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ZAPISNIK
8. redne seje Obcinskega sveta obdine Borovnica, ki je bila v 6etrtek, 19. 12. 2019 ob 18. uri v sejni
sobi Obeine Borovnica.
Sejo obcinskega sveta je vodil Zupan Bojan Cebela, ki je pozdravil vse prisotne in ugotovil, da je seja
sklepena.

Na seji je bilo prisotnih 12 svetnikov. JoZe Korosec odsotnosti ni opravicila. Andrej Erdulj se je
udelezil seje ob 18.07 uri, Andrej Campa pa ob 18.15 uri.
Na seji so bili prisotni Se:

1. Dolores Dolenc Baic, Sonja Osredkar, Monika Remskar, Marija LikoviC, Slavka Gerdina, Andrej
Klemenc in Nejli Ofentavsek, obCinska uprava
2. Gvido Modruan, Structura d.o.o., poro6evalec
3. Katarina Lipovsek, clanica NO, poroeevalka
4. Marija Svigelj DemSar in Rok Mihevc, obtana

Peter Crnilogar je podal pobudo za spremembo dnevnega reda. Predlagal je, da se zadnja to6ka
dnevnega reda-Program dela NO obiine Borovnica za leto 2020 obravnava kot prva to6ko dnevnega
reda, kerje prisotna porocevalka. Ostale to6ke dnevnega reda se ustrezno presteviEtjo.
Zupan je podal na glasovanje naslednji SKELP:

1. SKLEP: Obdinski svet ObEine Boroynica se strinja, da se 12. to6ka dnevnega reda Seznanitev s planom dela Nadzomega odbora Obaine Borovnica za leto 2020 uvtrti na dnevni
red kot 1. to6ka. Ostale to6ke dnevnega reda se ustrezno prestevildijo.
PRISOTNIH:
GLASOVANJE

10
10

/

zA
PROTI

Sklep je bil sprejet.

zupan je v spre.jem predlagal naslednji ONEVNI RED:

1. Plan dela Nadzomega odbora Obcine Borovnica za leto 2020
2. ZapisnikT . redne seje
3. Porocilo zupana o izvrsevanju sklepov obCinskega sveta in o opravljenih nalogah med obema
sejama
4. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljisda v Obeini Borovnica
5. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstqeeo komunalno opremo v
Obcini Borovnica
6. Predlog ekonomske cene programov v vrtcu Borovnica od 01.01.2020
7. Pobude in vprasanja svetnikov
8. lmenovanje elanov vaskih odborov
9. Odlok o proraeunu Obcine Borovnica za leto 2O2O
10. Pravilnik in merila za sofinanciranje letnega programa kulture v obcini Borovnica
11. Ukinitev statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na parc. St. 3279/4 k.o. 2004
Borovnica

1

12. Program dela obeinskega sveta za leto 2020

Prisotnih 1 0 svetnikov.
Dnevni red je bil z 10 glasovi ZA soglasno sprejet.

1. PLAN DELA NADZORNEGA ODBORA OBEINE BOROVNICA ZA LETO 2O2O
Katarina Lipovsek, dlanic€ nadzomega odbora je predstavila program dela NO za leto 2020
Razprave ni bilo, zato je Zupan podal na glasovan,e naslednJi SKLEP:
2. SKLEP: ObEinski svet Obdine Borovnica se je seznanil s Planom dela Nadzornega odbora
Obcine Borovnica za lelo 2020.
PRISOTNIH:
GLASOVANJE:

11

11 ZA

/

PROTI

Sklep je bil sprqet.

2. POTRDITEV ZAPISNIKA 7. REDNE SEJE Z DNE 7.11.2019
Na zapisnik ni bilo pripomb, zato je Zupan podal na glasovanje naslednii SKLEP:

3. SKLEP: Potrdi se zapisnik 7. redne seje ObCinskega sveta ObEine Borovnica z dne 7.'11.
2015.
PRISOTNIH:
GLASOVANJE:

11

11 ZA

/

PROTI

Sklep je bil sprejet

3. POROEILO ZUPENE O IURSEVANJU SKLEPOV OBdINSKEGA SVETA IN O
OPRAVLJENIH NALOGAH MED OBEMA SEJAMA
Svetniki so se seznanili s poroailom Zupana

4. ODLOK O NADOMESTILU ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJISEA V OBEINI BOROVNICA
Zupan je povedal, da je obeinska uprava v dasu javne obravnave prejeb dve pripombi, in sicer za
izloeitev zaselka Jele iz prvega obmoeja in prekategorizacija obmocja juzno od Belega potoka iz I
obmocja v lll. obmodje.

