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Številka: 900-0008/2020-2
Datum: 23. 12. 2020

ZAPISNIK
11. redne seje Občinskega sveta občine Borovnica, ki je bila v sredo, 23. 12. 2020 ob 17. uri v
večnamenskem prostoru OŠ dr. Ivana Korošca 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 13 svetnikov.
Na seji so bili prisotni še:
1. Dolores Dolenc Bajc, Nejli Ofentavšek, Monika Remškar, Matjaž Žbogar, Sonja Osredkar in Andrej
Klemenc, občinska uprava
2. Jure Škrbec, predsednik NO, poročevalec k točki 1
3. Daniel Horvat, ravnatelj OŠ, poročevalec k točki 5
Župan je svetnike seznanil, da je pripravljen nov dnevni red seje, ker je na dnevni red uvrščena
dodatna točka-Oprostitev plačila storitev GJS ravnanja s komunalnimi odpadki za pravne osebe v
Občini Borovnica. Točka plan dela NO pa je uvrščena na začetek dnevnega reda. Svetniki so vabilo z
dodatnim gradivom prejeli na seji.
Župan je v sprejem predlagal naslednji DNEVNI RED:
1. Plan dela Nadzornega odbora Občine Borovnica za leto 2021
2. Zapisnik 10. redne seje in 4. izredne seje občinskega sveta
3. Poročilo župana o izvrševanju sklepov občinskega sveta in o opravljenih nalogah med obema
sejama
4. Pobude in vprašanja svetnikov
5. Predlog ekonomske cene programov v vrtcu Borovnica od 01.01.2021
6. Odlok o proračunu Občine Borovnica za leto 2021 – II. obravnava
7. Letni program športa v Občini Borovnica za leto 2021
8. Letni program kulture v Občini Borovnica za leto 2021
9. Predlaganje kandidatov za sodnike porotnike Okrožnega sodišča v Ljubljani
10. Program dela občinskega sveta za leto 2021
11. Oprostitev plačila storitev GJS ravnanja s komunalnimi odpadki za pravne osebe v Občini
Borovnica

Prisotnih 13 svetnikov.
Dnevni red je bil z 13 glasovi ZA soglasno sprejet.
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1. PLAN DELA NADZORNEGA ODBORA OBČINE BOROVNICA ZA LETO 2021
Predsednik Nadzornega odbor Jure Škrbec je predstavil plan dela NO za leto 2021.
Peter Svete je opozoril na tipkarsko napako v 3. točki, in sicer gre za napačen zapis leta.
Druge razprave ni bilo, zato je župan podal na glasovanje naslednji SKLEP:
1. SKLEP: Občinski svet Občine Borovnica se seznanja s Planom dela Nadzornega odbora
Občine Borovnica za leto 2021.
PRISOTNIH:
GLASOVANJE:

13
13 ZA
/ PROTI

Sklep je bil sprejet.
2. POTRDITEV ZAPISNIKA ZAPISNIK 10. REDNE SEJE IN 4. IZREDNE SEJE OBČINSKEGA
SVETA
Peter Črnilogar je podal pripombo, da se v zapisniku 10. redne seje doda zapis, da so svetniki
razpravljali o nakupu trgovine Jurček. Obljubljeno je bilo, do bodo v roku 1 meseca prejeli oceno
stroškov obnove. Le te do danes še niso prejeli.
Drugih pripomb na zapisnik 10. redne in 4. izredne seje ni bilo.
Župan je podal na glasovanje naslednja SKLEPA:
2. SKLEP: Potrdi se zapisnik 10. redne seje Občinskega sveta Občine Borovnica z dne 5. 11.
2020, s podano pripombo.
PRISOTNIH:
GLASOVANJE:

13
13 ZA
/ PROTI

Sklep je bil sprejet.
3. SKLEP: Potrdi zapisnik 4. izredne seje Občinskega sveta Občine Borovnica z dne 25. 11.
2020.
PRISOTNIH:
GLASOVANJE:

13
12 ZA
/ PROTI

Sklep je bil sprejet.
3. POROČILO ŽUPANA O IZVRŠEVANJU SKLEPOV OBČINSKEGA SVETA IN O
OPRAVLJENIH NALOGAH MED OBEMA SEJAMA
Svetniki so se seznanili s poročilom.
4. POBUDE IN VPRAŠANJA SVETNIKOV
Peter Svete je prosil župana, če poda odgovor, lahko tudi pisno, glede ocene stroškov za predelavo
objekta Jurček v knjižnico. Župan je povedal, da je bil opravljen ogled objekta, zaradi statike.
Naročena je idejna zasnova: Ministrstvo je podalo mnenje, da je kvadratura objekta za potrebe
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knjižnice ustrezna. Po novem letu bo pripravljena idejna zasnova z oceno stroškov, do konec januarja
bo vse pripravljeno. Potrebno bo izdelati še DIIP.
V razpravi na temo knjižnice so sodelovali še Aljoša Žerjav, Peter Črnilogar, Matjaž Ocepek, Ciril
Menart in Andrej Čampa. Zanimalo jih je, kdo izdeluje idejno zasnovo, kakšna izhodišča so bila dana,
ali bo najprej potrjen DIIP in potem izvršen nakup objekta, ali ostane enako število zaposlenih, ali je
potrebno gradbeno dovoljenje ali ne, kdaj je planiran zaključek investicije, ali bo možno kupiti še
zemljišča proti stebru,…
Petra Sveteta je zanimalo, ali je bil vrt nasproti šole pri Cukalovi štali odkupljen in kaj bo z njim. Župan
je povedal, da je bil odkupljen od dveh lastnikov. Kupili smo ga zato, ker vrt meji na Zalarjevo cesto in
tako omogoča povezavo s Paplerjevo ulico. Če bo v Cukalovi štali hostel, bomo omogočili lastniku, da
jo uporabi za parkirni prostor in bomo ta prostor celostno obravnavali.
Andreja Čampo je zanimalo, kakšen je namen nakupa kinodvorane, kaj bo tam umeščeno. Župan je
povedal, da se stavba ruši. Interes občine je, da v zaledju Stare pošte pridobimo dodatne površine.
Danes smo prejeli znižano ponudbo, vedeti pa moramo, da nas čakajo še stroški rušenja objekta.
Svetniki so pozdravili nakupe zemljišč v zadnjih mandatih, ker se bo to obrestovali na dolgi rok.
Andrej Erčulj je predlagal, da bi v NRP uvrstili dolgoročne in kratkoročne cilje. Primer slabe prakse je
vnos in iznos ter ponovni vnos pumptracka. Tudi drugi svetniki so podprli predlog. Monika Remškar je
povedala, da se v NRP uvršča samo potrjene DIIP-e, IP-e in PIZ-e.
Cirila Menarta je zanimalo, kdo je naredil nasip ob cesti na Laze. Župan je povedal, da so inšpekcijske
službe opravil pregled in ugotovile, da je nasip v cestnem telesu, zato so sprožile inšpekcijski
postopek.
V nadaljevanju je župan predstavil novega sodelavca Matjaža Žbogarja, ki je nadomestil Slavko
Gerdina na področju družbenih dejavnosti.

5. PREDLOG EKONOMSKE CENE PROGRAMOV V VRTCU BOROVNICA OD 01.01.2021
Matjaž Žbogar in ravnatelj, Daniel Horvat, sta predstavila predlog nove ekonomske cene. Ravnatelj je
povedal, da je cena izračunana po pravilniku. Pri izračunu se upošteva sistemizacija delovnih mest,
število otrok, kolektivna pogodba, povprečna cena živil, kurjava,… Na osnovi tega je predlagano
povišanje za 4,7% v I. starostni skupini in za 1,4% v II. starostni skupini.
Matjaž Žbogar je poudaril, da predstavlja strošek plač 90% cene vrtca. Svetnikom je predstavil tudi
subvencijo cene, to je izreden ukrep, ki ga večina občin nima. Izpostavil je, da ta subvencija
predstavlja visok strošek za občino. Predstavil je, kaj bi pomenilo za občino, če subvencijo ukine oz. jo
prepolovi.
Peter Svete je povedal, da na odboru še niso imeli teh podatkov. Na odboru niso oporekali povišanju
cene, razpravljali pa so o ukinitvi subvencije oz. postopni ukinitvi subvencije. Sam se nagiba k
postopni ukinitvi subvencije.
V razpravi so sodelovali. Matjaž Ocepek, Peter Svete, Aljoša Žerjav, Andrej Čampa, Peter Črnilogar,
Andrej Erčulj, Nina Scortegagna Kavčnik, Dolores Dolenc Bajc in župan.
Razpravljali so o ukinitvi oz. znižanju subvencije, ali bi moral to prej obravnavati odbor. Mnenja
svetnikov so bila glede ukinitve subvencije različna, nihče pa ni nasprotoval povišanju cene. Dolores
Dolenc Bajc je predstavila primerjavo subvenciji oz. sofinanciranj s sosednjimi občinami.
Po razpravi je župan predlagal, da bo podal na glasovanje vse predlagane sklepe.
Župan je podal na glasovanje naslednje SKLEPE:
4. SKLEP: Občinski svet Očine Borovnica sprejme Predloga ekonomske cene programov v
vrtcu Borovnica od 01.01.2021 dalje, subvencija občine se ukine.
Potrdi se predlagana ekonomska cena programov vrtca v višini 559,33 EUR in 410,75 EUR,
subvencija občine se ukine.
PRISOTNIH:
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GLASOVANJE:

2 ZA
8 PROTI

Sklep ni bil sprejet.
5. SKLEP: Občinski svet Občine Borovnica sprejme Predlog ekonomske cene programov v
vrtcu Borovnica od 01.01.2021 dalje.
Potrdi se predlagana ekonomska cena programov vrtca v višini 559,33 EUR in 410,75 EUR,
subvencija občine se za 1. starostno skupino določi v višini 33,76 EUR in za 2. starostno
skupino v višini 16,88 EUR.
PRISOTNIH:
GLASOVANJE:

13
7 ZA
4 PROTI

Sklep je bil sprejet.
Glasovanje o 3. sklepu ni bilo potrebno.
6. ODLOK O PRORAČUNU OBČINE BOROVNICA ZA LETO 2021 – II. OBRAVNAVA
Župan je povedal, da je občinska uprava v roku prejela 4 amandmaje. Svoj amandma je podal tudi
župan.
Monika Remškar je predstavila odlok o proračunu. Povedala je, da se je župan opredelil do vseh
pripomb, ki so bile podane v času javne obravnave. Nekatere pripombe so bile upoštevane, druge ne.
V nadaljevanju je predstavila proračunske prihodke in odhodke. Dolores Dolenc Bajc pa je na kratko
predstavila večje investicije. Poudarila je, da je proračun vzdržen in da občinska uprava tekoče
spremlja možnosti sofinanciranja iz sredstev RS in EU.
Župan je pozval svetnike k razpravi. Razpravljali so Aljoša Hribar, Andrej Erčulj, Monika Remškar,
Dolores Dolenc Bajc in župan. Postavili so vprašanja v zvezi s sredstvi za delovanje sistema za
zaščito in reševanje, administracijo občinske uprave , projektom brv čez Borovniščico in pločnikom na
Gradišnikovi ulici. Izrazili so željo, da bo proračun tudi realiziran.
Po razpravi je župan predstavil svoj amandma, ki se nanaša na dvig sredstev za nakup knjig, vezan
pa je na znižanje najemnine za knjižnico. Matjaž Ocepek je povedal, da podpira predlagani amandma.
Poudaril je, da s tem amandmajem izpolnjujemo zakonski standard 200 knjig letno na 1000
prebivalcev.
Župan je podal na glasovanje predlagani AMANDMA:
1. AMANDMA:
Postavka 418005 – Cankarjeva knjižnica Vrhnika – nakup knjig
Konto – 413302 Tekoči transferji v javne zavode – za izdatke za blago in storitve
se poviša za 4.000 €
Postavka 418022 – Cankarjeva knjižnica Vrhnika – najemnina
Konto – 413302 Tekoči transferji v javne zavode – za izdatke za blago in storitve
se zniža za 4.000 €
PRISOTNIH:
GLASOVANJE:

13
13 ZA
/ PROTI

Amandma je bil sprejet.
V nadaljevanju je predstavil svoj amandma še Marko Žitko. Predlagal je, da se v letu 2021 asfaltirajo
ceste v Logorju, v letu 2022 pa se asfaltira povezovalna cesta na Dolu (mimo Čepona in Doljška).
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Po predstavitvi je župan podal na glasovanje naslednji AMANDMA:
2. AMANDMA:
Zmanjšanje:
Podprogrami:
06039001 Administracija občinske
uprave
Proračunska postavka:
406002 Materialni stroški občinske
uprave
Konto:
402008 Računovodske, revizorske
in svetovalne storitve
Znesek zmanjšanja:
12.000 EUR
Podprogrami:
Proračunska postavka:
Konto:

Znesek zmanjšanja:
Podprogrami:
Proračunska postavka:
Konto:
Znesek zmanjšanja:
Podprogrami:
Proračunska postavka:
Konto:
Znesek zmanjšanja:
Povečanje (nova proračunska postavka):
Podprogrami:

PRISOTNIH:
GLASOVANJE:

01019003 Dejavnost župana in
podžupanov
301003 Materialni stroški župana
(tudi reprezentanca)
402112
Protokolarna
darila,
promocijski ogledi, organizacije
proslav in podobne storitve
2.000 EUR
15049001 Načrtovanje, varstvo in
urejanje voda
415032
Sofinanciranje
urejanja
vodotokov
402503 Tekoče vzdrževanje drugih
objektov
10.000 EUR
13029002 Investicijsko vzdrževanje
in gradnja občinskih cest
413075 Cesta Dol Laze
420401 Novogradnje
12.000 EUR

Proračunska postavka:
Konto:

13029002 Investicijsko vzdrževanje
in gradnja občinskih cest
413075 Cesta Dol - Logor
420401 Novogradnje

Znesek povečanja:

36.000 EUR

13
12 ZA
/ PROTI

Amandma je bil sprejet.
Aljoša Žerjav je predstavil svoj amandma. V amandmaju predlaga začasen umik parc. št. 2080/106,
2080/133 in 2080/134 iz Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem občine Borovnica za leto 2021.
To bi bila dodatna pešpot od stare postaje do Mavčeve doline. Predlagal je, da se izloči pot ali pa se
zahteva služnost kupca za to parcelo.
Sonja Osredkar je predlagala, da parcela ostane v načrtu, bodoči kupec pa je pripravljen podpisati
služnost za pot v širini 1 m.
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Peter Črnilogar je menil, da je zadevo bolje rešiti lastniško kot pa s služnostjo. Zanimalo ga je, kolikšni
bi bili stroški in v kolikšnem času bi lahko to rešili. Sonja Osredkar je povedala, da bi zadevo lahko
rešili v pol leta, stroški pa bi znašali cca. 1000 €.
Po razpravi je Aljoša Žerjav amandma umaknil. Zavzeto je bilo stališče, da občina odkupi 2 metrski
pas za pešpot.
Peter Črnilogar je podal amandma, da lahko župan spreminja vrednost projektov v NRP. Projekte,
katerih vrednost se spremeni za več kot 20% oz. za več kot 5.000 €, mora predhodno odobriti občinski
svet.
Andrej Čampa pa je podal amandma, da lahko župan spreminja vrednost projektov v NRP. Projekte,
katerih vrednost je spremeni za več kot 20% oz. za več kot 30.000 €, mora predhodno odobriti
občinski svet.
Župan je podal na glasovanje AMANDMA Petra Črnilogarja:
3. AMANDMA: Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov.
Projekte, katerih se vrednost spremeni za več kot 20 % oziroma za več kot 5.000 EUR, mora
predhodno odobriti občinski svet.
PRISOTNIH:
GLASOVANJE:

13
7 ZA
/ PROTI

Amandma je bil sprejet.
Ker je bil ta amandma sprejet o amandmaju Andreja Čampe ni bilo smiselno glasovati.
Po sprejemu amandmajev je župan podal na glasovanje naslednji SKLEP:
6. SKLEP:
1.Občinski svet sprejme Odlok o proračunu občine Borovnica za leto 2021 s splošnim in
posebnim delom proračuna, s podanimi obrazložitvami v drugi obravnavi in sprejetimi
amandmaji.
2.Občinski svet sprejme Načrt razvojnih programov za obdobje 2021-2024 v drugi obravnavi.
3.Občinski svet sprejme Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Borovnica leta
2021 v drugi obravnavi.
4.Občinski svet sprejme Kadrovski načrt Občine Borovnica za leti 2021 in 2022 v drugi
obravnavi.

PRISOTNIH:
GLASOVANJE:

13
13 ZA
/ PROTI

Sklep je bil sprejet.
7. LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI BOROVNICA ZA LETO 2021
Matjaž Žbogar je predstavil letni program športa za leto 2021. Poudaril je, da je ta dokument podlaga
za pripravo razpisa za izbiro izvajalcev in sofinanciranje programov športa. V letošnjem letu je
predvidenih 4.000 € manj sredstev za sofinanciranje programov športa, ki bodo razdeljena na podlagi
javnega razpisa.
Razpravljali so Andrej Čampa, Matjaž Ocepek, Andrej Erčulj in Peter Svete. Zanimalo jih je, če bo
zagotovljeno kakšno premostitveno obdobje, ker društva niso mogla realizirati svojih programov, da za
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njih ne bi bilo negativnih posledic. Matjaž Žbogar je povedal, da bo strokovni odbor predlagal, da se za
društva upoštevajo pri razpisih ta leto 2021 točke iz leta 2019.
Matjaž Ocepek je povedal, da sta oba pravilnika nova. Letos bi morali videti, kaj pomenita, vendar je
trenutna situacija to preprečila. Društva bodo dobila sredstva, kot če bi bile vse dejavnosti izvedene.
Vsa sredstva bodo razdeljena v celoti. Razpravljali so še o nacionalnem program športa in postopku
oz. načinu priprave letnega programa športa.

Po razpravi je župan podal na glasovanje naslednji SKLEP:
7. SKLEP: Občinski svet Občine Borovnica sprejme Letni program športa v Občini Borovnica
za leto 2021.
PRISOTNIH:
GLASOVANJE:

13
13 ZA
/ PROTI

Sklep je bil sprejet.
8. LETNI PROGRAM KULTURE V OBČINI BOROVNICA ZA LETO 2021
V uvodni predstavitvi je Matjaž Žbogar povedal, da letni program določa kulturne programe, ki se
sofinancirajo iz javnih sredstev, obseg in vrsto dejavnosti, potrebnih za njegovo uresničevanje in
obseg sredstev, ki se zagotovijo v občinskem proračunu. Je podlaga za razpis za sofinanciranje
izvedbe kulturnih programov v društvih in drugih društvenih organizacijah.
Peter Svete je povedal, da odbor podpira pravilnik. V programu so že upoštevana sredstva za nakup
knjig.
Po razpravi je župan podal na glasovanje naslednji SKLEP:
8. SKLEP: Občinski svet Občine Borovnica sprejme Letni program kulture v Občini Borovnica
za leto 2021.
PRISOTNIH:
GLASOVANJE:

13
13 ZA
/ PROTI

Sklep je bil sprejet.
9. PREDLAGANJE KANDIDATOV ZA SODNIKE POROTNIKE OKROŽNEGA SODIŠČA V
LJUBLJANI
Peter Črnilogar, predsednik KMVI, je povedal, da je sedanjima porotnikoma potekel mandat. Okrožno
sodišče je občinam poslalo poziv za predlaganje kandidatov. Občina Borovnica lahko predlaga dva
porotnika. Imenovana bosta za obdobje 5 let. KMVI je pripravila poziv in ga objavila na občinski spletni
strani. V roku so prispeli trije formalno popolni predlogi, in sicer Sebastjan Svete, Tomaž Demšar in
Jože Zorman. KMVI je na dopisni seji sklenila, da občinskemu svetu predlaga za sodnika porotnika
Sebastjana Sveteta in Tomaža Demšarja.
Razprave ni bilo, zato je župan podal na glasovanje naslednji SKLEP:
9. SKLEP: Občinski svet Občine Borovnica kot kandidata za sodnika porotnika Okrožnega
sodišča v Ljubljani predlaga:
1. Sebastjana Sveteta in
2. Tomaža Demšarja
PRISOTNIH:
GLASOVANJE:

13
12 ZA

1-8

12. seja občinskega sveta

1 PROTI
Sklep je bil sprejet.

10. PROGRAM DELA OBČINSKEGA SVETA ZA LETO 2021
Dolores Dolenc Bajc je predstavila program dela. Matjaža Ocepka je zanimalo, zakaj se načrtuje
sprememba statuta in poslovnika. Dolores Dolenc Bajc je povedala, da bi spremenili poslovnik v delu,
ki se nanaša na sklicevanje odborov – tri tedne pred sejo. Matjaž Ocepek je povedal, da je bila s tem
dana večja veljava odborom. Nasprotoval je spremembam poslovnika, ki bi to spremenile. Predlagal
je, da se v program dela uvrsti Odlok o javnem redu in miru, ker ga občina še nima. Župan je podprl
predlog za pripravo odloka o javnem redu in miru.
Peter Črnilogar je predlagal, da bi določili 14 dnevni rok za pripravo osnutka zapisnika.
Po razpravi je župan podal na glasovanje naslednji SKLEP:
10. SKLEP: Občinski svet Občine Borovnica potrdi Program dela občinskega sveta za leto
2021. V program dela se dodatno uvrsti priprava Odloka o javnem redu in miru v Občini
Borovnica.
PRISOTNIH:
GLASOVANJE:

12
12 ZA
/ PROTI

Sklep je bil sprejet.

