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ZAPISNIK
5. redne seje Obdinskega sveta obdine Borovnica, ki
Obdine Borovnica.

je bila v detrtek, 4. 7 . 2019 ob

19. uri

v sejni sobi

Sejo obdinskega svetaje vodil Zupan Bojan iebela, kije pozdravil vse prisotne in ugotovil, da
sklepdna. Svetnikom je predstavil novo direktorico obdine uprave.

je

seja

Na sejije bilo prisotnih l2 svetnikov. Aljo5a Zerjav je bil opravideno odsoten
Na seji so bili prisotni 5e:
1. Dolores Dolenc Bajc, Andrej Klemenc in Nejli Ofentaviek, obdinska uprava
2. Mateja Kralj, dlanica Nadzomega odbora in Marija Svigelj Dem5ar, obdanka

V nadaljevanju je iupan seznanil svetnike, da na seji ni porodevalcev, ker so porodali Ze na odborih.
Pozdravil je dlanico Nadzomega odbora Matejo Kralj in predlagal svetnikom, da se zadnja todka
dnevnega reda prestavi na prvo, kerje Mateja Kralj porodevalka.
je podal na glasovanje naslednji SKLEP:
I. SKLEP: Obiinski svet Obiine Borovnica se strinja, da se 10. toika dnevnega reda-Seznanitev
s planom dela Nadzornega odbora Obtine Borovnica uvrsti na dnevni red kot l. toika. Ostale
toike dnevnega reda se ustrezno preSteviliijo.
Zupan

PRISOTNIH:

12

GLASOVANJE

12ZA

/

PROTI

Sklepje bil sprejet

Zupan predlagal v sprejem naslednji DNEVNI RED:

l. Seznanitev s planom dela Nadzornega odbora Obdine Borovnica
2. Potrditev zapisnika 4. redne seje z dne 30.5.2019
3. Porodilo Zupana o izvrSevanju sklepov obdinskega sveta in o opravljenih nalogah med obema
sejama

4. Obdinska priznanja Ob6ine Borovnica za leto 2018
5. Revidirano leto porodilo JP KPV d.o.o. za leto 2018
6. Potrditev novelacije IP za prizidek k OS Borovnica
7. Pobude in vpra5anja svetnikov
8. Odlok o spremembi Odloka o proradunu obdine Borovnica za leto 2019 - REBALANS
9. Sklep o ukinitvijavnega dobra na zemlji5du s parc. 5t. 327414k.o. Borovnica
10. Spremembe in dopolnitve celostne prometne strategije Obdine Borovnica

1

Prisotnih l2 svetnikov.
Dnevni red je bil z 72 glasovi ZA soglasno sprejet

I. SEZNANITf,V

S

PLANOM Df,LA NADZORNEGA ODBORA OBCINf, BORO\TNICA

Zupanje povedal, da se mora obdinski svet seznaniti s planom dela Nadzornega odbora, zatoje predal
besedo dlanici Nadzomega odbora ga. Mateji Kralj. Predstavila je Plan dela, ki ga je nadzorni odbor
sprejel na svoji seji dne 15.3.2019. Svetnike je seznanila, da je so izdali Ze dva sklepa o nadzoru, in
sicer opravljajo nadzor investicije vrtca v zdravstvenem domu. Nadzor glede izloditev oz. neizloditev
dlanov obdinskega sveta pri imenovanju novi delovnih teles in omejiwah poslovanja,.. so opustili, ker
so ugotovil, da to ni ravno pristojnost NO, ampakje to pristojnost KPK.
Sedaj pa so prideli z nadzorom sofinanciranja programom na podrodju kulture za leta 2016,2017 in
2018.
Ta todke ne omogoda razprave, zato

je

Lupan podal na glasovanje naslednji

Obiinski svet Obiine Borovnica
Obiine Borovnic a zr leto 2019.
2. SKLEP:

PNSOTNIH:
GLASOVANJE:
Sklep

2.

se seznanja s

SKLEP:

Planom dela Nadzornega odbora

12

12ZA

/

PROTI

je bil sprejet.