V nadaljevanju je Gvido Modrijan podal obrazlozatve glede upostevanja pripomb.

V Gzptavi so

sodelovali Janko Smole, Tine Paldi6, Peter Svete; Andrej Campa, Aljosa Zerjav in

Matjaz Ocepek.

Aljosa Zerjav je predstavil ruzp?vo na pristolnem odboru in povedal, da je odbor podal pozitivno
mnenje k sprejemu odloka Svetniki so razpravljali o opreml.ienosti zemljisd, o stavbnih in nezazidanih
stavbnih zemljiscih, o pratozbah in resevanju le teh o obraeunavanju NUSZ v lll. obmocju,....
Po @zptavi je zupan podal na glasovanje naslednji SKLEP:

2

4. SKLEP: Obeinski svet Obiine Borovnica sprejme Predlog Odloka o NUSZ v obtini
Borovnica, v predlaganem besedilu.

PRISOTNIH: 12
GLASOVANJE: 11ZA

,I PROTI

Sklep je bil sprejet.

5.

ODLOK

O

PODLAGAH

ZA ODMERO

KO]IiUNALNEGA PRISPEVKA

ZA

OBSTOJEEO

KOMUNALNO OPREiIIO V OBEINI BOROVNICA

Gvido Modrijan je povedal, da je v aasu javne obravnave obdinska uprava prejela pripombo za
spremembo 4. odstavka 14 dlena odloka in da se v 14. elenu doda 5e en odstavek. V nadaljevanju ie
obrazlozil, zakaj obdinska uprava predlaganih pobud ne podpira.
AljoSa Zerjav je povedal,

daje pristojni odbor odloka obravnaval in podal pozitivno mnenje za sprejem

na obeinskem svetu.

Razpravljali so Peter Svete, MatjaZ Ocepek, Aljosa Hribar in Tine Paleie, in sicer o moznostih
spreminjanja faktoria za ne stanovanjske kmetijske stavbe ter o sami visini komunalnega prispevka za
stanovanjsko hiso.
Po rczvavi je zopan podal na glasovanje naslednji SKLEP:
5. SKLEP: Ob6inski svet Ob6ine Borovnica sprejme Odlok o podlagah za odmero komunalnega

prispevka za obstojedo komunalno infrastrukturo v obdini Borovnica, v predlaganem besedilu.
PRISOTNIH:

12

GLASOVANJ E:

9ZA
2 PROTI

Sklep je bil sprejet.

6. PREDLOG EKONOMSKE CENE PROGRAMOV V VRTCU BOROVNICA OD

01 .01.2020

Slavka Gerdina je v uvodni obrazlozitvi predstavila ,azloge za povisanje cene programov vrtca.
Poudarila je, da cca. 82o/o cene predstavljajo plaee zaposlenih, 9,7Vo htana, ostalo pa materialni
stroski. Novo ceno je potrebno sprejeti, ker bo drugade vrtec posloval z izgubo, le to pa pokriva
obeina.
Peter Svete je predstavil razpravo Odbora za druzbene dejavnosti. Povedalje ,da je odbor podal
pozitivno mnenje k sprejemu nove ekonomske cene.
V razpravi sta poleg Petra Sveteta sodelovala Se Peter Crnilogar in AljoSa Zerjav. lzpostavljena so bila
dejstva, da obeina Borovnica sprejme v vrtec vecino otrok, kar predstavlja velik stroske za obeino oz.
proradun.
Po razpravi je Zupan podal na glasovanje naslednji SKLEP:

6. SKLEP: Ob6inski svet Ob6ine Borovnica sprejme Predlog ekonomske cene programov v
vrtcu Borovnica.
PRISOTNIH:

'12

GLASOVANJ E:

12 ZA

/ PROTI
Sklep je bil sprejet.
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7. POBUDE IN VPRASANJA SVETNIKOV
Andrej Campa je povedal, da je na internetu prebral, da bo na P+R potrebno spreminjati otok oz.
izvoz Zanirnalo ga je, digav bo ta strosek in kje v proraeunu so zagotovljena sredstva. Zupan je
povedal, da je ta izvoz nerodno narejen, zato ga bo popravil izv4alec na svoje stroske.

