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ZAPISNIK
5. izredne se,e Obdinskega sveta obcine Borovnica, ki je bila v Cetrtek ,28.
prostorih OS dr. lvana Korogca Borovnica.

L

2021 ob 17. uri v

Sejo obcinskega sveta je vodil Zupan Bojan Cebela, ki je pozdravil vse prisotne in ugotovil, da je seja
sklepCna.
Na sejije bilo prisotnih 12 svetnikov. Aliosa zerjav je priset na sejo ob 17.08
opraviceno odsoten.

uri. peter svete je

bit

Na seji so bili prisotni Se:
1 . Dolores Dolenc Bajc, Andrej Klemenc tn Nejli Ofentavsek, obcinska uprava
Zupan je svetnikom predstavil dnevni red Peter Cmilogar je predlagal razsiritev dnevnega reda s
to6ko razno Matjaz Ocepek je nasprotoval raz Siritvi dnevnega reda, ker to ni v skladu s poslovnikom
Zupan je predlagal, da svetniki poda,o pisna vprasanJa, na katera bo obcinska uprava podala pisne
odgovore
Zupan je predlagal v sprelem naslednji DNEVNI RED:

1.

Potrdrtev dopolnJenega investictjskega programa za gradnjo kolesarske povezave BorovnicaBreg pri Borovnici z rekonstrukcr.io pripadajo6ega dela regionalne ceste R3$421'1146

Prisotnih 1'l 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
PRIPADAJOEEGA DELA REGIONALNE CESTE R3.642/,I146

uvodno obrazlozitev je podal Andre.i Ktemenc PojasnrtJe, da je dan po 4 izredni seji os, na kateri je
bil potrjen lnvesticijski program za gradnlo kolesarske povezave Borovnica -Breg z rekonstrukciio
pripadajodega dela regionalne ceste R3-642/1146, RRA LUR ob6ine obvestita, da je rok za oddajo
vlog na poziv Ministrswa za infrastrukturo podatjsan do 31 I . 2021. v za6etku oktobra je obeina
Borovnica na MZI vlogo oddala na pregled, soeasno pa posredovala prolektno in tnvesticrsko
dokumentacijo na Direkcijo RS za infrastrukturo z vlogo za sklenitev sporazuma o sofinanciran;u
Kljub veckratnim posredovanjem preko e-poste in tetefona, ga z i4emo e-dopisa vodje Sektorjaza
ceste TomaZa Wllenparta, v katerem je pojasnil, da ne morejo podati izjave o zagotovljenih
proracunskih sredstvih, vendar bodo pripravih osnutek sporazuma o sofinanciranju, do j3 1 2021 ni
bilo nobenega uradnega odziva 13 1 2021 je bil s strani Oruzbe za investicije posredovan osnutek
sporazuma, ki pazaobeinoni bil ugoden obeina je vztrajata nadogovoruz DRsl iz zacetka teta
2018, po katerem se bodo obdint upostevala vlaganja v pripravo projektne tn investici.iske
dokumentaclie ter nakup zemljisd DRI Je nato zahtevala ustrezna dokazila glede navedenth izdatkov

oboine, te vkljueila v nov osnutek sporazuma, v katerem je kot nadomesttlo za navedene vlozke
obeine prevzela sfoske izvedbe opornih in podpornih konstrukcij ter prestavitve kablovodov Nov
osnutek sporazuma je tako za okoli '157 000 evrov bolj ugoden za obcino Ker mora biti usklajen s
lnvesticijskim programom, ki do sedaj ni vkljuceval Ze nastalih stroskov priprave projektne in
investicrske dokumentacije in odkupa zemljiSC, je potrebno sprejeti noveliran investicuski program.

v

rczgtavi so sodelovali Andrej eampa, Andrej Ereulj, Al1osa Zerjav, Andrej Klemenc in zupan Bojan
Cebela lmeli so vprasan.ia glede zagotavljanja obcinskih, drzavnih in EU sredstev. kdal bodo
podpisani sporazumi rn kako bo potekalo nadaljevanje prolekta od Brega do Pakega 33

ni bilo, zato je Zupan podal na glasovanje naslednja SKLEPA:
l.SKLEP: Obdinski svet ObEine Borovnica potrjuje lnvesticilski program za proiekt Kolesarska
povezava Borovnica- Breg, januar 2021, ki ga je izdelal RCI - Razvojni center lnZeniring Celje
d.o.o, Teharska cesta 40, 3000 Celje.
Druge razprave

PRISOTN IH

12

GLASOVANJE

11 ZA

Sklep

je

/

PROTI

bil sprejet

2.SKLEP: lnvesticija se izvede v primeru, da ObCina Borovnica p.idobiti sofinanciranje iz
kohezirskih sredstev EU v visini 622.050,00 evrov in da se iz proraeuna Republike Slovenile
zagotovijo sredstva za rekonstrukciio pripadajo6ega odseka driavne ceste R3-642r1146
Vrhnika - Borovnica - Podpei, ki poteka skozi obeino Boroynica v predvideni YiSini
1.360.361,74 evrov (v tekocih cenah, vkuueno z DOv.
PRISOTN IH