POTRDITEV ZAPISNIKA 4. REDNE SEJE Z DNE 30.5.20T9

Na zapisnik 4. redne seje z dne 30. 5. 2019 ni bilo pripomb, zato je Ltpan podal na glasovanje
naslednji SKLEP:
3. SKLEP: Potrdi se zapisnik 4. redne seje Obiinskega sveta Obiine Borovnica z dne 30. 5. 2019.
PRISOTNIH:

12

GLASOVANJE

12ZA

/

Sklep je

PROTI

bil sprejet.

3. PoRo.ILo ZupIxI. o IZVRSEVANJU SKLEPoV oBdINSKEGA SVETA
INTJPRAVIYIH NALOGAH MED OBEMA SEJAMA
Svetniki so se seznanili

4.

s

porodilom

OBdINSKA PRIZNANJA OB.INE BOROVNICA ZA LETo 2018

je predal besedo Petru irnilogarju, predsedniku KMVI. Peter irnilogar je povedal, da je
komisija na osnovi obdinskega odloka za predlaganje kandidatov za prejme obdinskih priznanj. Poziv
je bil objavljen v NaSem dasopisu in na obtinski spletni strani. Na osnovi prispelih predlogov je
komisija izoblikovala predlog, ki je v gradivu. Obdinskemu svetu predlaga, da se zlata plaketa podeli
Damjanu Debevcu in Nikolaju Bogdanu StraZiSarju.
Z.upan

ltpan je pozval svetnike k razpravi. Razpravljali

so MatjaZ Ocepek, Andrej

Peter Svete in Zupan Bojan eebela.

2

iampa,

JoZe Koroiec,

Zupan je predlagal, da bi o dobitnikih obdinskih priznanj glasovali taino, :zato je podal na glasovanje
naslednje SKLEPE:
4. SKLEP: Obiinski svet Obiine Borovnica se strinja da o predlogih za obiinska priznanja

glasuje tajno.
PRISOTNIH:

GLASOVANJE

lz

IZA
I2 PROTI

Sklep ni bil sprejet.

5. SKLEP: ObEinski svet Ob6ine Borovnica se strinja, da se o predlogih za obtinska priznanja
glasuje javno.
PRISOTNIH:
GLASOVANJE

t2
12ZA

/

Sklep

PROTI

je bil sprejet

Obiinski svet obtine Borovnica zz leto 2019 podeli naslednje obiinsko priznanje:
Damjan Debevec, Ob BorovniS6ici 15, Borovnica, prejme Zlato plaketo ObEine Borovnica, z_a
dolgoletno prostovoljno delo na podrodju vzdrZevanja turistiine in planinske infrastrukture,
kulturne dediSiine in Ii5ienja jam v borovniSki okolici.
6. SI(LEP:

PRISOTNIH:
GLASOVANJE:

t2
IO

ZA

2 PROTI
Sklep

je bil sprejet

7. SKLEP: Obiinski svet obtine Borovnica za leto 2019 podeli naslednje obiinsko priznanje:
Nikolaj Bogdan Straii5ar, Cesta na grit 41, Borovnica, prejme Zlato plaketo Obiine Borovnica,
za dolgoletno aktivno delo na Stevilnih podrotjih druibenega in politiEnega iivljenja v Obdini

Borovnica.
PRISOTNIH:
GLASOVANJE:

Sklep

5.

l2
12ZA

/

PROTI

je bil sprejet.

REVIDIRANO LETO POROdILO JP KPV D.O.O. ZA LETO 2018

Lupan je povedal, da je naloga obdinskega sveta potrjevanje letnega poroEila JP KPV d.o.o.. Skupni
organ je obravnaval porodilo in razpravljal o delitvi dobidka. S strani JP KPV je bila predlagana 8%
delitev dobidka, skupni organ paje sprejel 9% delitev dobidka, ki se implementira v obdinski proradun

v delitvenem razmerju.