V proraeunu piSe , da cena za prizidek Sole 5e ni usklajena, v poroeilu pa je naveden drugaeen
podatek. Zanimalo ga je, de je pogodba z izvajalcem Ze podpisana. Zupa je povedal, da pogodba

Se

ni podpisana. Sklep o izberiie objavljen, 6akamo na pravnomoenost sklepa

Janko Smole je opozoril na slabo odisaene ceste na Pakem (zimska sluzba). Zanimalo ga je, ali res JP
KPV d.o.o. javi borovniskim izvajalcem, kdaj na zaeno s pluzenjem oz. posipanjem Zupan je povedal,
da je to res in se strinjal, da ceste niso bile pravoeasno odisdene.
Zanimalo ga,e tudi, kako to, da na Bregu pri DormiSu ni polozen asfalt do konca oz. zak4 jela
situacija nastala Dolores Dolenc Balc je povedala, da je asfalt polozen do dovoza za avto. Ugotovilo
se je, da zasedajo obainska zemljisea S sinom smo se dogovoril, da bo odkupil zemljisda, ki jih
zasedajo, obdina pa bo poskrbela Se za manjkajodi asfalt.

je povedal, da kra;ani Pakega od hisne St- Pako 33 do Pako 1 niso dovolj seznanjeni s
prqektom kolesarske povezave. Predlagal je, da se jih pisno seznani s trenutnim staniem. Andrel

AlJoSa Hribar

Klemenc je povedal, da smo vlozili vlogo za spremembo projekta. Prijavili se bomo na razpis, ki bo v
letu 2020 in upamo, da bomo dobili sredstva. Krajane bomo pisno obvestili.
Peter Svete je postavil vprasanje v zvezi z nakupom bivse trgovine Jurdek. Zupan je povedal, da
lastnik se nima urejenega zemljiSkoknjiZnega stanja oz. vrisa objektov. To sedaj ureja. Opravljene so
bil Ze geodetske meritve. S strani lastnika pricakujemo Se eno cenitev.
Andreja Campo je zanimalo, o katerih parcelah govorimo. Zupan je povedal, da so to parcele od
mlekomata naprej. Lastnik je pripravljen prodati tudi del parcele proti stebru.
Petra Crnilogarja je zanimalo, ae obstaja pri projektu P+R kaksno tueganje, da ne bi dobili EU
sredstev. Andrel Klemenc je povedal, da smo nekaj sredstev ze dobili. Pri zadnji situaciji JP KPV pa je
prislo do napake, ki jo morajo odpraviti.
Zanimalo ga je tudi, kaksno je stanje z izbiro direKorja JP KPV d.o o.? Nina Scortegagna Kavenik je
povedala, da so imeli dve seji Nadzornega odbora. Zaenkrat ni izbran noben kandidat. Povedala je
tudi, da Obeina Vrhnika se ni potrdila cen komunalnih storitev.
Dolores Dolenc Bajc je povedala, da je bilo sedem kandidatov, vendar izbran ni bil nihee. Zupan je
svetnike seznanil z Gzpravo , kije potekala na skupnem organu.

8. IMENOVANJE CUI.IOV VESXIH ODBOROV
Zupan je svetnike seznanil s predlogi za 6lane vaskih odborov v > kotih<, ki so bili predlagani na zboru
obeanov.
Zupan je podal na glasovanje naslednje SKLEPE:
7. SKLEP: Obdinski svet Obdine Borovnica sprejeme Sklep o imenovanje 6lanov VaSkega

odbora Brezovica v predlaganem besedilu.
PRISOTNIH:

'12

GLASOVANJE:

12 ZA

/ PROTI
Sklep je bil sprejet.
8. SKLEP: ObEinski svet ObEine Borovnica sprejeme Sklep o imenovanje Elanov Vaskega

odbora Ohonica v predlaganem besedilu.
PRISOTNIH: 12

4

GLASOVANJE

12 ZA

/ PROTI
Sklep je bil sprelet.
9. SKLEP: Obdinski svet ObEine Borovnica sprejeme Sklep o imenovanie 6lanov VaSkega
odbora Zabo6evo v predlaganem besedilu.

