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ZAPISNIK
10. redne seje Obcinskega sveta obcine Borovnica, ki je bila v cetrtek, S. 11.
vecnamenskem prostoru OS dr. lvana Korosca Borovnrca.
Sejo obeinskega sveta,e vodil Zupan Bojan Cebela.
sklepena.

2OZO

ob 16.30. uri v

kije pozdravil vse prisotne in ugotovil, da je seja

Na sejije bilo prisotnih '13 svetnikov. JoZe Korosec se je seje udelezil ob 16.55 uri. Nina Scortegagna
Kavdnik je sejo zapustila ob 18.55 uri, Aljosa zerjav pa ob 20.10 uri.
Na seji so bili prisotni Se:
1. Dolores Dolenc Bajc, Nejli Ofentavsek in Monika Remskar, obeinska uprava

2. Slavko Gabrovsek, Sonet d.o.o. in Marko Susman, nadzornik gradnje, porooevalca pri toeki
3. Daniel Horvat, ravnatelj OS, poroCevalec k toekil in 2

1

Zupan je svetnikom predlagal razsiritev dnevnega reda z dvema toakama, in sicer kot 3. toeko bi
obravnavali Sklep o sistemizaciji nadstandardnih delovnih mest v OS dr. lvana Korosca Borovnica za
Solsko leto 202U21 Afianje varstvo), zadnja toeka pa bi bil Sklep o oprostitvi plaeila naiemnine
poslovnih prostorov, ki so v lasti Obdine Borovica.
Predlagalje tudi umik4. in 5. todke dnevnega reda, kersose poroeevalci (JPKPVd.o.o.) opravieili in

jih ne bo na seJo.

je

poleg umika4. in 5. to6ke dnevnega preda predlagal 5e umik6. in 7., keriih odbor ni
obravnaval. Predlaga, da se te zadeve najprej obravnavajo na pristojnih odborih, o njih pa se
ruzp@vlja in doloca na naslednji seji obeinskega sveta.
AljoSa 2erjav

MatJaZ Ocepek je Zelel podati isto pripombo. Ce bi bil prisoten Se en dlan odbora, bi bil odbor sklepcen

in

bi lahko 'azrfavljali

o teh toakah.

Zupan je podal je na glasovanie naslednja SKLEPA:

1. SKLEP: Obainski svet ObEine Borovnica z dnevnega reda umakne 4., 5,,6. in 7. todko
dnevnega reda. Ostale toEke dnevnega reda se ustrezno prestevilEijo.
PRISOTNIH:
GLASOVANJE

12
12 ZA

/

PROTI

Sklep je bil sprejet.

2. SKLEP: Obdinski svet Obiine Borovnica na dnevni red uv6ti dve novi todki dnevnega, in
sicer 3. toiko - Sprememba sistemizacie delovnih mest v OS dr. lvana Koro5ca Borovnica za
enoto OS Uutranje varstvo) in 'lg. toEko - Sklep o oprostitvi plaeila najemnine poslovnih
prostorov, ki so v lasti Obdine Borovnica. Ostale todke dnevnega reda se ustrezno
prestevil6Uo.

PRISOTNIH:
GLASOVANJE

12
12 ZA

/

PROTI

1

Sklep je bil sprejet.
Po spreJemu sklepov je zupan je v spre.iem predlagal naslednji DNEVNI RED:

1. Predstavitev proiekta gradnje prizidka OS dr. lvana Korosca Borovnica
2. Sklep o sistemizaciji nadstandardnih delovnih mest v OS dr. lvana Korosca

Borovnica za

Solsko leto 2020/21

3. Sklep o sistemizaciii nadstandardnih delovnih mest v OS dr. lvana KoroSca Borovnica za
solsko leto 2020/21 Uutran.ie varstvo)
4. Zapisnik 9. redne seje in 3. izredne seje obdinskega sveta
5. Poro6ilo Zupana o izvrsevanju sklepov obeinskega sveta in o opravljenih nalogah med obema
seJama

