1
Številka: 900-0006/2019-2
Datum: 30. 5. 2019

ZAPISNIK
4. redne seje Občinskega sveta občine Borovnica, ki je bila v četrtek, 30. 5. 2019 ob 19. 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, s tem da se je Andrej Erčulj udeležil seje ob 19.05.
Nina Scortegagna Kavčnik je bila opravičeno odsotna.
Na seji so bili prisotni še:
1.Andrej Klemenc, Slavka Gerdina, Sonja Osredkar in Nejli Ofentavšek, občinska uprava
2. Damjan Debevec, Naš časopis; Dean Stepančič, MIRED; Irena Papež, Kaliopa d.o.o. in Marija
Švigelj Demšar, občanka
V nadaljevanju je župan seznanil svetnike, da se je ravnatelj opravičil in se seje ne bo udeležil. Obe
točki je predstavil na Odboru za družbene dejavnosti, ki je podal mnenje. Župan je predlagal
svetnikom, da se 8. točka dnevnega reda - Predlog Odloka o taksi za obravnavanje pobud za
spremembo namenske rabe prostora uvrsti takoj za Letnim poročilom MIRED, ostale točke se
ustrezno preštevilčijo. Svetniki so se s predlogom strinjali.
Župan predlagal v sprejem naslednji DNEVNI RED:
1. Potrditev zapisnika 3. redne seje z dne 7.3.2019
2. Potrditev zapisnika 1. izredne seje dne 18.4.2019
3. Poročilo župana o izvrševanju sklepov občinskega sveta in o opravljenih nalogah med obema
sejama
4. Predlog za imenovanje predstavnika Občine Borovnica v Nadzorni svet JP KPV, d.o.o.
5. Letno poročilo organa skupne občinske uprave MIRED za leto 2018
6. Predlog Odloka o taksi za obravnavanje pobud za spremembo namenske rabe prostora in
nadomestilo stroškov
7. Predlog ekonomske cene vrtca od 1.6.2019
8. Soglasje k porabi presežka iz poslovanja OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica v letu 2018
9. Pobude in vprašanja svetnikov
10. Predlog Odloka o načinu in pogojih 24-urne dežurne službe na področju pogrebne dejavnosti v
Občini Borovnica
11. Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Borovnica za leto 2018 (gradivo že prejeli)
12. Sprememba načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Borovnica za leto 2019
13. Sklep o ukinitvi javnega dobra na zemljišču s parc. št. 3274/4 k.o. Borovnica; 805/10 in 805/11
obe k.o. Breg ; 1665/26 k.o. Borovnica
14. Letno poročilo Naš časopis 2018 (informacija)
15. Letna poročila javnih zavodov (informacija)
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Prisotnih 11 svetnikov.
Dnevni red je bil z 11 glasovi ZA soglasno sprejet.

1. POTRDITEV ZAPISNIKA 3. REDNE SEJE Z DNE 7. 3. 2019
Na zapisnik 3. redne seje z dne 7. 3. 2019 ni bilo pripomb, zato je župan podal na glasovanje naslednji
SKLEP:
1. SKLEP: Potrdi se zapisnik 3. redne seje Občinskega sveta Občine Borovnica z dne 7. 3. 2019.
PRISOTNIH:
GLASOVANJE:

12
12 ZA
/ PROTI

Sklep je bil sprejet.

2. POTRDITEV ZAPISNIKA 1. IZREDNE SEJE Z DNE 18. 4. 2019
Na zapisnik 1. izredne seje z dne 18.4. 2019 ni bilo pripomb, zato je župan podal na glasovanje
naslednji SKLEP:
2. SKLEP: Potrdi se zapisnik 1. izredne seje Občinskega sveta Občine Borovnica z dne 18. 4.
2019.
PRISOTNIH:
GLASOVANJE:

12
12 ZA
/ PROTI

Sklep je bil sprejet.
3. POROČILO ŽUPANA O IZVRŠEVANJU SKLEPOV OBČINSKEGA SVETA
IN UPRAVNIH NALOGAH MED OBEMA SEJAMA
Župan je opozoril na napako pri datumu predstavitve projekta Pločnik in kolesarska
povezava Borovnica – Pako, in sicer bo predstavitev 19.6.2019.
Andrej Čampa je predlagal, da se na spletni strani objavi, kdo je izbrani vzdrževalec gozdnih cest, da
bodo občani seznanjeni.
Svetniki so se seznanili s poročilom.
4. PREDLOG ZA IMENOVANJE PREDSTAVNIKA OBČINE BOROVNICA V NADZORNI
SVET JP KPV, D.O.O.
Peter Črnilogar je povedal, da je KMVI poslala poziv za predlaganje kandidatov. Prispel je en predlog
za imenovanje. Glede na to, da predlagana kandidatka izpolnjuje vse pogoje, KMVI predlaga
svetnikom da potrdijo njeno imenovanje. Če bi si kdo želel pogledati njene reference, jih lahko
pregleda na občini.
Razprave ni bilo, zato je župan podal na glasovanje naslednji SKLEP:
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3. SKLEP: V Nadzorni svet Javnega podjetja Komunalnega podjetja Vrhnika, d.o.o., se kot
predstavnica Občine Borovnica za dobo štirih let imenuje Nina Scortegagna Kavčnik, Ob
Borovniščici 23, 1353 Borovnica.

PRISOTNIH:
GLASOVANJE:

12
12 ZA
/ PROTI

Sklep je bil sprejet.
5. LETNO POROČILO ORGANA SKUPNE OBČINSKE UPRAVE MIRED ZA LETO 2018
Dean Stepančič je na začetku podal splošno poročilo o delovanju organa. V nadaljevanju pa je podal
poročilo o delu na področju inšpekcijskega nadzora in o delu na področju medobčinskega redarstva.
Pri poročanju je izpostavil podatke, ki se nanašajo na Občino Borovnica. Na koncu pa je podal še
finančno poročilo za preteklo leto
V razpravi so sodelovali Peter Črnilogar, Matjaž Ocepek, Aljoša Žerjav, Peter Svete, Dean Stepančič
in župan. Razpravljali so načinu financiranja, višini pobranih glob, o številu rešenih in nerešenih
zadev. Podana je bila pobuda za opravljanje nadzora oz. opozarjanje nad parkiranjem na Rimski cesti,
ob župnišču, knjižnici,.. predvsem v času maše ali prireditev.
Po razpravi je župan podal na glasovanje naslednji SKLEP:
4. SKLEP: Občinski svet Občine Borovnica se seznani z Letnim poročilom Skupne občinske
uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo za leto 2018.
PRISOTNIH:
GLASOVANJE:

12
12 ZA
/ PROTI

Sklep je bil sprejet.

6. PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBO
NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILO STROŠKOV
Uvodno obrazložitev je podala občinska urbanistka Irena Papež. Povedala je, da je lokacijska
preveritev nov instrument prostorskega načrtovanja. Predstavila je zakonodajo, v kateri je predpisan
postopek priprave in namen lokacijske preveritve, sprejemanje odloka, višana taks,… V nadaljevanju
je predstavila aktivnosti v zvezi s pripravo odloka in sam odlok.
Aljoša Žerjav je predstavil stališče odbora za prostorsko planiranje. Povedal je, da je odbor podal
pozitivno mnenje k odloku. Odbor je zavzel stališče, da je potrebno razčleniti 4. člen odloka, in sicer
kako je določena predlagana višina taks, ter narediti primerjavo s sosednjimi občinami.
Razpravljali so Andrej Čampa, Peter Črnilogar, Peter Svete, Ciril Menart, Matjaž Ocepek, Aljoša
Žerjav, Andrej Erčulj, Sonja Osredkar in Irena Papež.
V razpravi so bila izpostavljena vprašanja v zvezi s podajanjem pobud za lokacijske preveritve glede
na sprejeti OPPN Staro vaško jedro. Zanimalo jih je, če je občinska uprava že prejela kakšno pobudo,
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kakšno količino dela predstavlja ta postopek za urbanista. Razpravljali so o predlagani taksi, ki je kar
visoka. Podan je bil predlog, da se za lokacijske preveritve sprejme enotna taksa v višini 1.600 €.
Taksa za spremembo namenske rabe ostane kot je predlagana 150,00 €.