PRISOTNIH: 12
GLASOVANJE:

12 ZA

/ PROTI
Sklep Je bil sprejet

9. ODLOK O PRORACUNU OBEINE BOROVNICA ZA LETO 2O2O
zupan je povedal, da je obeinska uprava prelela amandma svetniske skupine Lista za naso Borovnica
Poleg tega amandmaja je podal Zupan 5e en svoj amandma in amandma na amandma Liste za
naso Borovnico Svetniki so dobili predlog amandmajev z obazlozitvio na mizo, kot dodatno gradivo.

V nadaljevanju je Monika Remskar predstavila predlog proraeuna za leto 2020. Povedala je, da se je
Zupan opredelil do podanih pripomb, karje razvidno iz gradiva. V nadaljevanju je predstavila
spremembe na prihodkovni in odhodkovni strani, spremembo stanja na raeunu,...
Zupan je po uvodni predstavifui pozval svetnike k @zpnvi. Razpravljali so: Andrej eampa, Peter
Svete, MatJaZ Ocepek, Andrej Erdulj, Peter Crnilogar in AljoSa Zerjav.
Y razpravi so poudaril, da bi se morala obaina osredotoditi na dve glavni investicui, Solo in knjiznico.
Zadolzevan)e bi moralo biti eim manjse glede na nacrtovane projekt v prihodnosti ( vodovod Koti,
vrtec, Sportna dvorana,. .. ). Razpravljali so o nakupu zemljisc za kolesarsko stezo ob Borovnisdici,
pumptracku,. Podana sta bila predloga za sprejem dveh sklepov, in sicer da se rcalizacija proJektov, ki
so vezani tudi na druga sredstva (EU, ministrstva,....) veze na dejansko pridobitev teh sredstev, torel
da ne bi prislo do izvedbe realizacue teh projektov samo z obeinskimi sredstvi, ter da obeinska uprava
vsaka dve meseca seznani svetnjke s stan.lem projektov, ki so v NRP.
Svetniki so razpravljali tudi o predlaganih amandmajih. Monika Remskar je opozorila, da amandma
Liste za naso Borovnico zmanjsuje sredstva konta in ne proraeunske postavke. Prosila jih je, naj se
izjasnijo, od kje todno se zagotovijo sredstva. Predstavniki liste so se odlodili, da se sredswa
zmanjsajo iz 15 000 € na '10.000€ in da se prva alineja amandmaja erta.
Po razpravi je Zupan podal na glasovanje naslednje SKLEPE lN AMANDMAJE:
'10. SKLEP: Projekti, ki so predvideni v proradunu 2020 in katerih financiranje je predvideno
tudi iz drugih virov (EU, ministrstva, fundaciia za Sport,...) se lahko priEno izvajati Sele po
odobritvi namenskih sredstev s teh dodatnih virov (to ne velia za pripravo dokumentacije za te
projekte).
Enako veUa za projekte, ki so neposredno vezani na projekte iz prvega odstavka tega sklepa .
Morebitne izjeme potrdi obEinski svet na predlog obiinske uprave.

PRISOTNIH: 12
GTASOVANJE:

12 ZA

/ PROTI
Sklep je bil sprejet.

11. SKLEP: Obdinska uprava na vsaka dva meseca seznani svetnike s staniem projektov, ki so
v NRP-ju. Preglednico stania projektov posUe svetnikom po elektronski posti.
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PRISOTNIH: 12
GLASOVANJ E.

12 ZA

/ PROTI
Sklep je bil sprejet.