Na Odboru za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem je letno porodilo predstavil g. Antolovi6, v.d.
direktorja JP KPV d.o.o.

AljoSa Hribar, predsednik Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem je povedal, da je g.
Antolovii predstavil letno porodilo in podal odgovore na zastavljena vpra5anja. Povedalje tudi, da bo

3

Obdina Borovnica prejela cca.30.000 € razdeljenega dobidka. Odbor na porodilo
zato je podal pozitivno mnenje za sprejem porodila.

ni imel pripomb,

lryan je pozval svetnike k razpravi. Razpravljali so Andrej Campa, Aljo5a Hribar, Peter ernilogar,
Ciril Menart in Zupan Bojan Cebeta.

Peter Svete, MatjaZ Ocepek,

Y

razpravi so izpostavili vpra5anja v zvezi z IN-House narodili, vi5ino dobidka in razdeliwijo le tega,
izvedbo projekta P+R, s kadrovsko politiko in stojno opremljenostjo v JP KPV.

Po razpravije Zupan podal na glasovanje naslednji SKLEP:
8. SKLEP: Obiinski svet Obtine Borovnica se seznani

in sprejme revidirano letno poroiilo JP

KPV d.o.o. za leto 2018.

PRISOTNIH:

t2

GLASOVANJE

12

Sklep

/

ZA
PROTI

je bil sprejet

6. POTRDITEV

NOVELACIJE IP ZA PRIZIDEK K OS BOROVNICA

Ltryan je v uvodni obrazloZitvi povedal, da je od izdelave DIIP-a do izdelave IP pri5lo do spremembe
v terminskem planu izvedbe investicije. V tem dasu pa so se cene gradbenih del dvignile za ved kot
20%o, zato se je izdelala novelacija IP. Novelacijo IP potrebujemo, da lahko nadaljujemo s pogajanj
oz. po potrebi pristopimo k novem razpisu. ee se s pogajanji cena zniia za 30Yo. se bomo dolodili za
gradnjo pod pogoji, ki bodo dolodeni v pogodbi. Tako kot je bilo predlagano na skupni seji odborov
bomo do 15. avgusta sklicali dopisno sejo.

Po uvodni obrazloZitvi je iupan pozval svetnike k razpravi. Razpravljali so Andrej eampa. Aljo5a
Hribar, MatjaZ Ocepek, JoZe Korosec, Peter Svete, Peter imilogar, Janko Smole in Zupan Bojan
iebela.
Svetnike je zanimalo, koliko je obdina pladala za novelacijo IP. Zanimalo jih je, de so pogajanja sploh
potrebna. Razpravljali so o terminskem planu izvedbe, o spremembi nadina gradnje, o moZnosti
novega razpisa. Opozoril so na upo5tevanje 7. dlena Odloka o proradunu in o tem tudi razpravljali.
Izpostavili so 24. dlen poslovnika, glede sklica dopisne seje. Zanimalo jih je, de je v tej vrednosti
investicije vkljuden tudi nakup opreme, in ali bo podpisana pogodba na kljud. Opozorili so na
previdnost pri pogajanjih. Glede dodatnega sklepa, ki je bi sprejet na skupni seji odborov je potrebno
doloditi rok za sklic dopisne seje. Predlagaliso, rok 16.8.2019.
Po razpravije Zupan poda na glasovanje naslednje

SKLf,PE:

9. SKLEP: Obiinski svet Obiine Borovnica potrjuje novelacijo investicijskega programa (IP) za
projekt Izgradnja prizidka k Osnovni Soli dr. Ivana Koroica Borovnica,

PRISOTNIH:

t2

GLASOVANJE

12

/

ZA
PROTI

Sklep je bil sprejet

4

10, SKLEP: Obiinska uprava pred podpisom pogodbe za gradnjo prizidka k OS dr. Ivana
Koro5ca Borovnica o roinosti izvedbe in vrednosti pogodbe obvesti ilane obiinskega sveta ter
pred podpisom pogodbe preko sklica dopisne seje do 16.8.2019 pridobi soglasje obiinskega sveta
za podpis pogodbe. V kolikor obdinski syet predlagane rotnosti in vrednosti ne odobri, se obveie
obiinsko upravo, da takoj zaine nov postopek javnega naroianja za izgradnjo prizidka k OS dr.
Ivana KoroSca Borovnica.

