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OBČINSKEMU SVETU
OBČINE BOROVNICA

ZADEVA: POROČILO ŽUPANA O IZVRŠEVANJU SKLEPOV OBLČINSKEGA SVETA IN O OPRAVLJENIH
NALOGAH MED OBEMA SEJAMA

PRAVNA PODLAGA:

Poslovnik Občinskega sveta Občine Borovnica (Ur. l. RS, št. 56/2017)

NAMEN:

Obravnava

POROČEVALEC:

Bojan Čebela, župan
mag. Jernej Nučič, direktor OU

I. REALIZACIJA SKLEPOV 2. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA Z DNE 31.1.2019

Zap.
PREDLAGANI SKLEP
SPREJET
št.
OBJAVA
1. Potrdi se zapisnik 1. Redne seje Občinskega sveta Občine Borovnica z dne 6. 12. Sklep je bil
2018.
sprejet.
Zapisnik objavljen
na spletni strani.
2. Imenujejo se člani odborov in komisij Občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet
in poslan vsem
imenovanim
3. Občinski svet Občine Borovnice potrdi Program dela občinskega sveta za leto Sklep je bil
2019.
sprejet.
4. Osnutek Odloka o proračunu Občine Borovnica za leto 2019 se da v javno
Sklep je bil
razpravo, do vključno 18. 2. 2019.
sprejet.
Objava javne
razprave je bila
objavljena na
spretni strani.
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AKTIVNOSTI

1.2.2019 objavljen razpis in razgovori za direktorja občinske uprave.
4.2.2019 prejeli gradbeno dovoljenje za gradnjo mostu za pešce in kolesarje čez Borovniščico.
Priprava zaključnega poročila in poslovnega poročila za leto 2019
Sestanek z lastniki parcel ob registrirani planinski poti skozi sotesko Pekel v zvezi z izdajo soglasij za
celovito obnovo poti.
Pridobivanje soglasij Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov, Slovenske gozdarske družbe, Direkcije za
vode RS in Agencije za varstvo okolja za celovito obnovo poti skozi sotesko Pekel ter postavitev
kompostnega WC, mize s klopmi in otroških igral ter geodetskega stebra in informacijskih tabel ob
začetku poti. Dokumentacija se pripravlja za prijavo na razpis LAS.
Pričetek del za obnovo avtobusne postaje Dol.
Sestanek s predstavniki podjetja Fenolit in lastniki stavbnih zemljišč na kritičnem odseku predvidene
površine za pešce in kolesarske povezave Borovnica – Pako na regionalni cesti pri tovarni Fenolit na
Bregu.
Sodelovanje z izvajalci optičnega omrežja.

ŽUPAN
OBČINE BOROVNICA
Bojan Čebela
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