1. AMANDMA: Postavka 419018- Siritev vrtca

v Borovnici

Na postavki 413019 lnvesticije v javno razsvetliavo konto 420401 Novogradnje se odvzame
5.000 e in prenese na postavko 4'190'tB - Siritev vrtca v Borovnici konto 420899 Pladila drugih

storitev in dokumentacije.
Postavka se vrne v Na6rt razvojnih programov za obdobje 2020-2023.
PRISOTNIH: 12
GLASOVANJE:

7ZA
3 PROTI

Amandma je bil sprejet

2. AMANDMA NA AMANDMA:
Amandma, ki ga je predlagala svetniska skupina Lista Za naso Borovnico dne '17.12.2019 se ne

potrdi.
PRISOTNIH: 12
GLASOVANJE:

7ZA
3 PROTI

Amandma je bil spreiet.

12. SKLEP: Ob6inski svet sprejme Odlok o proradunu Obdine Borovnica za leto 2020 s
splosnim in posebnim delom proraduna, s podanimi obrazloZitvami v drugi obravnavi in
sprejetimi amandmaii.
PRISOTNIH: 12
GLASOVANJE:

8ZA
1 PROTI

Sklep le bil sprelet

13. SKLEP: ObEinski svet sprejme NaErt razvojnih programov za obdobie 2020-2024
obravnavi.

v drugi

PRISOTNIH: 12
GLASOVANJE:

8ZA
/ PROTI

Sklep je bil sprget.

14. SKLEP: Obainski svet sprejme Nadrt ravnanla
Borovnica leta 2020 v drugi obravnavi.
PRISOTNIH: 12
GLASOVANJE:

8ZA
/ PROTI

Sklep je bil sprejet

6

s

nepremiEnim premozenjem Obiine

15. SKLEP: Obdinski svet sprejme Kadrovski na6rt Obiine Borovnica za leti 2020 in
drugi obravnavi.

2OZ1

v

PRISOTNIH: 12
GLASOVANJE:

6ZA
2 PROTI

Sklep je bil sprejet.

Monika Remskarye vprasala svetnike, ee se strinjajo, da prejema,o obvestila o plaeilih po e-mailu. Vsi
svetnaki so se s predlogom strinjali.

10. PRAVILNIK IN MERILA ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA KULTURE V OBdINI

BOROVNICA
Slavka Gerdana je v uvodni obrazlozitvi povedala, da je bilo v Casu javne obravnave podanih kar neka.,
pripomb. Odbor za druzbene deiavnosti je pripombe obravnaval. Z javnim razpisom se bo pokazalo,
ee bodo potrebne kakSne spremembe pravilnika.
Peter Svete je predstavil stalisea Odbora za druzbene dejavnosti. Matja2 Ocepek je povedal, da je ta
pravilnik v kultumih sredinah dvignil veliko prahu. Menilje, da je pravilnik zastavljen v pravo smer.
Druge razprave ni bilo, zato je Zupan podal na glasovanje naslednji SKLEP:
16. SKLEP: Obdinski svet Obcine Borovnica sprejme predlog Pravilnika o postopku in

za sofinanciranje letnega programa kulture v obdini Borovnica.

merilih

PRISOTNIH: 12
GLASOVANJE:

12 ZA

/ PROTI
Sklep je bil sprejet.

11. UKINITEV STATUSA GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA LOKALNEGA POMENA NA PARC. ST.
3279t4 K.O. 2004 BOROVNTCA
AljoSa Zerjav je povedal, da je odbor za prostor podal pozitivno mnenje k ukinitvi statusa grajenega
javnega dobra za zemljiSde na Ljubljanski c. 23.

Razprave ni bilo, zato je Zupan podal na glasovanje naslednji SKLEP:

'17. SKLEP: Obiinski svet Ob6ine Borovnica sprejme Sklep o ukinitvi javnega dobra na
zemlji5du s parc.5t. 327914 k.o,2004 Borovnica, v predlaganem besedilu.
PRISOTNIH: 11
GLASOVANJE:

11ZA
/ PROTI

Sklep je bil sprejet

12. PROGRAM DELA OBEINSKEGA SVETA ZA LETO 2O2O
Na program dela ni bilo pripomb. Zupan je podal na glasovanje naslednji SKLEP:
18. SKLEP: Obeinski svet Obcine Borovnica potrdi Program dela obainskega sveta za leto
2020.
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PRISOTNIH: 11
GLASOVANJE:

11 ZA

/ PROTI
Sklep je bil spre.let.
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