t2
12ZA

PRISOTNIH:
GLASOVANJE

/

PROTI

Sklepje bil sprejet.
7. POBUDE

IN WRASANJA SVETNIKOV

Andrej Campa je opozoril na upo5tevanje 7. dlena odloka o proradunu pri povi5anju sredstev v
rebalansu za projekt P+R. PoviSanje je vi5je kot 20%, obdinski svet pa o tem predhodno ni bil
seznanjen. Ztpan in Andrej Klemenc sta povedla, da se sredstva povedujejo zaradi uvajanja
sodobnega sistema integracije storitev javnega potni5kega prometa, ki omogoda potnikom, da lahko s
pomodjo pametnih IKT aplikacij na daljavo rezervirajo parkima mesta.

Aljoia Hribar je postavil vpra5anje v zttezi z kolesarsko povezavo Borovnica-Breg-Pako. Zanimalo ga
je, zakaj se kolesarska povezava konda pri hiSi Pako 33. Sam je preveril dejstva, ki so bila obdanom
podana na predstaviwi in priSel do drugadnih ugotovitev.

Odgovor sta podala Andrej Klemenc in Zupan: Za Pako h.S. 33 (gledano iz smeri Borovnice) se v
dolZini cca 20 m meja 2. varovalnega obmodja Krajinskega parka Ljubljansko barje povsem pribliZa
robu ceste, med Pako h. 5. I in h. 5. 5 pa je na levi strani zavarovano obmodje dlove5ke ribice, na
desni pa Stevilni kra5ki arte5ki vodnjaki, od Pako 1 do meje obdine pa seZe varovali pas SZ do desnega
roba cesti5da. Zaradi tega na obmodju med Pako I in Pako 33 ne moremo radunati s tem, da bi od
soglasodajalcev pravodasno pridobili soglasja za predvidene posege. Zato je pri Pako 33 predviden
iztek kolesarske povezave (steze) na desni srani oz. zadetek kolesarskega pasu na levi strani. Obdina si
bo kljub temu prizadevala, da se kolesarska povezava nadaljuje do meje obdine in sicer v pwi fazi
nadaljevanja projekta do Pako 4, v drugi fazi pa do meje z Obdino Brezovica. Prvo fazo nadaljevanja
si bomo prizadevali izvesti Ze v okviru sedanjega Dogovora za razvoj LUR. Ne Zelimo pa zaradi
pridakovanih administrativni ovir in izzivov, ki jim ne bi bili pravodasno kos, ogroziti gradnje na
odseku med P+R pri ZP Borovnica in Pako 33, kjer ne pridakujemq nepremostljivih ovir.

je

predstavil pobudo Franja Modrijana v ntezi z praznovanjem I l0-letnice
organiziranega delovanja borovniikega Sporta. Predlagal, je da obdinski svet imenuje poseben odbor in
zagotovi v proradunu sredstva za izdajo zbomika. lupan je povedal, daje pobudo prejel. Predlagal je,
da o tem najprej razpravlja odbor. MatjaZ Ocepek je meni, da bi morali za sredstva kandidirati na
razpisu. Peter Svete je povedal, da bodo zadevo obravnavali na septembrski seji in pripravili predlog
Peter imilogar

za obravnavo na obdinskem svetu.. Peter

irnilogarje

predlagal, da obdinski svet sprejme sklep.

Lupan 1e podal na glasovanje naslednji SKLEP:
11. SKLEP: Obiinska uprava se zaveie, d,a bo predlog Franja Modrijana o imenovanju
Komisije za pripravo zbornika ob 110 letnici organiziranega delovanja Sporta Borovnici
obravnaval Odbor za druZbene dejavnosti na septembnski seji. Odbor bo pripravil gradivo oz.

predlog za obravnavo na septembrski seji obEinske sveta.
PRISOTNIH:
GLASOVANJE

Sklep

t2
12

/

ZA
PROTI

je bil sprejet.

