sprejet.

2. AMANDMA:
1. odstavek 10. člena Odloka o proračunu Občine Borovnica za leto 2015 se spremeni tako, da se
sedaj glasi: Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more
uravnovesiti, se lahko občina likvidnostno zadolži do višini 5% vseh izdatkov zadnjega
sprejetega proračuna«.
Jelka Kos in Marija Čepon sta postavili vprašanje, kaj pomeni 5 % vseh izdatkov in kaj pomeni, da je
potrebno kredit vrniti do 31.12.2015. Obrazložitev je podala Danica Kukovič.
Po razpravi je župan podal na glasovanje predlagani 2. AMANDMA.
PRISOTNIH:
GLASOVANJE:

12
12 ZA
/ PROTI

Amandma je bil sprejet.
Župan je predstavil amandmaje svetniške skupine SD:
1. Amandma se je glasil: Prenos dela sredstev s postavke 418020 «Upravljanje in
tekoče vzdrževanje športnih objektov – igrišče v Bistri; konto 402503.
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3.000 € se prerazporedi na postavko 418012 »Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektovšolsko igrišče«.
Svetniška skupina SD je amandma umaknila, ker niso bili seznanjeni z vsebino menjalne pogodbe, ki
jo je občina sklenila z g. Malnarjem.
2. Amandma se je glasil: Plače, predvidene za delovno mesto »višji svetovalec za razvojen projekte
» , se prenese v proračun.
Matjaž Ocepek je podal obrazložitev predlaganega amandmaja, nato pa je podal svojo vizijo še
župan. V razpravi so sodelovali še Jelka Kos, Andrej Podržaj in Danica Kukovič. Svetniki so v
razpravi nasprotovali zaposlitvi novega delavca za razvojne projekte. Podali so predlog, da se novega
delavca zaposli za določen čas, za obdobje enega leta z možnostjo podaljšanja.
Po razpravi je župan podal na glasovanje naslednji AMANDMA :
3. AMANDMA: V kadrovskem načrtu občinske uprave Občine Borovnica za leti 2015 in 2016 se
število zaposlitev za nedoločen čas zmanjša na pet, število zaposlitev za določen čas pa se poveča
na tri. Med zaposlitve za določen čas se prenese delovno mesto »Višji svetovalec za razvojne
projekte«. Pogodba se bo sklenila za dobo enega leta z možnostjo podaljšanja.
PRISOTNIH:
GLASOVANJE:

12
10 ZA
1PROTI

Amandma je bil sprejet.
3. Amandma se je glasil: pripomba občinske uprave številka 17 (odhodki): Povečanje sredstev za
izdajo Našega časopisa. Obrazloženo je, da gre za neporavnane obveznosti iz leta 2011. Po naših
podatkih so bili vsi pravilno izstavljeni računi na osnovi pogodb plačani. Zavrnjeni pa so bili zneski
podražitve za nazaj in nepravilno izstavljeni računi, zato se s plačilom ne strinjamo in predlagamo,
da se ta sredstva vrnejo v proračun.
Matjaž Ocepek je podal obrazložitev amandmaja. Župan je predlagal, da se amandmaja ne sprejme,
ker smo številke našega časopisa prejeli, morebitne podražitve pa se občinam vedno zaračunavajo za
nazaj.
Župan je podal na glasovanje naslednji AMANDMA:
4. AMANDMA: Povečanje sredstev za izdajo našega časopisa. Obrazloženo je, da gre za
neporavnane obveznosti iz leta 2011. Po naših podatkih so bili vsi pravilno izstavljeni računi na
osnovi pogodb plačani. Zavrnjeni pa so bili zneski podražitve za nazaj in nepravilno izstavljeni
računi, zato se s plačilom ne strinjamo in predlagamo, da se ta sredstva vrnejo v proračun.
PRISOTNIH:
GLASOVANJE:

12
3 ZA
9 PROTI

Amandma ni bil sprejet.
4. Amandma se je glasil: pripomba občinske uprave številka 7 (odhodki), Zimsko vzdrževanje
lokalnih cest- povišanje za 30.000 evrov se nam zdi nesmiselno in neutemeljeno glede na milo
zimo. Predlagamo, da se sredstva prerazporedijo za odkup zemljišč ob »brežanki« in asfaltiranje
»stare proge«.
Matjaž Ocepek je predlagani amandma umaknil, ker je zmanjšanje te postavke predlagal že župan in
je o tem občinski svet že glasoval.
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5. Amandma se je glasil: Postavka 413016-Ureditev parkirišča ob občini. Menim, da je ponujena
cena za nakup Košutovega vrta previsoka . Prav tako menimo, da je potrebno spoštovati sklep
Občinskega sveta iz prejšnjega mandata. Predlagamo, da se sredstva prenesejo v proračun, del le
teh pa se usmeri za javno razsvetljavo na zgornjih Lazih.
Obrazložitev amandmaja je podal Matjaž Ocepek. V razpravi so sodelovali Nikolaj Bogdan Stražišar,
Bojan Čebela, Siniša Pezelj, Jelka Kos in Andrej Podržaj. Večina razpravljavcev je bila mnenja, da se
omenjeno zemljišče odkupi.
Po razpravi je župan podal na glasovanje naslednji AMANDMA:
5. AMANDMA: Postavka 413016-Ureditev parkirišča ob občini. Menimo, da je ponujena cena za
nakup Košutovega vrta previsoka . Prav tako menimo, da je potrebno spoštovati sklep Občinskega
sveta iz prejšnjega mandata. Predlagamo, da se sredstva prenesejo v proračun, del le teh pa se
usmeri za javno razsvetljavo na zgornjih Lazih.
PRISOTNIH:
GLASOVANJE:

12
3 ZA
9 PROTI

Amandma ni bil sprejet.
Po končanem glasovanju o amandmajih je podal župan na glasovanje naslednji SKLEP:
8. SKLEP: Občinski svet Občine Borovnica sprejme Odlok o proračunu Občine Borovnica za
leti 2015 in 2016, Načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Borovnica za leti 2015 in
2016 ter kadrovski načrt občinske uprave Občine Borovnica za leti 2015 in 2016, s sprejetimi
amandmaji.
PRISOTNIH:
GLASOVANJE:

12
6 ZA
6 PROTI

Sklep ni bil sprejet.
Seja je bila zaključena ob 23.00 uri.
Zapisala: Nejli Ofentavšek
ŽUPAN
Bojan Čebela
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