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ŽUPAN
Številka: 900-0003/2021
Datum: 29.3.2021
OBČINSKI SVET
OBČINE BOROVNICA
ZADEVA:

Poročilo župana o izvrševanju sklepov občinskega sveta in
opravljenih nalogah med obema sejama

NAMEN:

Obravnava

PRAVNA PODLAGA:

Statut Občine Borovnica (Ur. list RS št. 67/2016)

PREDLAGATELJ:

Bojan Čebela , Župan Občine Borovnica

GRADIVO PRIPRAVILI:

Občinska uprava in župan

POROČEVALEC:

Bojan Čebela, župan

I. REALIZACIJA SKLEPOV 11. REDNE SEJE, 5. IN 6. IZREDNE OBČINSKEGA SVETA

Zap.
št.

PREDLAGANI SKLEP

1.

Potrdi se zapisnik 10. redne seje Občinskega sveta Občine Borovnica z dne 5.
11. 2020, s podano pripombo.

2.
3.

4.

5.

Potrdi zapisnik 4. izredne seje Občinskega sveta Občine Borovnica z dne 25.
11. 2020.
Občinski svet Občine Borovnica se seznanja s Planom dela Nadzornega
odbora Občine Borovnica za leto 2021.
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.
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.
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.
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SPREJET
OBJAVA
Sklepa sta bila
sprejeta.
Zapisnika
objavljeni na
spletni strani.
Sklep je bi sprejet.
Sklep ni bil sprejet.

Sklep je bil sprejet
in poslan v OŠ in
objavljen v Ur. l.
RS št. 6/2021
Sklepi so bili
sprejet . Odlok je
bil objavljen v Ur. l.
RS, št. 202/2020
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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.

6.

Občinski svet Občine Borovnica sprejme Letni program športa v Občini
Borovnica za leto 2021.

Sklep je bil sprejet.
Program objavljen
na spletni strani.

7.

Občinski svet Občine Borovnica sprejme Letni program kulture v Občini
Borovnica za leto 2021.

8.

Občinski svet Občine Borovnica kot kandidata za sodnika porotnika Okrožnega
sodišča v Ljubljani predlaga:
1. Sebastjana Sveteta in
2. Tomaža Demšarja
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.
Občinski svet Občine Borovnica sprejme Sklep o oprostitvi plačila storitev
gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki za pravne osebe v
občini Borovnica.
5. IZREDNA SEJA 28.1.2021

Sklep je bil sprejet.
Program objavljen
na spletni strani.
Sklep je bil sprejet.
Vročen
imenovanim
in
poslan na sodišče.
Sklep je bil sprejet.

9.
10.

1.
2.

1.

2.
3.

Sklep je bil sprejet
in poslan na JP
KPV d.o.o.

Občinski svet Občine Borovnica potrjuje lnvesticijski program za projekt Sklep je bil sprejet.
Kolesarska povezava Borovnica- Breg, januar 2021, ki ga je izdelal RCI Razvojni center lnženiring Celje d.o.o, Teharska cesta 40, 3000 Celje.
Investicija se izvede v primeru, da Občina Borovnica pridobiti sofinanciranje iz Sklep je bil sprejet.
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).
6. IZREDNA SEJA 18.2.2021
Občinski svet Občine Borovnica potrjuje Sklep o potrditvi dokumenta Sklep ni bil sprejet
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.
Občinski svet Občine Borovnica soglaša z nakupom objekta bivše trgovine Sklep je bi sprejet.
Jurček, za potrebe knjižnice, na parc. št. 572/8 in 542/9 obe k.o. Borovnica, v
vrednosti 350.000,00 €.
Občinski svet Občine Borovnica potrjuje dokument identifikacije investicijskega Sklep je bi sprejet
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.

2-3

12. seja občinskega sveta

SPLOŠNE ZADEVE
Pripravljeno in posredovano finančno in vsebinsko poročilo na Ekosklad za izplačilo
subvencije za izgradnjo prizidka k osnovni šoli in na SID banko.
Pripravljeno in posredovano zaključno poročilo za projekt
Borovnica.

