Številka: 900-0001/2019-2
Datum: 31. 1. 2019

ZAPISNIK
2. redne seje Občinskega sveta občine Borovnica, ki je bila v četrtek, 31. 1. 2019 ob 18. 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 13 svetnikov, s tem da se je Nina Scortegagna Kavčnik udeležila seje ob
18.10.
Na seji so bili prisotni še:
1. Jernej Nučič, Andrej Klemenc, Marko Bregar in Nejli Ofentavšek, občinska uprava
2. Tea Mazi, Marija Švigelj Demšar, občani
Župan je dal besedo g. Bešlagiču, ki je povabil svetnike na javno predstavitev Projekta gradnje
kmetijskih objektov za pridelavo borovnic v Borovnici in predobravnavo OPPN, ki bo 6. 2. 2019 ob
14. uri na terenu in nato v dvorani nad vrtcem.
V nadaljevanju je župan svetnike seznanil s predlaganim dnevnim redom.
Pripomb na dnevni red ni bilo, zato je župan predlagal v sprejem naslednji DNEVNI RED:
1. Potrditev zapisnika 1. redne konstitutivne seje z dne 6. 12. 2018
2. Poročilo župana o izvrševanju sklepov občinskega sveta in upravnih nalogah med
obema sejama
3. Imenovanje članov odborov komisij občinskega sveta
4. Pobude in vprašanja svetnikov
5. Program dela občinskega sveta
6. Osnutek Odloka o proračunu Občine Borovnice za leto 2019
Dnevni red je bil z 12 glasovi ZA soglasno sprejet.

1. POTRDITEV ZAPISNIKA 1. REDNE KONSTITUTIVNE SEJE Z DNE 6. 12.
2018
Na zapisnik 1. redne seje z dne 6. 12. 2018 ni bilo pripomb, zato je župan podal na
glasovanje naslednji SKLEP:
1. SKLEP: Potrdi se zapisnik 1. redne seje Občinskega sveta Občine Borovnica z
dne 6. 12. 2018.
PRISOTNIH:
GLASOVANJE:

13
13 ZA
/ PROTI

Sklep je bil sprejet.
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2. POROČILO ŽUPANA O IZVRŠEVANJU SKLEPOV OBČINSKEGA SVETA
IN UPRAVNIH NALOGAH MED OBEMA SEJAMA
Razprave ni bilo.
3. IMENOVANJE ČLANOV ODBOROV KOMISIJ OBČINSKEGA SVETA

Župan je podal besedo predsedniku KMVI, Petru Črnilogar-ju, ki je predstavil delo komisije v
zvezi z zbiranjem predlogov in oblikovanjem sestave odborov in komisij občinskega sveta.
Komisija je izoblikovala predlog sestave odborov in komisij, ki je bil podan v gradivu.
Občinskemu svetu predlaga, da se izoblikovan predlog sprejme v predlaganem besedilu.
Opozoril je še na dve napaki pri naslovu Marka Žitka in Katarine Lipovšek. Za imenovanje
članov vaških odborov je komisija prejela samo 2 predloga.
Župan je svetnike pozval k razpravi. Razprave ni bilo, zato je župan podal na glasovanje naslednji
SKLEP:
I. SKLEP:
I. V Odbor za družbene dejavnosti se imenujejo:
1. Peter Svete, Laze pri Borovnici 10a, Borovnica, predsednik
2. Marko Žitko, Dol pri Borovnici 78a, Borovnica, član
3. Matjaž Ocepek, Gradišnikova ulica 2, Borovnica, član
4. Tina Mazi, Niževec 3b, Borovnica, član
5. Uroš Jelovšek, Ob Borovniščici 14, Borovnica, član

II. V Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem se imenujejo:
1. Aljoša Hribar, Pako 18a, Borovnica, predsednik
2. Jože Korošec, Brezovica pri Borovnici 10a, Borovnica, član
3. Tine Palčič, Pot v Jele 5, Borovnica, član
4. Matej Turšič, Zabočevo 13, Borovnica, član
5. Sašo Pristavec, Brezovica pri Borovnici 64, Borovnica, član
III. V Odbor za prostorsko planiranje, gospodarjenje z nepremičninami in varstvo okolja se
imenuje:
1. Aljoša Žerjav, Rimska cesta 58, Borovnica, predsednik
2. Peter Črnilogar, Rimska cesta 51 , Borovnica, član
3. Janko Smole, Breg pri Borovnici 7a, Borovnica, član
4. Andrej Erčulj, Ob Borovniščici 27, Borovnica, član
5. Boštjan Troha, Dol pri Borovnici 106, Borovnica, član
IV. V Komisijo za statutarno pravna vprašanja se imenujejo:
1. Nina Scortegagna Kavčnik, Ob Borovniščici 23, Borovnica, predsednica
2. Andrej Čampa, Cesta na Grič 2, Borovnica, član
3. Bojana Mazi, Breg pri Borovnici 31a, Borovnica, član