Po razpravi je župan podal na glasovanje naslednje SKLEPE:
5. SKLEP: Občinski svet Občine Borovnica sprejme višino takse za obravnavanje pobud
spremembe namenske rabe ne glede na podrobno namensko rabo in pravne režime, ki so na
zemljišču prisotni. Enotna cena: 150,00 €.
PRISOTNIH:
GLASOVANJE:

12
12 ZA
/ PROTI

Sklep je bil sprejet.
6. SKLEP: Občinski svet Občine Borovnica sprejme enotno višino v znesku 1.600,00 € za stroške
posamezne lokacijske preveritve.
PRISOTNIH:
GLASOVANJE:

12
12 ZA
/ PROTI

Sklep je bil sprejet.
7. SKLEP: Občinski svet Občine Borovnica sprejme Predlog Odloka o določitvi takse za
obravnavanje pobud za spremembo namenske rabe prostora in nadomestila stroškov lokacijske
preverite v Občini Borovnica, v predlaganem besedilu s sprejetimi popravki.
PRISOTNIH:
GLASOVANJE:

12
12 ZA
/ PROTI

Sklep je bil sprejet.

7. PREDLOG EKONOMSKE CENE VRTCA OD 1.6.2019
Slavka Gerdina je v uvodni obrazložitvi povedala, da je predlog cene obravnaval Odbor za družbene
dejavnosti in podal pozitivno mnenje. Povedla je, da trenutne cene veljajo od januarja 2018. Vrtec je v
preteklih letih trikrat znižal ceno programov, za leto 2017 pa ni podal predloga zvišanja zaradi
presežka. Dvig cen gre tudi na račun dviga plač zaposlenih. Predlagano zvišanje cene za 1. starostno
skupino znaša 3,28% , za 2. starostno pa 4,66%. Subvencija znaša 33,76 € za obe starostni skupini.
Peter Svete je povedal, da bi bilo povišanje cene višje, in sicer 6,17% za 1. starostno skupino in 7,56%
za 2. starostno skupino, če se ne bi del cene pokril iz lanskega presežka. Mesečni dvig za občino
znaša cca. 3.000 €.
Razpravljala sta še Matjaž Ocepek in Peter Črnilogar.
Po razpravi je župan podal na glasovanje naslednji SKLEP:
8. SKLEP: Potrdi se Sklep o cenah programov v vrtcu v Občini Borovnica.
PRISOTNIH:

12
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GLASOVANJE:

12 ZA
/ PROTI

Sklep je bil sprejet.
8. SOGLASJE K PORABI PRESEŽKA IZ POSLOVANJA OŠ DR. IVANA KOROŠCA
BOROVNICA V LETU 2018
Slavka Gerdina je predstavila predlog porabe presežka. Povedla je, da je ta predlog obravnaval tudi
svet zavoda in ga potrdil.
Peter Svete je povedal, da je Odbor za družbene dejavnost prav tako obravnaval predlog in podal
pozitivno mnenje k porabi presežka v šoli in vrtcu.
Razprave ni bilo, zato je župan podal na glasovanje naslednji SKLEP:
9. SKLEP: Občina Borovnica kot ustanovitelj javnega zavoda OŠ dr. Ivana Korošca

Borovnica soglaša z razporeditvijo presežka iz poslovanja v letu 2018.
1. Presežek prihodkov nad odhodki iz poslovanja javne službe osnovne šole iz leta 2018
se razporedi za sofinanciranje nabav:
* literature za šolsko knjižnico v višini 1.500,00€
* opreme in inventarja za šolsko kuhinjo v višini 8.368,30€,
* računalniške opreme v višini 7.557,67€.
2. Presežek prihodkov nad odhodki iz poslovanja tržne dejavnosti osnovne šole iz leta
2018 se razporedi za sofinanciranje nabave posode in inventarja v šolski kuhinji v višini
290,97€.
3. Presežek prihodkov nad odhodki iz poslovanja tržne dejavnosti vrtca iz leta 2018 se
razporedi za sofinanciranje nabave posode in inventarja v kuhinji vrtca v višini
112,810€.
PRISOTNIH:
GLASOVANJE:

12
12 ZA
/ PROTI

Sklep je bil sprejet.
9. POBUDE IN VPRAŠANJA SVETNIKOV
Aljoša Žerjav je predlagal, da se na spletni strani občine predstavi plan vzdrževanja gozdnih cest ter se
napiše kakšen članek o vzdrževanju gozdnih cest.
Petra Črnilogarja je zanimalo, kako se je zaključil razpis za izbiro izvajalca za gradnjo prizidka k OŠ.
Župan je povedal, da je prispela ena ponudba, ki pa je za 50% višja od planiranih sredstev. V
nadaljevanju so o tej tematiki in možnih rešitvah razpravljali še Matjaž Ocepek, Andrej Čampa, Aljoša
Žerjav, Peter Svete in Peter Črnilogar, Tine Palčič in Slavka Gerdina. Sočasno so razpravljali so tudi o
številu oddelkov vrtca v novem šolskem letu.
Aljoša Hribar je opozoril na potrebo po sanaciji prekopov, nastalih zaradi del pri polaganju optike na
Bregu in Pakem.
Petra Sveteta je zanimalo, če je že podpisana pogodba za izgradnjo parkirišča P+R in če drži, da je rok
za zaključek del 30. 9. 2019. Zanimalo ga je tudi, kako potekajo aktivnosti v zvezi z izgradnjo TC
Spar.
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Župan je povedal, da je pogodba podpisana. Začele so se aktivnosti v zvezi s podiranjem obstoječih
objektov na tem prostoru. Rok za dokončanje je 30.9.2019.
Spar je tik pred izdajo gradbenega dovoljenja. Pri izdajo gradbenega dovoljenja je prišlo do manjšega
zapleta s podjetjem Lesoj d.o.o.. Župan je svetnike seznanil, da je v sredo, 12.6.2019, sklicana
obravnava na sodišču za zadevo Lesoj.
Peter Svete je povedal, da je v zapisniku odbora za prostor prebral, da so razpravljali o lokaciji za
športno dvorano. Zanimalo ga je, če so na odboru kaj razpravljali o knjižnični problematiki.
Andrej Klemenc je povedal, da je projektna naloga že narejena. Petra Sveteta je zanimalo, če je nova
lokacija knjižnice že določena.
Aljoša Žerjav je pozval občinsko upravo, naj poišče stare projekte, ki so že narejeni in predstavi vse
lokacije, ki so bile obravnav preteklih mandatih. Opozoril je na že sprejeti sklep v zvezi z lokacijo
knjižnice, ki je še veljaven.
Matjaž Ocepek je predlagal, da odbor za družbene dejavnosti obravnava vse te lokacije pred naročilom
izdelave projekta.
10. PREDLOG ODLOKA O NAČINU IN POGOJIH 24-URNE DEŽURNE SLUŽBE NA
PODROČJU POGREBNE DEJAVNOSTI V OBČINI BOROVNICA
Slavka Gerdina je povedala, da v času javne razprave ni bilo pripomb. Upoštevane so bile pripombe,
ki so bile zapisane v zapisniku občinskega sveta, razen ene, ki jo je pozabila upoštevati in se nanaša na
8. člen. S predlagateljem pripombe sta novo besedilo 8. člena že uskladila. V nadaljevanju je prebrala
novo, ustreznejšo vsebino 8. člena, ki se glasi: Merila za izbor koncesionarja so cena storitve,
reference in višina koncesijske dajatve. Utež posameznega merila se določi z javnim razpisom.
Razprave ni bilo, zato je župan podal na glasovanje naslednji SKLEP:
10. SKLEP: Občinski svet občine Borovnica sprejme Odloka o načinu in pogojih opravljanja 24urne dežurne službe na področju pogrebne dejavnosti v Občini Borovnica s popravkom 8. člena.
PRISOTNIH:
GLASOVANJE:

12
12 ZA
/ PROTI

Sklep je bil sprejet.
11. PREDLOG ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE BOROVNICA ZA LETO
2018
Pri obravnavi zaključnega računa ni bilo podane predstavitve niti ni bilo razprave.
Župan je podal na glasovanje naslednji SKLEP:
11. SKLEP: Občinski svet Občine Borovnica sprejme Zaključni račun proračuna Občine
Borovnica za leto 2018 v predlaganem besedilu.
PRISOTNIH:
GLASOVANJE:

12
12 ZA
/ PROTI

Sklep je bil sprejet.
12. SPREMEMBA NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE
BOROVNICA ZA LETO 2019
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Sonja Osredkar je v uvodni obrazložitvi povedala, da gre za zasedeno občinsko stanovanje na Bregu
14, katerega želi najemnik odkupiti. Prodaja stanovanja ni bila planirana v proračunu, zato je potrebno
spremeniti načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem. Za stanovanje je bila opravljena cenitev.
Zadevo je obravnaval tudi pristojni odbor, ki se je strinjal s podano spremembo.
Razprave ni bilo, zato je župan podal na glasovanje naslednji SKLEP:
12. SKLEP: Občinski svet Občine Borovnica sprejme spremembo Načrta ravnanja z
nepremičnim premoženjem občine Borovnica za leto 2019, in sicer da se v načrt uvrsti še
prodaja stanovanja na Bregu 14, Borovnica, v predvideni vrednosti 24.000,00 €.
PRISOTNIH:
GLASOVANJE:

12
12 ZA
/ PROTI

Sklep je bil sprejet.
13. SKLEP O UKINITVI JAVNEGA DOBRA NA ZEMLJIŠČU S PARC. ŠT. 3274/4 K.O.
BOROVNICA; 805/10 IN 805/1 OBE K.O. BREG ; 1665/26 K.O. BOROVNICA
Sonja Osredkar je povedala, da je v Načrtu razpolaganja s stvarnim premoženjem uvrščena tudi
prodaja zemljišč, ki so v lasti občine in je knjižen status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
Predlagana je prodaja zemljišč na Zalarjevi c. 47, na Pakem 16 in zemljišče na Dolu.
Andrej Čampa je povedal, da se ne strinja s prodajo zemljišča ob Zalarjevi cesti, ker bi občina morala
to zemljišče obdržati za primer širitve ceste, tu je namreč najožji del cestišča.
Peter Svete je menil, da ob prometnicah ni smiselno prodajati zemljišč.
Matjaž Ocepek je povedal, da je bila za to območje dana pobuda za kolesarsko pot.
Jože Korošec je predlagal, da se o tej parceli ne glasuje, dokler ne bo o tem razpravljal SPVCP.
SPVCP bo sklical v naslednjih dneh.
Cirila Menarta je zanimalo, katero je to zemljišče na Dolu. Sonja Osredkar je povedala, da je to
opuščena pot, pri Škrbcu na Dolu.
Po razpravi je bil sprejet naslednji SKLEP:
13. SKLEP: Občinski svet občine Borovnica sprejem sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega
dobra lokalnega pomena na parc. št. 805/10 k.o. 2005 Breg (ID znak: parcela 2005 805/10) in s
parc. št. 805/11 k.o. 2005 Breg (ID znak: parcela 2005 805/11) in s parc. št. 1665/26 k.o. 2004
Borovnica (ID znak: parcela 2004 1665/26), v predlaganem besedilu.
PRISOTNIH:
GLASOVANJE:

12
12 ZA
/ PROTI

Sklep je bil sprejet.
Seja je bila zaključena ob 21. 45 uri.
Zapisala: Nejli Ofentavšek
ŽUPAN
Bojan Čebela
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