5

Zanimalo ga je, zakaj je maketa viadukta prestavljena k duvajnici 666. Predlagalje, da se jo vrne na
prejSnjo lokacijo. Andrej Klemenc in Zupan sta povedala, da je bila imenovana projektna skupina, ki
bo oblikovala ureditev parka pod viaduktom.
Pohvalil je ureditev Borovnice za snemanje oddaje Dobro jutro in poudaril, da bi bilo lahko vedno
tako. Predlagalje, da obdinska uprava zagotovi sredstva za menjavo okna na podstreiju in za barvanje
fasade. Zupan je povedal, da je planirana montaZa klime v piostorih obdinske uprave. V prostorih
obdinske uprave se izvajajo tudi pleskarska dela.

je

predlagal, da bi za obnovo objekta >Stara poita< razpisali natedaj za izdelavo
idejnega projekta skupaj s Fakulteto za arhitekturo. V proradunu bi zagotovili sredstva za odkup treh
najbolj5ih variant. Zupan je povedal, da bo odbor dobil v obravnavo vse do sedaj pridobljene ideje za
obnovo Stare po5te, proudilo pa bodo tudi ta predlog. MatjaZ Ocepek je povedal, da je bila ta zadeva

Andrej Campa

Ze dvakrat obravnavana na odboru za druZbene dejavnosti.

je izpostavil, daje v zadnjem dasu vedno ved nesred z nevamimi snovmi. Ker imamo v
obdini tovamo Fenolit in vodni vir, ki oskrbuje 20.000 ljudi ga zanima, kako je v tovarni poskrbljeno
za vamost. Svetniki so razpravljali 5e dimnih izpustih in prometni situaciji pri dostavi v tovamo
Fenolit. Zupan je predlagal, da na eno izmed naslednjih sej povabimo predstavnike Fenolita, da nam
JoZe Koro5ec

bodo predstavili delovanje tovarne in odgovorili na vpralanja.

8. ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O PRON,C.dTINU ONTTNE BOROYNICA
2019 _ REBALANS

ZA LETO

Bojan iebela in Dolores Dolenc Bajc sta predstavila odlok o rebalansu. Dolores Dolenc Bajc je
izpostavila glavne spremembe. Zupan je povedal, daje bil rebalans obravnavan na odborih.

V nadaljevanju je

Zupan pozval svetnike k razpravi. Razpravljali so Andrej iampa, Andrej Klemenc,
Tine Paldid, Peter imilogar, Andrej Erdulj, Ciril Menart, Aljo5a Hribar, MatjaZ Ocepek in Peter Svete.

V razpravi

so svetniki razpravljali o poviSanju sredstev na postavki P+R in ne upo5tevanju 7. dlena
proradunu. V nadaljevanju so razpravljali o smotmosti uporabe sodobnega sistema

odloka o
integacije storitev javnega potniSkega prometa.
Izpostavljeno je bilo vpra5anje v zvezi z viSini obradunanega in pladanega komunalnega prispevka za
trgovino Spar. V nadaljevanju so svetni razpravljali 5e o ne realizaciji prijave projektov na razpise
LAS-a.
Lupan je povedal, da smo prejeli en amandma svetni5ke skupine SD za asfaltiranje ceste na Bregu, en

amandma pa

je

predlagan

s strani Zupana, in sicer za sofinanciranje vaSkih vodovodov. Andreja

Campo je zanimalo, kateri vodovodi so to.
Po razpravi je podal na glasovanje naslednja AMANDMAJE in SKLEP:
1. AMANDMA: Poveiajo se sredstva na proratunski postavki 413027 Cesta na >>Stari progi<< za
10.000 na 46.447 30.
Zmanjlajo se sredstva na proraiunski postayki 413001 Tekoie vzdrZevanje lokalnih cest za

10.000 na 132.305,58.