V. V Nadzorni odbor se imenujejo:
1. Katarina Lipovšek, Pako 4, Borovnica, univ. dipl. oec.
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2. Mateja Kralj, Breg pri Borovnici 62, Borovnica, univ. dipl. upr. org.
3. Jure Škrbec, Brezovica pri Borovnici 54, Borovnica, doktor varstvoslovja
VI. V Svet zavoda Zdravstveni dom Vrhnika, se kot predstavnik ustanovitelja (Občine
Borovnica) imenuje:
1. Damjana Košir, Brezovica pri Borovnici 12a, Borovnica
VII. V Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v občini Borovnica se imenujejo:
1. Jože Korošec, predstavnik občinskega sveta, predsednik SPVCP
2. Viljem Jereb, predstavnik PP Vrhnika, član
3. Dean Stepančič, predstavnik MIRED, član
4. Matevž Snoj, predstavnik JP KPV, član
5. Barbara Skopec Černigoj, predstavnica osnovne šole, član
6. Uroš Jelovšek, predstavnik sveta staršev OŠ, član
7. Marija Likovič, predstavnica občinske uprave, tajnica SPVCP, član
VIII. V komisijo za izdajanje glasila Naš časopis se imenujeta:
1. Andrej Čampa, Cesta na Grič 2, Borovnica
2. Marija Penko, Gradišnikova ulica 8, Borovnica
IX. V Svet lokalnih skupnosti CSD Ljubljana se imenuje:
1. Nadja Petrović, Laze pri Borovnici 25a, Borovnica

PRISOTNIH:
GLASOVANJE:

13
13 ZA
/ PROTI

Sklep je bil sprejet.
4. POBUDE IN VPRAŠANJA SVETNIKOV
Andrej Čampa:
•
Predlagal je, da bi morala občina maksimizirati izplen EU sredstev. To bi dosegla tako, da bi
društvom in zavodom dala možnost, da se prijavijo na razpise za finančne spodbude. Ker društva
nimajo lastnih sredstev je predlagal, da bi občina za spodbudo zagotovila 25% sredstev in DDV. V
letošnjem letu bi lahko društva pozvali in sredstva zagotovili naknadno z rebalansom. Župan je
predlagal pogovor z g. Klemencem, ki je na občini zadolžen za pridobivanje EU sredstev.
•
Opozoril je na neurejenost ekoloških otokov. Okoli zabojnikov se nabira veliko smeti, katerih
se ne da pomesti, ker ni urejena podlaga. Predlagal je, da se podlaga pod zabojniki tlakuje ali asfaltira.
Jernej Nučič je povedal, da urejanje ekoloških otokov poteka redno vsako leto. Tudi v letošnjem
proračunu so zagotovljena sredstva za ta namen.
•
Predlagal je, da bi občina skupaj z župnijo pristopila k ureditvi parkirišča pred cerkvijo. Župan
je povedal, da občina lahko ureja le tiste površine, ki so v njeni lasti. V naslednjih dneh načrtuje letni
razgovor z g. župnikom, na katerem se bosta pogovorila tudi o tej zadevi.
Peter Svete:
•
Predlagal je, da se gradivo za seje občinskega sveta in delovnih teles, ki je objavljeno na
spletni strani občine, oblikuje v PDF, tako da je možno iskanje po besedah.
•
Prisotne je seznanil, da sta se z ga. Nino Scortegagna Kavčnik udeležila seminarja za občinske
svetnike. Pohvalil je izvedbo seminarja in ga priporočil ostalim.
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•
Predlagal je, da občina pristopi k razgovorom s Slovenskimi železnicami glede postavitve
protihrupnih ograj ob železniški progi. Župan je povedal, da so bili pogovori že vzpostavljeni in
obljubil nadaljevanje pogovora.
Peter Črnilogar:
•
Prisotne je seznanil, da bo jeseni leta 2021 v Borovnici 110 let športa. Oblikoval se je odbor,
ki bi poleg športnih dogodkov pripravil tudi zbornik, v katerem bi bila predstavljena zgodovina
posameznih športnih panog. Pobudnik je Franjo Modrijan, želi da se ta odbor imenuje in pričakuje
finančno spodbudo s strani občine. Peter Črnilogar, kot član TVD Partizan, je ta predlog podprl.
Župan je predlagal, da se o tej tematiki seznani najprej Odbor za družbene dejavnosti in se mu predloži
okvirni načrt.
Andrej Erčulj:
•
Opozoril je na nevarnost otrok na poti v šolo, in sicer na Gradišnikovi ulici pri starih blokih.
Otroci največkrat hodijo po parkirišču, ker se na nasprotni strani pločnik konča. Jernej Nučič je
povedal, da smo se z lastnikom zemljišča nasproti Gradišnikove 18 dogovorili za odkup dela
zemljišča, tako da bomo lahko nadaljevali z izgradnjo pločnika.
Aljoša Žerjav:
•
Osredotočil se je na poslovanje Lekarne Ljubljana. Poudaril je, da lekarna opravlja tudi tržno
dejavnost. Večina njenega dobička se steka v MOL. Ker imamo poslovalnico Lekarne Ljubljana tudi
pri nas, bi jim morali zaračunavati tržno najemnino in sodelovati pri delitvi dobička, drugače pa
podeliti koncesijo drugi lekarni. Župan je povedal, da lekarni zaračunavamo najemnino skladno s
pravilnikom, načrtujemo pa povišanje najemnin, o katerem bomo razpravljali na eni od prihodnjih sej.
Matjaž Ocepek:
•
Izrazil je željo, da se mu pošilja vabila za vse seje odborov. Povedal je, da se ne strinja s
pobudo v zvezi s postavitvijo protihrupnih ograj. Predlagal je, da se o tej zadevi odpre razprava in šele
nato sprejme odločitev, saj ograje vplivajo tako na izgled krajine kot na živali.
5. PROGRAM DELA OBČINSKEGA SVETA
Župan je predstavil delo občinskega sveta in povedal, da se bodo tekom leta pojavile še kakšne nove
vsebine. Potrudili se bomo ta program v celoti izvesti. Peter Črnilogar je predlagal, da bi predlog
rebalansa proračuna obravnavali že na junijski seji. Jernej Nučič pove, da je to zgolj plan sej. Zaradi
dolgotrajne priprave rebalansa in postopkov (odbori, pošiljanja gradiva, seja), predlaga rebalans
vseeno na prvi seji po počitnicah, saj bi rebalans junija pomenil pripravo rebalansa že v začetku maja,
kar pa je prezgodaj glede na realizacijo proračuna, ki bo predvidoma veljal šele od srede marca dalje.
Drugih pripomb ni bilo, zato je župan podal na glasovanje naslednji SKLEP:
3. SKLEP: Občinski svet Občine Borovnica potrdi Program dela občinskega sveta za leto 2019.
PRISOTNIH:
GLASOVANJE:

12
12 ZA
/ PROTI

Sklep je bil sprejet.
6. OSNUTEK ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE BOROVNICE ZA LETO
2019
Uvodno obrazložitev je podal Marko Bregar. Predstavil je pravno podlago za sprejem proračuna in
postopek sprejemanja proračuna in sestavo proračuna (splošni in posebni del proračuna, načrt
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razvojnih programov, letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem ter kadrovski načrt). Na
kratko je obrazložil splošni in posebni del proračuna. Svetnike je seznanil, da je župan sprejel sklep o
začasnem financiranju za prve 3 mesece, ki je bil objavljen decembra v Uradnem listu RS.
Župan je povedal, da je predlagana skrajšana obravnava za sprejem proračuna, zato ker so pred nami
veliki projekti, za izvedbo katerih potrebujemo sprejeti proračun (P+R, šola, kolesarska povezava,…).
Andrej Klemenc je predstavil naslednje projekte: P + R, kolesarsko povezavo do Pakega, Projekt
Pekel, ureditev tematske poti pod viaduktom,…)
Jernej Nučič je predstavil Sklep o začasnem financiranju, aktivnosti v zvezi z deli na prehodu za pešce
na Bregu in avtobusnim postajališčem na Dolu, povprečnino, stroške za subvencioniranje cene
programov vrtca, investicije, ki so v NRP, stanje kredita,…
Župan je predlagal, da se pripombe na proračun zbirajo do 18.2.2019. V tednu od 12.2. do 14.2.2019
pa bi sklicali odbore, ki bi obravnavali osnutek odloka o proračunu. Naslednja seja bo predvidoma 7.
marca.
Župan je pozval svetnike k razpravi. Razpravljali so: Andrej Čampa, Peter Svete, Aljoša Žerjav, Peter
Črnilogar, Matjaž Ocepek, Jernej Nučič in župan.
Povzetek iz razprave:
* Podan je bil predlog, kako bi privarčevali sredstva na račun zmanjšanja sodnih stroškov in NUSZ.
* Postavljena so bila vprašanja v zvezi s sanacijo mostu v Jele in Dražico, obračunavanjem
amortizacije za čistilno napravo in s tem znižanje cen komunalnih storitev, planirano prodajo
vodohrana Malence; v kakšni fazi je izvedba vrtine v kotih; o cenah izvedbe projekta P+R;
sofinanciranjem prevoza otrok in varstva vozačev.
* Izražena je bila želja, da se svetnikom po elektronski pošti pošlje DIIP za projekt P+R, prizidek k OŠ
in kolesarsko povezavo.
* Svetnike je zanimalo, koliko EU sredstev je občina prejela do konca l. 2018.
* Razpravljali so o prodaji občinskih zemljišč na Lazah.
* Nekateri svetniki so menili, da 15 dnevna javna razprava kratka, drugi pa so se s predlogom strinjali.
Po razpravi je župan podal na glasovanje naslednji SKLEP:
4. SKLEP: Osnutek Odloka o proračunu Občine Borovnica za leto 2019 se da v javno razpravo
do vključno 18.2.2019.
PRISOTNIH:
GLASOVANJE:

13
13 ZA
/ PROTI

Sklep je bil sprejet.

Seja je bila zaključena ob 21. uri.
Zapisala: Nejli Ofentavšek
ŽUPAN
Bojan Čebela
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