11. OPROSTITEV PLAČILA STORITEV GJS RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI ZA
PRAVNE OSEBE V OBČINI BOROVNICA
Župan je povedal, da je oprostitev plačila namenjena pravnim subjektom, katerih poslovanje je zaradi
epidemije prepovedano oz. omejeno za obdobje od 1. 12. 2020 dalje in vse do izteka ukrepov.
Petra Črnilogarja je zanimalo, kako so se odločile ostale občine ustanoviteljice. Župan je povedal, da
naš občinski svet odloča prvi. Andrej Čampa je predlagal, da bi JP KPV krila večje zneske iz dobička.
Aljošo Hribarja je zanimalo, zakaj JP KPV sploh zaračunava storitve, če ni dejavnosti in niti ni odvoza.
Po razpravi je župan podal na glasovanje naslednji SKLEP:
11. SKLEP: Občinski svet Občine Borovnica sprejme Sklep o oprostitvi plačila storitev
gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki za pravne osebe v občini
Borovnica.
PRISOTNIH:
GLASOVANJE:

13
13 ZA
/ PROTI

Sklep je bil sprejet.

Seja je bila zaključena ob 20.00 uri.
Zapisala: Nejli Ofentavšek

ŽUPAN
Bojan Čebela

1-9

12. seja občinskega sveta

ZAPISNIK
5. IZREDNE SEJE
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Številka: 900-0001/2021-2
Datum: 28.1.2028

ZAPISNIK
5. izredne seje Občinskega sveta občine Borovnica, ki je bila v četrtek, 28. 1. 2021 ob 17. uri v
prostorih OŠ dr. Ivana Korošca 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. Aljoša Žerjav je prišel na sejo ob 17.08 uri. Peter Svete je bil
opravičeno odsoten.
Na seji so bili prisotni še:
1. Dolores Dolenc Bajc, Andrej Klemenc in Nejli Ofentavšek, občinska uprava
Župan je svetnikom predstavil dnevni red. Peter Črnilogar je predlagal razširitev dnevnega reda s
točko razno. Matjaž Ocepek je nasprotoval razširitvi dnevnega reda, ker to ni v skladu s poslovnikom.
Župan je predlagal, da svetniki podajo pisna vprašanja, na katera bo občinska uprava podala pisne
odgovore.
Župan je predlagal v sprejem naslednji DNEVNI RED:
1. Potrditev dopolnjenega investicijskega programa za gradnjo kolesarske povezave BorovnicaBreg pri Borovnici z rekonstrukcijo pripadajočega dela regionalne ceste R3-642/1146

Prisotnih 11 svetnikov.
Dnevni red je bil z 11 glasovi ZA soglasno sprejet.

1. POTRDITEV DOPOLNJENEGA INVESTICIJSKEGA PROGRAMA ZA GRADNJO
KOLESARSKE POVEZAVE BOROVNICA-BREG PRI BOROVNICI Z REKONSTRUKCIJO
PRIPADAJOČEGA DELA REGIONALNE CESTE R3-642/1146
Uvodno obrazložitev je podal Andrej Klemenc. Pojasnil je, da je dan po 4. izredni seji OS, na kateri je
bil potrjen Investicijski program za gradnjo kolesarske povezave Borovnica -Breg z rekonstrukcijo
pripadajočega dela regionalne ceste R3-642/1146, RRA LUR občine obvestila, da je rok za oddajo
vlog na poziv Ministrstva za infrastrukturo podaljšan do 31. 1. 2021. V začetku oktobra je Občina
Borovnica na MZI vlogo oddala na pregled, sočasno pa posredovala projektno in investicijsko
dokumentacijo na Direkcijo RS za infrastrukturo z vlogo za sklenitev sporazuma o sofinanciranju.
Kljub večkratnim posredovanjem preko e-pošte in telefona, pa z izjemo e-dopisa vodje Sektorja za
ceste Tomaža Willenparta, v katerem je pojasnil, da ne morejo podati izjave o zagotovljenih
proračunskih sredstvih, vendar bodo pripravili osnutek sporazuma o sofinanciranju, do 13. 1. 2021 ni
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bilo nobenega uradnega odziva. 13. 1. 2021 je bil s strani Družbe za investicije posredovan osnutek
sporazuma, ki pa za občino ni bil ugoden. Občina je vztrajala na dogovoru z DRSI iz začetka leta
2018, po katerem se bodo občini upoštevala vlaganja v pripravo projektne in investicijske
dokumentacije ter nakup zemljišč. DRI je nato zahtevala ustrezna dokazila glede navedenih izdatkov
občine, te vključila v nov osnutek sporazuma, v katerem je kot nadomestilo za navedene vložke
občine prevzela stroške izvedbe opornih in podpornih konstrukcij ter prestavitve kablovodov. Nov
osnutek sporazuma je tako za okoli 157.000 evrov bolj ugoden za občino. Ker mora biti usklajen s
Investicijskim programom, ki do sedaj ni vključeval že nastalih stroškov priprave projektne in
investicijske dokumentacije in odkupa zemljišč, je potrebno sprejeti noveliran investicijski program.
V razpravi so sodelovali Andrej Čampa, Andrej Erčulj, Aljoša Žerjav, Andrej Klemenc in župan Bojan
Čebela. Imeli so vprašanja glede zagotavljanja občinskih, državnih in EU sredstev, kdaj bodo
podpisani sporazumi in kako bo potekalo nadaljevanje projekta od Brega do Pakega 33.
Druge razprave ni bilo, zato je župan podal na glasovanje naslednja SKLEPA:
1.SKLEP: Občinski svet Občine Borovnica potrjuje lnvesticijski program za projekt Kolesarska
povezava Borovnica- Breg, januar 2021, ki ga je izdelal RCI - Razvojni center lnženiring Celje
d.o.o, Teharska cesta 40, 3000 Celje.
PRISOTNIH:

12

GLASOVANJE:

11 ZA
/ PROTI

Sklep je bil sprejet.
2.SKLEP: Investicija se izvede v primeru, da Občina Borovnica pridobiti sofinanciranje iz
kohezijskih sredstev EU v višini 622.050,00 evrov in da se iz proračuna Republike Slovenije
zagotovijo sredstva za rekonstrukcijo pripadajočega odseka državne ceste R3-642/1146
Vrhnika – Borovnica – Podpeč, ki poteka skozi občino Borovnica v predvideni višini
1.360.361,74 evrov (v tekočih cenah, vključno z DDV.
PRISOTNIH:

12

GLASOVANJE:

11 ZA
/ PROTI

Sklep je bil sprejet.
Petra Črnilogarja je zanimalo, V kakšni fazi je projekt knjižnica. Župan je povedal, da je idejna zasnova
izdelana. V naslednjih dneh pričakujemo še oceno predvidenih stroškov obnove. Ko bo vsa
dokumentacija pripravljena, vam bo posredovana v obravnavo.
Seja je bila zaključena ob 17.45 uri.
Zapisala: Nejli Ofentavšek
ŽUPAN
Bojan Čebela
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6. IZREDNE SEJE
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Številka: 900-0002/2021-2
Datum: 18.2.2021