P + R pri železniški postaji

Pripravljen in oddan zaključni račun proračuna za leto 2020.
Izveden je postopek za prehod finančnega poslovanja občine in osnovne šole preko
Enotnega zakladniškega računa države.
Pregled veljavnosti predpisov občine in priprava dokumenta Pravni predpisi Občine
Borovnica.
INVESTICIJE IN KOMUNALNE ZADEVE
Vloga na MZI kolesarska povezava: 31. 1. 2021 oddana vloga na MzI, 17. 2. 2021 s strani
MzI prejeli v podpis, podpisali in poslali na MzI Sporazum o sofinanciranju projekta
Kolesarska povezava Borovnica-Breg z rekonstrukcijo pripadajočega dela regionalne ceste
R3-642/1146
Vodotok Malence :
- Prijava na MOP, Direktorat za vode in investicijo načrtovane protipoplavne ukrepe za
vodotok Malence z namenom uvrstitve v državni Načrt zmanjšanja poplavne ogroženost za
obdobje
- Sestanek SŽ Infrastruktura d. o. o. glede možnosti podvrtavanja nasipa za protipoplavno
ureditev Malenc
Poplavna študija - usklajevanje s projektantom in DRSV zaradi dodatnih protipoplavnih
ukrepov na podlagi zahteve recenzentov študije.
Vodovod Koti (Budence):
- 15.12.2020 predstavitev Idejne zasnove predstavnikom vseh vasi v Kotih
- objavljeno javno naročilo za projektiranje vodovoda Koti (Budence)
Sestanek SŽ Potniški promet – župan, izboljšanje povezav po uvedbi novih garnitur potniških
vlakov in sodelovanje pri oblikovanju, promociji in trženju turističnih produktov na osnovi
prevoza z javnim železniškim potniškim prometom
Sestanek obvozna cesta Bistra - sestanek 9. 3. 2021 s predstavniki DRSI, Ministrstva za
kulturo, Ministrstva za infrastrukturo, Tehniškega muzeja Slovenije, ZVKDS in Občine
Vrhnika glede umeščanja obvozne ceste mimo TMS v Bistri v prostor na osnovi PKP6.
Sestanek LAS Barje z zaledjem 2. 3. 2021 – posredovali DIIP Kolopark Borovnica na LAS
Barje z zaledjem, ki bo projekt vključil v skupni projekt LAS Barje z zaledjem, v katerem bo
zagotovljeno pokritje 80% upravičenih stroškov, LAS pa bo v celoti prevzel obveščanje in
promocijo.
Izvedena javna razgrnitev in javna obravnava OPPN Struge.
Občanom Ceste pod goro poslani informativni izračuni za priključitev na kanalizacijo.
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Načrtovanje nadaljevanja rekonstrukcije ceste proti Kotom.
PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE
Izveden postopek nakupa trgovine Jurček za potrebe knjižnice.
Sestanek z g. župnikom glede odkupa solastniškega deleža na objektu nekdanje
kinodvorane.
Urejeno zemljiškoknjižno stanje za vodohran na Pakem in sosednjih zemljišč
Objavljen javni razpis za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini
Borovnica v letu 2021
Vloženi zemljiškoknjižni predlogi na podlagi sklenjenih služnostnih pogodb iz leta 2020 za
kolesarsko povezavo Borovnica – Breg.
Opravljen uvodni sestanek z lastniki zemljišč na območju načrtovane komasacije.
DRUŽBENE DEJAVNOSTI
Objavljen javni razpis za dodelitev enkratne denarne pomoči v Občini Borovnica v letu 2021.
Objavljen javni razpis za sofinanciranje programov humanitarnih organizacij v letu 2021.
Sklenjen dogovor s ŠD Borovnica in Društvom dolanskih fantov za oddajo objektov na Dolu v
brezplačno uporabo.

Bojan Čebela
Župan
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