6. Pobude in vprasanja svetnikov
7. Predlaganje kandidata za predstavnika obain v Razvojnem sveta Ljubljanske urbane regije
(LUR) za programsko obdobje 2021-2027
8. Mnenje k amenovanju direktorice Cankarjeve knjiznice Vrhnika
9. Poro6ilo o izvGevan.iu proraeuna ObCine Borovnic€ za obdobie od 1. 1. 2O2O do 30. 6. 2020
10. Odlok o spremembi Odloka o proraeunu obcine Borovnica za lelo 2O2O - ll. rebalans
11

. Odlok o proracunu Obdine Borovnica za leto 2021
Letno porocilo glasila "Nas casopis" za leto 2019

12.
13.
14.
15.

-

L obravnava

Glasovanie na sejah SUO JP KPV, d.o o.
Glasovan,e na skupSdini JP KPV, d.o.o.
Sklep o oprostitvi plaeila naiemnine poslovnih prostorov, ki so v lasti Obdine Borovnica

Prisotnih 12 svetnikov.
Dnevni red Je bil z 12 glasovi ZA soglasno sprejet.

t.

PREDSTAVITEV PROJEKTA GRADNJE PRIZIDKA OS DR. IVANA KOROSCA BOROVNICA

Zupan .|e povabil svetnike k ogledu prizidka k OS Ogled je potekal v dveh skupinah, eno ie vodil g
Gabrovsek, drugo pa g. Susman. Ogled je bil zakljueen ob 17.10 uri.
Po opravljenem ogledu je Dolores Dolenc Bajc predstavila poroeib o postopku izgradnje prizidka k
OS. V nadaljevanju sta podala poroeilo Se Slavko Gabrovsek, projeKant in Marko Susman, nadzornik

gradnje.
Po podanih porodilih je Zupan pozval svetnike k razpravi. Razpravljali so: Andrej Erdulj, Andrej Campa,
Peter Svete, AljoSa Zerjav, Peter Crnilogar in Matjaz Ocepek.
Svetniki so po ogledu povedali, da jimie Sola vsee. Razpravljali soo PGD-ju, o izdelavi PZI oz.
pogodbi z Demo plus d.o.o., kaj pomeni pogodba na kljue, o tezavah ki so se pokazale tekom
gradnje, o vrednosti celotnega projekta in odstopanju od predvidene vrednosti projekta, o vrednosti
investicije na m2, o7. Clenu Odloka o proradunu Na Zeljo svetnika je svoje mnenje podal tudi g.
ravnatelj.
Po razpravi je Zupan podal na glasovanje naslednji SKLEP:

3. Obainski svet ObEine Borovnica se je seznanil s postopkom izvedbe gradnie
konstrukciio.
PRISOTNIH:
GLASOVANJE

13
13 ZA

/

PROTI

Sklep je bil sprejet

2

in

finan6no

2. SKLEP O SISTEM|ZACIJI NADSTANDARDNIH DELOVNIH MEST V OS DR. IVANA KOROSCA

BoRovNrcA zA Sot-sxo LETo zozotzl
in

sKLEp o stsrEutzActJt NADSTANDARDNIH DELovNIH uesr v oS DR. tvANA KoRoScA
BoRovNrcA zA Sor-sxo LETo 2ozotzl (JUTRANJE vARswo)
3.

Uvodno obrazloZitev je podal Daniel Horvat. Povedal je, da se zaradi nesorazmerno visokih stroskov
prevoza ucencev spreminja obseg ur za delavca v varstvu vozaeev za 3,25 ure na teden, kar pomeni
23,5 ure za cel teden.
Na roditeljskih sestankih, na svetu starsev in svetu zavoda je bila izpostavljena problematika v zvezi z
zagotavljanjem jutran.lega varstva za otroke 2. in 3. razredov, ki v solo prihajajo v solo pred zacetkom
pouka. Na korespondeneni seji je bil sprejet sklep, da se za ta namen sistemizira novo delovno mesto
Doloden bo pavsalni znesek na udenca za celotno Solsko leto, starsi ga bodo poravnavali mesecno.
zaenkrat jutranje varstvo potrebu.ie 32 otrok. zupanje na seji zavoda obljubil sofinanciranje cene
jutranjega varstva
Peter Svete je povedal, da je odbor soglasno potrdili predlog sistemzacije za varstvo vozaeev. Strinjali
so se tudi s predlogom sistemizacije za jutranje varstvo. 2upan pa je na svetu starsev obljubil 50%
solinanciranie cene Ob6inskemu svetu je predlagal, da se viSino sofinanciranja potrdi s sklepom.
Razpravljala sta Se Peter Cmilogar in Matja2 Ocepek. Oba sta predlog potrdala. peter ie opozoril na
napako pri sklepu varstva vozaeev, in sicer da delavec opravi 23,25 we in ne 23,5 ur.
Po razpravi je Zupan podal na glasovanje naslednja SKLEPA:

4, SKLEP: ObCinski svet Obdine.Borovnica sprejme Sklep o spremembi Sklepa o soglasju k
sistemizaciii delovnih mest v OS dr. lvana Korosca Borovnica, enota sola, za Solsko leto
2020t2021.
PRISOTNIH:
GLASOVANJE:

13
13 ZA

/

PROTI

Sklep je bil sprejet.

5. SKLEP: V sklep O spremembi Sklepa o soglasiu k sistemizacui delovnih mest v OS dr. lyana

Korosca Borovnica, enota sola, za Solsko lelo 2O19I2O2O (jutranje varstvo ) se doda noy 5.
odstavek, ki se glasi: )rstroske delovnega mesta financirata v visini 50% Obdina Borovnica in
50%

staniir.

PRISOTNIH:
GLASOVANJE

13
13 ZA

/

PROTI

Sklep je bil sprejet.

4.

POTRDITEV ZAPISNIKA ZAPISNIK

9. REDNE SEJE IN 3. IZREDNE SEJE

OBdINSKEGA

SVETA
Matja2 Ocepek je opozoril, da ni dobil ustreznega odgovora JP KPV, d.o.o. na svoje vprasanje. 2upan
Se enkrat poslje pisno vprasanje na obcinski email, ki ga bo uprava posredovala na
komunalo

je predlagal da

Peter Svete je opozoril, da ie pri zapisu

3

Eredne seje prislo do napake pri Stevilcenju dnevnega reda

Drugih pripomb ni bilo

J

2upan podal na glasovanje naslednji SKLEP:
6. SKLEP: Potrdita se zapisnika 9. redne seje Obeinskega sveta ObEine Borovnica z dne 2.7.
2020 in zapisnik 3. izredne seje Obdinskega sveta Ob6ine Borovnica z dne 24.9.2020, s podano

pripombo.
PRISOTNIH:
GLASOVANJE

13
13 ZA

/

PROTI

Sklep Je bil sprejet

5. PORO.ILO ZUPAIE O EVRSEVANJU SKLEPOV OBEINSKEGA SVETA IN O
OPRAVLJENIH NALOGAH MED OBEMA SEJAMA
Svetniki so se seznanili s poroeilom

6. POBUDE IN VPRASANJA SVETNIKOV

Petra Sveteta je zanimalo, kako potekajo razgovori za knjiznico. aupan je povedal, da ie opravil
razgovor z g. Jurekom in tudi z nepremieninskim agentom, ki prodaja nepremienino. Povedal je, da si
je dovolil prekoraeiti pooblastila in ponudil zadnjo ceno 325.000€. Zadnja cena prodajalca pa je
365 0OO€ V nadaljevanju so o tej problematiki razpravljali se Aljosa Zerjav, Andrej Campa, Peter
Svete, Peter Crnilogar, Tine Paleie, Ciril Menart, Matiaz Ocepek in Andre.l Erculj. Vsi so se strinjali, da
knjiznico nujno potrebuiemo in tekom razprave iskali mozne resitve. Podan je bil predlog, da bi se s
prodajalcem poga,al kdo drug, ne samo zupan Zupan je povedal, da prodajalec cene ne bo znizal
Peter Crnilogar je pozval obeinsko upravo, da pripravi oceno stroskov pokebnih za predelavo objekta
Juraek v knjiznico in ga posreduje elanom oboinskega sveta.
Peter Crniloga|e prosil obeinsko upravo, da pripravi primerjavo razdeljenih sredstev drustuom, ki so
se prijavila na razpis za Sport. Primerja naj se leto 2019 in 2020, ker so letos prvid razdeljena sredsva
po novem pravilniku. Matjaz Ocepek je povedal, da sodeluje v komisiji za Sport. Poudaril je, da ni
bistvene razlike pri razdelitvi sredstev glede na lansko leto.
Svetnike Ie seznanil s pismom KPK v zvezi s predlaganjem in imenovanjem alanov odborov.
Andrej ErCulj je povedal, da so mu na KPK povedali, da bi se morali svetniki izloeiti pri glasovanju, de
so bili v ta odbor oz. komisijo predlagani.