ZAPISNIK
6. izredne seje Občinskega sveta Občine Borovnica, ki je bila v četrtek, 18.2.2021 ob 17. uri v
prostorih OŠ dr. Ivana Korošca 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. Tine Palčič je prišel na sejo ob 17.08 uri, Aljoša Hribar pa ob
18. uri. Nina Scortegagna Kavčnik je bila opravičeno odsotna.
Na seji so bili prisotni še:
1. Dolores Dolenc Bajc, Andrej Klemenc in Nejli Ofentavšek, občinska uprava
2. Jože Kunšek, Boson d.o.o., poročevalec k 1. točki
3. Andrej Juren, poročevalec k 2. točki
4. Simona Stražišar, Knjižnica dr. Marje Boršnik
5. Gašper Tominc, Naš časopis
Župan je predlagal v sprejem naslednji DNEVNI RED:
1. Dokument identifikacije investicijskega projekta Ureditev knjižnice v Borovnici
2. Dokument identifikacije investicijskega projekta Primarni vodovod Prušnica – VH Borovnica,
sekundarno vodovodno omrežje Koti
Prisotnih 10 svetnikov.
Dnevni red je bil z 9 glasovi ZA sprejet.
1. DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA UREDITEV KNJIŽNICE V
BOROVNICI
Župan je besedo predal Petru Svetetu, predsedniku Odbora za družbene dejavnosti, ki je omenjeno
tematiko obravnaval na seji.
Peter Svete je povedal, da je bila razprava na odboru dolga. Razprava je podana v zapisniku odbora.
Na kratko je povzel stališče odbora, ki je naslednje: z vsebino, lokacijo, opremo in razporeditvijo so bili
vsi člani zadovoljni, ne pa tudi s ceno, ki je bistveno višja od pričakovanj. Po razpravi je odbor sprejel
sklepe, ki so zapisani v zapisniku odbora. Predlagal je, da izdelovalec predstavi predlagani DIIP.
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Andreju Čampi se prav tako zdi cena investicije previsoka. Zanimalo ga je, ali je res potrebno menjati
tlake, talno ogrevanje,… Menil je, da je cena za nakup opreme prav tako visoka.
Župan je pozval g. Jožeta Kunška k predstavitvi idejne zasnove. Jože Kunšek je povedal, da je bilo
osnovno vodilo pri pripravi idejne zasnove ne posegati v konstrukcijo in opraviti samo nujno prenovo
objekta tako, da ne bo potrebno pridobivati gradbenega dovoljenja. Ohranja se večina komunalnih
vodov, potrebno pa bo urediti dodatne sanitarije za obiskovalce . Vhod v objekt se bo ohranil, se bo pa
prenovil. Obstoječi tlaki so v različnih nivojih, ponekod razpokani. Za potrebe knjižnice jih bo potrebno
poravnati, prav tako bodo v tleh razpeljane strojne inštalacije. Pri pripravi idejne zasnove je potrebo
upoštevati 15. člen Gradbenega zakona, na podlagi katerega moramo zadostiti bistvenim zahtevam,
kot je mehanska odpornost in stabilnost. Le to smo ohranili tako, da se okenske odprtine ne
povečujejo. Zaradi spremembe namembnosti objekta v knjižnico nam ta člen nalaga stroge zahteve
glede varnosti pred požarom. Potrebno je urediti avtomatsko javljanje požara in zagotoviti
evakuacijske izhode, na stropu oz. v zgornji neizkoriščeni etaži je potrebno dodati izolacijo. Sedanja
razsvetljava za potrebe knjižnice ne zadošča. Sedanji razvod radiatorjev zagotavlja temperaturo 17
stopinj, za potrebe knjižnice pa moramo zagotoviti 21 stopinj. Fasada je izolacijska in se bo ohranila.
Za zagotovitev naravnega nivoja svetlobe je potrebno na strešni strani izvesti strešna okna. Kurilnica
se bo ohranila. V celoti moramo zamenjati tla, ker mora biti objekt prilagojen invalidom. Glede opreme
je povedal, da je potrebno regale izdelati po smernicah za knjižnice. Na trgu ni velike ponudbe, zato
so cene visoke.
Poudaril je, da je to samo ocena investicije, ne pa cena ponudnika. Izvajalci oblikujejo cene predvsem
glede na razmere na trgu in ne glede na ocenjeno vrednost v DIIP-u.
Po uvodni predstavitvi je župan pozval prisotne k razpravi. V razpravi so sodelovali Andrej Čampa,
Matjaž Ocepek, Aljoša Žerjav, Dolores Dolenc Bajc, Aljoša Hribar, Simona Stražišar, Peter Črnilogar,
Peter Svete, Ciril Menart, Andrej Erčulj, Jože Kunšek in župan Bojan Čebela.
V razpravi je bila podana pripomba, da bi moral to tematiko obravnavati tudi odbor za prostor. Podana
je bila tudi pripomba, zakaj je bila spet sklicana izredna seja in ne redna, zakaj se investicijske zadeve
obravnavajo samo na izrednih sejah?
Svetniki so se strinjali, da knjižnico nujno potrebujemo, da je DIIP tehnično dobro pripravljen in
prenova odlično zasnovana, navedene cene v DIIP-u pa so napihnjene. DIIP bo namreč osnova za
pripravo razpisa. Na podlagi izkušenj so navadno investicije vedno dražje kot je vrednost v DIIP-u.
Menili so, da je objekt možno prenoviti ceneje. Predvsem pa, da je potrebno znižati vrednost v DIIP-u,
ker prave vrednosti pokaže šele PZI.
Župan in Dolores Dolenc Bajc sta predstavila stroškovnik obratovanja zdajšnje knjižnice, predhodne
idejne zasnove za knjižnico, način izvedbe investicije (uporabno dovoljenje, upoštevanje ZJN,možnosti
kreditiranja,..).
V nadaljevanju je svoje stališče predstavila tudi knjižničarka Simona Stražišar. Svetniki so razpravljali
o vrednosti posameznih del in predvidene opreme.
Gospod Kunšek je poudaril, da bo šele PZI podal bolj natančne vrednosti, ker so popisi v PZI-ju bolj
natančni. Ko se objavi javno naročilo, je možno določiti ocenjeno vrednost, ki je lahko nižja od
predvidene. Ponudniki namreč dajo ponudbo na osnovi popisov del in ocenjene vrednosti, ne pa na
osnovi DIIP-a.
Razpravi se je preko ZOOM-a pridružila tudi izdelovalka DIIP-a ga. Arijana Kufner. Povedala je, da je
ona le izdelala DIIP, ni pa preverjala vrednosti saj za to nima znanja. Vrednosti v DIIP-u lahko
popravijo, če se s tem strinja izdelovalec idejne zasnove, ki je cene tudi preveril. Jože Kunšek je
povedal, da stoji za navedenimi cenami, zato ne vidi razloga za spreminjanje vrednosti v DIIP-u.
Glede na to da je bilo županu izkazano nezaupanje, je bil podan predlog, da se imenuje skupina, ki bi
se vključila v pripravo PZI. Skupina bi pomagala zagotovili nižje cene, vendar ne na račun kvalitete.
Nekateri svetniki so poudarili, da se ne sme manipulirati s cenami v DIIP, da je potrebno upoštevati
vso zakonodajo standarde in predpise, ki nas zavezujejo in so podprli predlagani DIIP.
Podan je bil predlog, da se sprejme sklep za nakup objekta Jurček za potrebe knjižnice.
Po razpravi je župan podal na glasovanje naslednja SKLEPA:
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1.SKLEP: Občinski svet Občine Borovnica potrjuje Sklep o potrditvi dokumenta identifikacije
investicijskega projekta »Ureditev knjižnice v Borovnici«, ki ga je izdelal RCI-Razvojni center
inženiringi Celje d.o.o, Teharska cesta 40, 3000 Celje in doda v Načrt razvojnih programov.