12

GLASOVANJE

11 ZA

Sklep

je

/

PROTI

bil sprelet

Petra Crnilogarja je zanimalo, V kakSni fazi je prolekt knjiznica. Zupan je Povedal, da je idejna zasnova
izdelana V naslednjih dneh prieakuJemo 5e oceno predvidenih stroskov obnove. Ko bo vsa
dokumentacija pripravljena, vam bo posredovana v obravnavo.
Seja .le bila zaklueena

ob 17.45 uri.
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ZAPISNIK
5. izredne seje Obcinskega sveta obcine Borovnica, ki je bila v Cetrtek , ZB. 1 . 2021 ob 17. uri v
prostorih OS dr. lvana Korosca Borovnica.
Sejo obcinskega sveta je vodil Zupan Bojan Cebela, kije pozdravil vse pnsotne in ugotovil, da je seja
sklepena.
Na sejije bilo prisotnih 12 svetnikov. Aljosa 2erjav je priset

nasejoob 17.08uri. peter svete je bit

opravieeno odsoten.
Na seji so bili prisotnt Se:
Dolores Dolenc Bajc, Andrej Klemenc in Nejli Ofentavsek, obcinska uprava
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Zupan je svetnikom predstavil dnevni red- Peter Cmilogar je predlagal razsiritev dnevnega reda s
tocko razno. Matjaz Ocepek je nasprotoval razsiritvi dnevnega reda, ker to ni v skladu s poslovnikom.
Zupan je predlagal, da svetniki podajo pisna vprasanla, na katera bo obeinska uprava podala pisne
odgovore.
2upan je predlagal v sprejem naslednji DNEVNI RED:
1
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Potrditev dopohjenega investicijskega programa za gradnjo kolesarske povezave BorovnicaBreg pri Borovnici z rekonstrukclo pripadajocega dela regionalne ceste R3S42/1.146

Prisotnih 1 1 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
PRIPADAJOEEGA DELA REGIONALNE GESTE R3.642/1,I46

uvodno obrazlozitev je podal Andrej Klemenc Pojasnilje, da je dan po 4. izredni sejr os, nakaten je
bil potrjen lnvesticrjski program za gradnjo kolesarske povezave Borovnica -Breg z rekonstrukcr.lo
pnpadajocega dela regionalne ceste R3$4211146, RRA LUR obCine obvestila, da je rok za oddajo
vlog na pozrv Ministrstva za infrastrukturo podaljsan do 31. 1 2021 v zaoetku oktobra je obcina
Borovnica na MZI vlogo oddala na pregled, socasno pa posredovala projektno in investicijsko
dokumentacuo na Direkcrjo RS za infrastrukturo z vlogo za sklenitev sporazuma o sofinanciranju
Kljub veckratnim posredovanjem preko e-poste in telefona, pa z izjemo e-dopisa vodje sektorja za
ceste Tomaza Willenparta, v katerem je pojasnil, da ne moreJo podati izjave o zagotovlienih
proracunskih sredstvih, vendar bodo pnpravili osnutek sporzrzuma o sofinanciranju, do 13 1 2021 nt
bilo nobenega uradnega odziva. '13 1 2021 je bil s strani Druzbe za rnvesticire posredovan osnutek
sporazuma, ki pazaobcinoni bil ugoden Obctna je vztrarala nadogovoruz DRSI iz zacetka teta
20'18, po katerem se bodo obeini upostevala vlagania v pripravo pro.lektne in investicijske
dokumentacre ter nakup zemljise DRI je nato zahtevala ustrezna dokazila glede navedenih izdatkov

obcine, te vkljucila v nov osnutek sporazuma, v katerem.ie kot nadomestilo za navedene vlozke
obcine prevzela stroske izvedbe opornih in podpornih konstrukcij ter prestavitve kablovodov Nov
osnutek sporazuma je tako za okoh 157 000 evrov bolj ugoden za obeino Ker mora biti usklaien s
lnvesticijskim programom, ki do sedaj ni vkljuCeval Ze nastahh stroskov priprave projektne in
investicijske dokumentacre in odkupa zemljiSe, je potrebno sprejetr noveliran investicijski program.

V razpravi so sodelovali Andrel Campa, Andrej Erdulj Aljosa Zerjav, Andrej Klemenc in Zupan Bojan

Cebela lmeli so vprasanja glede zagotavljanja obernskih, diavnih in EU sredstev, kdaj bodo
podpisani sporazumi rn kako bo potekalo nadaljevanje projekta od Brega do Pakega 33

ni bilo, zato je Zupan podal na glasovanle naslednja SKLEPA:
l.SKLEP: Obdinski svet Obcine Borovnica potrjuje lnvesticijski program za projekt Kolesarska
povezava Borovnica- Bteg, janud? 2021, ki ga ie izdelal RCI - Razvojni center lnZeniring Gelje
d.o.o, Teharska cesta 40, 3000 Celje.
Druge razprave
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2.SKLEP: lnvesticija se izvede v primeru, da Ob.ina Borovnica pridobiti sofinanciranie iz
kohezijskih sredstev EU v viiini 622.050,00 evrov in da se iz proraauna RePublike Sloveniie
zagotovijo sredstva za rekonstrukcijo pripadajo6ega odseka drzaYne ceste R3-642/1146
Vrhnika - Borovnica - Podpea, ki poteka skozi obaino Borovnica v predvideni visini
1.360.361,74 evrov (v tekocih cenah, vkliuano z DDV.
PRISOTNIH
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Sklep Je bil sprejet

Petra Crnilogarja je zanimalo, V kaksni fazi je prolekt knjrznica. Zupan je povedal, da je idejna zasnova
izdelana. V nasledniih dneh pri6akujemo Se oceno predvidenih stroskov obnove. Ko bo vsa
dokumentacija pripravljena, vam bo posredovana v obravnavo
Seja je bila za jucena
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