7. PREDLAGANJE KANDIDATA ZA PREDSTAVNIKA OBEIN V RAZVOJNEM SVETA
LJUBLJANSKE URBANE REGIJE (LUR) ZA PROGRAMSKO OBDOBJE 2021-2027

Peter Crnilogar je povedal, da ,e Zupanu pretekel mandat. KMVI je pripravila poziv za imenovanje
kandidata v Razvojni svet LUR. Kandidat je lahko svetnik ali zupan. Na razpis se je pruavil samo
2upan. Komisrla 1e podala pozitivno mnenje k imenovanju 2upana v Razvojni svet LUR.
Razprave ni bilo, zato je Zupan podal na glasovanje nasledn;i SKLEP:
7, SKLEP: Obdinski svet Ob6ine Borovnica kot kandidata za predstavnika obEin v Razvojnem
sveta Ljubuanske urbane regUe za programsko obdobje 2021-2027 predlaga BOJANA CEBELO,
Zupana ObEine Borovnica.
PRISOTNIH:
GLASOVANJE

12
12 ZA

/

PROTI

Sklep je bil sprejet

4

8. MNENJE K IMENOVANJU DIREKTORICE CANKARJEVE KNJIZNICE VRHNIKA
Peter Crnilogar je povedal, da mora obeina v postopku imenovanja direktorice podati svoje mnenje.
KMVI je pregledala prijavo in predlaga obainskemu svetu, da poda pozitivno mnenje k imenovanju.
MatjaZ Ocepekje povedal, daje direktorica uspe5na pri svolem delu. Veliko pozornosti namenja tudi
naSi knjiZnici

Razprave ni bilo. Zupan je podal na glasovanje naslednji SKLEP:

8. SKLEP: Obdinski svet Obiine Borovnica podaja pozitivno mnenje k imenovanju SONJE
2nxel..t za direktorico cankarjeve knjiinice Vrhniki.
PRISOTNIH:
GLASOVANJE

't1
11 ZA

/

PROTI

Sklep je bil sprejet

9. PORO.ILo o IZVRSEVANJU PRoRAEUNA oBEINE BoRovNIcA zA oBDoBJE
2020 DO 30. 6. 2020

oD

1. 1.

Zupan je povedal, da so svetniki gradivo preleli Ze v mesecu avgustu. Razprava ni predvidena.
Sprejeti pa je potrebno sklep, da so se svetnika seznanili s poroailom.
Zupan je podal na glasovanje naslednji SKLEP:

9. SKLEP: Ob6inski svet ObEine Borovnica se je seznanil s PoroEilom o izvrsevaniu proraduna
Obaine Borovnica za obdobje od 1. 1. 2020 do 30. 6.2020.
PRISOTNIH:
GLASOVANJE:

11

11 ZA

/

PROTI

Sklep je bil sprejet

10. ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O PRORA.UNU OBEINE BOROVNICA ZA LETO 2O2O

REBALANS

-

II.