PRISOTNIH:

12

GLASOVANJE:

2 ZA
6 PROTI

Sklep ni bil sprejet.
2. SKLEP: Občinski svet Občine Borovnica soglaša z nakupom objekta bivše trgovine Jurček,
za potrebe knjižnice, na parc. št. 572/8 in 542/9 obe k.o. Borovnica, v vrednosti 350.000,00 €.
PRISOTNIH:

12

GLASOVANJE:

12 ZA
/ PROTI

Sklep je bil sprejet.
.
2. DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA PRIMARNI VODOVOD
PRUŠNICA – VH BOROVNICA, SEKUNDARNO VODOVODNO OMREŽJE KOTI
Župan je v uvodni obrazložitvi povedal, da je stanje vaških vodovodov v Kotih zelo slabo. Količina
klora v Brezovici je na dodana na zahtevo inšpekcije. Predlagan projekt je usmerjen primarno v oskrbo
vodohranov v Brezovici, v naslednji fazi se bodo zgradil nov vodohran. S tem bodo vsi zaselki v Kotih
dobili neoporečno vodo. Tretja faza je vodarna in zagotovitev rezervnega vodnega vira preko
obstoječega vodohrana na Bregu. Tretja faza nam omogoča tudi kandidiranje za EU sredstva. Župan
je v nadaljevanju predstavil problematiko vrtin na Borovniškem vršaju, vodne izgube na Vrhniki.
Poudaril je, da je trenutno najpomembnejše zagotoviti neoporečno vodo v Kotih.
Dolores Dolenc Bajc je povedla, da je problem tudi na Dražici in ne samo v Brezovici. Vrtina Prušnica
pa je čista in izdatna. Ima tudi vodno dovoljenje za črpanje 260.000 m3 na leto, 13,5l/s. Za pridobitev
dovoljenja je zaslužen današnji poročevalec g. Juren. Poudarila je, da je občina po zakonu dožna
zagotoviti rezervni vodni vir. Trenutno je predvideno le projektiranje celotnega vodovodnega omrežja.
Projektiralo naj bi se leto in pol oz. dve leti. Predviden strošek projektiranja je cca. 100.000 do 150.000
€. Namen DIIP-a je, da čim prej pridobimo projektno dokumentacijo in si s tem omogočimo prijavo na
morebitne razpise za pridobitev državnih oz. EU sredstev.. Projekt je bil decembra 2020 predstavljen
predstavnikom vasi iz Kotov, ki s tem soglašajo.
V nadaljevanju je župan predal besedo gospodu Andreju Jurnu, ki je predstavil predlagan DIIP.
Povedal je, da je bil ta vodni vir izvrtan že v letu 2010 v sklopu projekta Čista Ljubljanica, ki je bil
sofinanciran z EU sredstvi. To naj bi bil medobčinski rezervni vodni vir. Na območju Strmca so
dopuščene še 4 dodatne vrtine. JP KPV je takrat sprejela odločitev, da nadaljujejo s črpanjem
dodatnih količin vode na Vršaju. Sedaj se je pokazalo, da Vršaj nima pričakovanih količin vode,
Kakovost vode pa je slaba zaradi slabega vodovodnega sistema.
Kot je bilo že povedano, je za to vrtino pridobljeno vodno dovoljenje. Vrtina se nahaja v globini 150m
in je na površini zaščitena. Tu gre za arteško vodno žilo.
Župan je pozval svetnike k razpravi. Razpravljali so Matjaž Ocepek, Peter Svete, Peter Črnilogar, Jože
Korošec, Ciril Menart, Aljoša Žerjav in Aljoša Hribar. Matjaž Ocepek je povedal, da podpira projekt,
ker moramo ljudem zagotoviti zdravo pitno vodo. Predlagal je, da vrtino imenujemo po starem
ledinskem imenu za ta prostor-Budence. Zanimalo ga je, ali bodo SŽ dovolile prekop nasipa, da se bo
voda lahko pripeljala v Borovnico. Poudaril je tudi, da podpira ustanovitev režijskega obrata, vendar je
pred ustanovitvijo potrebno o tem še razpravljati.
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Svetnike je zanimalo, ali bo ta rezervni vodni vir samo za Borovnico ali tudi za Vrhniko. Želeli so še
informacije v zvezi z vrtino, in sicer kdaj je bila voda iz te vrtine zadnjič črpana in kako je zavarovana
in kakšno je jamstvo, da je voda še vedno neoporečna. V nadaljevanju so razpravljali še o kapaciteti
vodnega vira, o sodelovanju z Občino Vrhnika in JP KPV d.o.o., o možnostih sofinanciranja, o faznosti
izdelave dokumentacije, režijskem obratu. Izrazili so zaskrbljenost, ker je ta projekt finančno velik
zalogaj za občino, polega tega pa se bo potrebo soočiti še z drugimi zadevami (režijski obrat,
sodelovanje s komunalo,…). Zmotilo jih je, da DIIP ni bil obravnavan na odboru za prostor ter da se
spet sprejema na izredni seji.
Po razpravi je župan podal na glasovanje naslednji SKLEP:
3. SKLEP: Občinski svet Občine Borovnica potrjuje dokument identifikacije investicijskega
projekta »Primarni vodovod Prušnica (Budence) – VH Borovnica, sekundarno vodovodno
omrežje Koti«, ki ga je izdelal RCI – Razvojni center Inženiringi Celje d.o.o, Teharska cesta 40,
3000 Celje.
PRISOTNIH:

12

GLASOVANJE:

12 ZA
/ PROTI

Sklep je bil sprejet.
Seja je bila zaključena ob 20.45 uri.
Zapisala: Nejli Ofentavšek
ŽUPAN
Bojan Čebela
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