PRISOTNIH:

GLASOVANJE

Sklep

l2

8ZA

/

PROTI

je bil sprejet

6

2. AMANDMA: Iz postavke 104004 Obiinsko glasilo >NaS tasopis< se na postavko 416033
Investicijsko Vzdrievanje vodovodnega omreija, konto 420500 Investicijsko vzdrievanje in
izboljlave prenese 1.500,00 €.
Iz postavke 104004 Obtinsko glasilo >NaB tasopis<< se prenese 400,00 EIIR in iz postavke 416040
Obrtni5ka-Cegnca se prenese 1.100,00 EUR ne postavko 416033 Investicijsko vzdrievanje
vodovodnega omreZja, konto 410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom.
PRISOTNIH:
GLASOVANJE:

t2
ZA
/ PROTI

12

Sklepje bil sprejet

12. SI(LEP:
Obdinski svet Obiine Borovnica sprejme Odlok o spremembi Odloka o proraEunu Obiine
Borovnica za leto 20t9-rebalans, s sprejetima amandmajema.

PRISOTNIH:
GLASOVANJE

t2
1I ZA

I PROTI
Sklep

je bil sprejet

UKINITVI JAYIIEGA DOBRA NA ZEMLJSiU
BORO\T{ICA
9. SKLEP O

je povedal,

Zupan

S

PARC.

ST.NIIIIX.O.

da obdinski svet obravnava to zadevo Ze drugid.

Koroiecje povedal, daje SPVCP zadevo proudil in ugotovil, daje cesta v tem delu dovolj Siroka
za morebitno Siritev ceste in predlaga da obdinski svet sprejme predlagani sklep o ukinitvi javnega
JoZe

dobra.

Andrej iampaje imel pomisleke glede ukinitvejavnega dobra. Svetnikom je predstavil zakonodajo, ki
doloda koliko mora biti Siroka lokalna cesta pri dolodenih hitrostih. Situacijo si je ogledal tudi na
terenu in govoril z stanovalci na tem obmodju.
Razpravljali so Se JoZe Koro5ec, Peter Svete in Zupan
Po razpravi je Zupan podal na glasovanje naslednji SKLEP:
13. SKLEP: Obtinski svet Obiine Borovnica sprejme Sklep o

ukinitvi statusa grajenega javnega
dobra lokalnega pomena ne parc. 5t. 327414 k.o. Borovnica (ID znak: 2004 327414), v
predlaganem besedilu.
PRISOTNIH:
GLASOVANJE

Sklep

ll

7ZA
4 PROTI

je bil sprejet

7

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE CELOSTNf, PROMf,TNE STRATEGIJE OBCINE
BORO\TNICA
10.

Andrej Klemenc je v uvodni obrazloZitvi predstavil, zakaj so spremembe in dopolnitve potrebne in na
kaj se nanaiajo. Povedalje, daje zadevo obravnaval SPVCP in podal pozitivno mnenje.
MatjaZ Ocepek je povedal, da je potrebno CPS vsake dve leti aZurirati. Zanimalo ga je ali CPS lahko
obdinski svet sprejme brez javne obravnave. JoZe Koroiec je povedal, da so imeli te pomisleke tudi na
SPVCP. Ugotovili so, da ne gre za neke bistvene spremembe, ampak samo za dopolnitve, zato javna
obravnava ni potrebna
Po razpravije Zupan podal na glasovanje naslednji

SKLEP:
14. SKLEP: Obiinski svet Obiine Borovnica potrjujejo Spremembe in dopolnitve Celostne
prometne strategije Obiine Borovnica v predlaganem besedilu.
\2
12ZA

PRISOTNIH:

GLASOVANJE:

Sklep

/

PROTI

je bil sprejet

Sejaje bila

dena ob 22. 45 uri.

Zapisala: Nejli

fe,ntavSek

B oa
49

o

o

eK

I

Zup,q,N
Bojan debela