Uvodno obrazloZitev je podala Monika RemSkar_ Poudarila ie, da z rebalansom Zupan lahko v
proraeun vkljuai nove obveznosti, kar pa lahko zahteva spremembe tako na strani prihodkov kot
odhodkov. To pomeni, da je glavni 'azlog za pripravo oz. sprejem rebalansa vsebinska in vrednostna
uskladitev proraeuna. Sestavljen ie iz splosnega in posebnega dela, NRp ter naerta ravnanja s
stvarnim premozenjem. V nadaljevanju je predstavile bistvene spremembe tako na odhodkovni kot
tudi prihodkovni slrani proraauna. opozorila je na spremembo f. in 2. dlena odloka, ki se nanasata na
odplaeevanje dolga. Gre za refinanciranje kredita. Pri NLB je sedanja obrestna me? 1o/o, z
refinanciranjem kredita pa bi bila obrestna mera 0,25o/o. Vsa dokumentacia je Ze pripravljena, s
sprejemom rebalansa pa bomo pridobili Se soglasje Ministrstva za finance. Do leta 2029 bi tako
prihranili cca. 41.000 €.

zupan je pozval svetnike k razpravi. Peter Svete je povedal, da je odbor za dtuabene dejavnosti
glasoval proti sprejemu rebalansa. Glavni ruzlog za zavrnitev rebalansa je nadin sprejemanja. Poudaril
je, da so morali svetniki Ze veekrat sprejeti oz_ potrditi zadeve za naz4. Tako se dogaja tudi s
projektom prizidka k Soli.

Svetnike ie zmotilo, ker niso bili 2e preJ obvesaeni o spremembah pri gradnji in niso bili pozvani k
odlocanju o povisanju stroskov, deprav 7. elen odloka o proraeunu to narekuje.

Zupan )e podal na glasovanJe naslednji SKLEP.
10 SKLEP: Sprejme se Odlok o spremembi proraduna Obdne Borovnica za lelo 2020.
PRISOTN IH:

GLASOVANJE

12

3ZA
7 PROTI

Sklep ni bil spreiet.
Zupan je svetnike opozoril, da sedaj obdinska uprava ne bo mogla izvrsiti obveznosti, kiJih ima do
izvajalcev. To bodo velike posledice za vse. Prav tako ne bomo mogli pridobiti uporabnega dovoljena,
ki je pogoj, da nam Eko sklad nakaze odobrena sredstva. Vse te obveznosti bomo morali vkljuaiti v
proradun za lelo 2021, kar pomeni, da ne bomo mogli izvest dolodenih projektov.
Peter Svete je predlagal Zupanu, da poda na glasovanje
konca izpelje postopek za refinanciranje kredita.

f.

in 2. dlen odloka o rebalansu, da se do

Zupan je predlagal deset minutni odmor za oblikovanje sklepa.
Po odmoru je Zupan podal na glasovanje naslednji SKLEP:

11. SKLEP: Obdinski svet ob6ine Borovnica sprejme 2. in 3. 6len Odloka
prora6una Obiine Borovnica za leto 2020-ll.tebalans.
PRISOTNIH:
GLASOVANJE

o

spremembi

12

12 ZA

/ PROTI
Sklep je bil sprejet.

11. OSNUTEK ODLOKA O PRORAEUNU OBCINE BOROVNICA ZA LETO 2021

Obrazlo2itev Odloka o proracunu obaine Borovnica za lelo 2021 je podala Monika Remskar.
Opozorila je na posledice na predlagani proradun, ki jih bo prinesla zavrnitev rebalansa V
nadaljevanju .le predstavila predvidene prihodke in odhodke. lzpostavila je veeje investicue, ki so
planirane v letu 2021 ter apelirala na spremembo 7. dlena odloka, ki omejuje zupana pri izvedbi
proJektov oz. investicij.

je predlagana 20 dnevna javna obravnava, proraeuna. Prav tako je izpostavil 7.
alen odloka in povedal, da takih omejitev veeina obein nima. Zupan je predlagal svetnikom, da ni
razprave. Pristojni odbori bodo proraeun obravnavali na seji. Pripombe pa se posredujejo na obeinsko

Zupan je povedal, da

u

pravo.

Zupan je omenil moznost, da bi imell naslednje seje preko zooma, 6e kdo nima ustrezne opreme, naj
to sporoai na obeino.
Peter 0rnilogar je predlagal 3O dnevno javno obravnavo proraeuna.
Zugan je podat na glasovanje naslednji SKLEP:
12. SKLEP: Osnutek Odloka o proradunu Obeine Borovnica za leto 2021 se posreduje v 20
dnevno javno obravnavo.

