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ŽUPAN

Številka: 900-0003/2021
Datum: 30.3.2021
OBČINSKI SVET
OBČINE BOROVNICA
Na sejah odborov ste bili obveščeni, da je izvedba 12. redne seje načrtovana za 7.4.2021.
Zaradi ukrepov povezanih z preprečevanjem okužb s SARS-CoV-2, ki veljajo od 1.4. do
vključno 11.4.2021, s katerimi je začasno omejeno zbiranje ljudi je seja prestavljena.
Tako na podlagi 20. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Borovnica (Uradni list RS, št.
56/17) sklicujem
12. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE BOROVNICA, KI BO V
SREDO, 14. 4. 2021, ob 17. URI
V VEČNAMENSKEM PROSTORU OSNOVNE ŠOLE BOROVNICA.
Prosim, da se člani Občinskega sveta seje zagotovo udeležijo. Morebitno odsotnost
sporočite na tel. št. 01/75-07-460 ali na obcina@borovnica.si.
Skladno s prepovedmi iz Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma
prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS. št.
147/2020), na seji ne bo možna fizična prisotnost zainteresirane javnosti.
Bojan Čebela
Župan
Vabljeni:
1. člani občinskega sveta
2. občinska uprava
3. poročevalci k posameznim točkam – preko zoom
4. novinarji

Naslednja seja občinskega sveta bo predvidoma v sredo, 19.5.2021.
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DNEVNI RED:

1. Ugotovitev sklepčnosti
2. Potrditev dnevnega reda:
1. Zapisnik 11. redne seje, 5. izredne in 6. izredne seje občinskega sveta
2. Poročilo župana o izvrševanju sklepov občinskega sveta in o opravljenih
nalogah med obema sejama
3. Pobude in vprašanja svetnikov
4. Dokument identifikacije investicijskega projekta ureditev Knjižnice dr. Marje
Boršnik v Borovnici
5. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika in meril za sofinanciranje letnega programa
kulture v Občini Borovnica
6. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o postopku in merilih za sofinanciranje letnega
programa športa v Občini Borovnica
7. Odlok o spremembi odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za
obstoječo komunalno opremo v občini Borovnica – skrajšan postopek
8. Odlok o kategorizaciji občinskih cest – druga obravnava
9. Tretje spremembe in dopolnitve Ureditvenega načrta Struge v Borovnici,
Stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve dopolnjenega osnutka tretjih
sprememb

in

dopolnitev

Ureditvenega

načrta

Struge

v

Borovnici

in

spremljajočega okoljskega poročila
10. Seznanitev z opravljenimi aktivnostmi na podlagi izhodišč Odbora za prostorsko
planiranje, gospodarjenje z nepremičninami in varstvo okolja
11. Odlok o dopolnitvi Odloka o tržnicah in prodaji blaga zunaj prodajaln v Občini
Borovnica
12. Sklep o dopolnitvi Sklepa o cenah storitev javne službe pokopališke dejavnosti
za pokopališče v Borovnici
13. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi vaških odborov
14. Seznanitev s postopkom spremembe odloka o ustanovitvi in organiziranju
Javnega podjetja Komunalno podjetje Vrhnika d.o.o.

4/5

Občina Borovnica

12. seja občinskega sveta

KAZALO

VSEBINA

STRAN

1. Zapisnik 11. redne seje, 5. izredne in 6. izredne seje občinskega
sveta
2. Poročilo župana o izvrševanju sklepov občinskega sveta in o
opravljenih nalogah med obema sejama
3. Pobude in vprašanja svetnikov
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4. Dokument identifikacije investicijskega projekta ureditev Knjižnice
dr. Marje Boršnik v Borovnici
5. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika in meril za sofinanciranje
letnega programa kulture v Občini Borovnica
6. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o postopku in merilih za
sofinanciranje letnega programa športa v Občini Borovnica
7. Odlok o spremembi odloka o podlagah za odmero komunalnega
prispevka za obstoječo komunalno opremo v občini Borovnica –
skrajšan postopek
8. Odlok o kategorizaciji občinskih cest – druga
obravnava
9. Tretje spremembe in dopolnitve Ureditvenega načrta Struge v
Borovnici, Stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve
dopolnjenega osnutka tretjih sprememb in dopolnitev
Ureditvenega načrta Struge v Borovnici in spremljajočega
okoljskega poročila
10. Seznanitev z opravljenimi aktivnostmi na podlagi izhodišč Odbora
za prostorsko planiranje, gospodarjenje z nepremičninami in
varstvo okolja
11. Odlok o dopolnitvi Odloka o tržnicah in prodaji blaga zunaj
prodajaln v Občini Borovnica
12. Sklep o dopolnitvi Sklepa o cenah storitev javne službe
pokopališke dejavnosti za pokopališče v Borovnici
13. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi vaških odborov
14. Seznanitev s postopkom spremembe odloka o ustanovitvi in
organiziranju Javnega podjetja Komunalno podjetje Vrhnika
d.o.o.
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