PRISOTNIH:
GLASOVANJE:
Sklep je bil sprejet.

12

8ZA
/ PROTI

GLASILA "NAS CASOPIS" ZA LETO 2019

12. LETNO POROEILO

Andrej eampa je povedal, da je bilo sprejeto povisanje cene izvoda Nasega Casopisa. Ob.lavljen je bil
tudi razpis za urednika Gasper Tominc je bil ponovno imenovan. Povedal je Se, da je predlagal
objavljanje uradnih ob,av kot prilogo easopisu, vendar predlog ni bil sprejet.
Petra Sveteta je zanimalo,

Ce

je Rok Mihevc Se dopisnik. Zupan je povedal, da ie

Se vedno dopisnik.

Druge razprave ni bilo, zato je Zupan podal na glasovanje naslednii SKLEP:
13. SKLEP: ObEinski svet ObEine Borovnica se je seznanil z Letni poro6ilom glasila rNaS
Easopis( za leto 2019.

PRISOTNIH:

GLASOVANJE:

12

12ZA
/ PROTI

Sklep je bil sprejet

13. GLASOVANJE NA SEJAH SUO JP KPV, D.O.O.
Zupan je svetnike seznanil s tekodimi zadevami v zvezi s JP KPV d.o.o.. Povedal,e, da mora ob6inski
svet glasovati o sklepih, ki so jih sprejemali na 3. in 4. dopisni se,i in na 6. redni seji SUO JP KPV,
d.o.o., ki ga sestavljalo Zupani vseh treh obein. Na SUO ni bilo dosezeno soglasje. Svetnike je
seznanil z rezultati glasovanja na ostalih dveh obdinskih svetih. Dolores Dolenc Bajc je predstavila
potek izbora direktorja. Zupan je povedal, da ima JP KPV d.o.o. novega direktorja g. Tomaza Kaearja.
lmenovan je za obdobje 4 let.
Razprave ni bilo. Zupan ie podal na glasovanje naslednje SKLEPE:

1.

SKLEP

ObEinski svet Obdine Borovnica glasuje o predlaganim sklepu iz 3. dopisne seje SUO JP KPV,
d.o.o., kot sledi:
)Sklep

1:

Tako, se ustaviio vsi postopkiza izbiro direktorja JP KPV, d.o.o. za polni mandat.
Sklep 2:

Skladno s 46. elenom Odloka o ustanovitvi in organiziranju Javnega podjetja Komunalno podjetje
Vrhnika, d.o.o. SUO imenuje zacasnega direktorja JP KPV, d.o.o., Toma2a Kadarja, ki nastopi svojo
funkcijo z dnem 6.9.2020, za Cas do imenovania novega direktorja JP KPV, d.o.o., vendar na,vea za
eno leto.(
PRISOTNIH:
GLASOVANJE

11

I

A

8

PROTI

Sklep ni bil sprejet.

2. SKLEP
Obainski svet Borovnica glasuie o predlaganem sklepu iz 4. dopisne seje SUO JP KPV, d.o.o.,
kot sledi:
)Sklep:
V komisiio za zakonito izvedbo postopka razpisa direktorja JP KPV, d.o.o. se imenuje Bernardo Kropf,
svetnico Obeinskega sveta ObCine Vrhnika.(
PRISOTNIH:

GLASOVANJE

11

9

ZA

I

PROTI

7

Sklep je bil sprejet.

3. SKLEP
Ob6inski svet Borovnica glasuje o predlaganem sklepu iz 6. redne seje SUO JP KPV, d.o.o., kot
sledi:
)Sklep 1:
Skupni ustanoviteljski organ za zvrsevanie ustanoviteljskih pravic Javnega podietja Komunalno
pod,etje Vrhnika, d.o.o. predlaga obeinskim svetom ob6in ustanoviteljic, da se za direktorja Javnega
podjetja Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o. imenuje 9. Tomaza KaCatia, za obdobje Stirih let, in sicer
od 1. 1 1. 2020 do 31.'lO. 2024.<

PRISOTNIH:

11

GLASOVANJE I

10

ZA
PROTI

Sklep ni bil sprejet.

4. SKLEP
Obdinski svet Borovnica glasuje o predlaganem sklepu iz 6. redne seie SUO JP KPV, d.o.o., kot
sledi:
>Sklep 2:

Skupni ustanoviteljski organ za izvrsevanje ustanoviteljskih pravic Javnega podjetja Komunalno
podjetje Vrhnika, d.o.o. predlaga obcinskim svetom obein ustanoviteljic, da se za direktorja Javnega
podjetja Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o imenuje g. Alena Radojkovida, za obdobje Stirih let, in
sicer od 1.

11

. 2020 do 31 . 10. 2024.<

PRISOTNIH:
GLASOVANJE

11

10

ZA

I

PROTI

Sklep je bil sprejet.

5. SKLEP
Obiinski svet Borovnica glasuie o predlaganem sklepu iz 6. iedne seie SUO JP KPV, d.o.o., kot
sledi:
)Sklep 3:
Skupni ustanoviteljski organ za izvrsevanje ustanoviteljskih pravic Javnega podjetja Komunaho
podjetje Vrhnika, d.o.o. predlaga obeinskim svetom obein ustanoviteljic, da se za direktorja Javnega
podjetja Komunalno podjetye Vrhnika, d.o.o. imenu,e enega od kandidatov na razpisu, in sicer g.
Tomaza Kaearja ali g. Alena Radojkoviaa, za obdobje Stirih let (
PRISOTNIH:

GLASOVANJE

1 1

I

A

I

PROTI

Sklep je bil sprejet.

14. GLASOVANJE NA SKUPSEINI JP KPV, D.O.O.

Zupan je povedal, da je je skupsoina obravnavala podelitev razresnice za delo uprave in za delo
nadzornega sveta za l. 2019. V zvezi s tema dvema toakama sta bila predlagana sklepa, ki sta v
gradivu. Ker ni bilo dosezenega soglasja, mora o tem odloeati ob6inski svet.
Razprave ni bilo, zato je Zupan podal na glasovanje naslednja SKLEPA:

I

Obdinski svet Borovnica glasuje o predlaganima sklepoma iz 2. seje skupsdine Jp KpV d.o.o.
kot sledi:
SKLEP pod tocko 4 seje skupsdine:

)Skupscina JP KPV, d.o.o., podeljuje upravi razresnico,
poslovnem letu 2019.(
PRISOTNIH:

GLASOVANJE

11

10

A

I

PROTI

s

katero potrdi in odobri njeno delo v

Sklep je bil sprejet.

SKLEP pod todko 5 seje skupseine:
>Skupscina JP KPV, d.o.o., podeljuie nadzomemu svetu razresnico, s katero potrdi in odobn n,egovo
delo v poslovnem letu 2019.(
PRISOTNIH:

11

GLASOVANJE

I
6

ZA
PROTI

Sklep ni bil sprejet.

15. SKLEP O OPROSTITVI PLAEILA NAJEMNINE POSLOVNIH PROSTOROV, KI SO V LASTI

OBEINE BOROVNICA

Zupan

je

povedal, da Obeina Borovnica oddaia poslovni prostor

v ZD Borovnica pedikerki , ki je

zaprosila za oprostitev plaeila najemnine, ker trenutno ne more opravljati dejavnosti, zaradi epidemije.
Razprave ni bilo Zupan je podal na glasovanje naslednji SKLEP:

SKLEP: Obiinski svet Ob6ine Borovnica sprejme Sklep o oprostitvi pladila najemnine
poslovnih prostorov, ki so v lasti Ob6ine Borovnica, v predlaganem besedilu.

PRISOTNIH:

GLASOVANJE

11
11

ZA

I

PROTI

Sklep je bil sprejet.
l) o a

o

Seja je bila zakljucena ob 20.50 uri

Zapisala: Nejli Ofentavsek
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ZUPAN
Bojan eebela

