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ZAPISNIK
12. redne seje obcinskega sveta obeine Borovnica, ki Je bila

v sredo,

14

04202'l ob 17. uri

v

veenamenskem prostoru OS dr. lvana Korosca Bon vntca
Sejo obcinskega sveta je vodil Zupan Bojan Cebela, ki je pozdravil vse prisotne in ugotovil, da je seja

skbpena
Na seli le bilo prisotnih vseh 13 svetnikov
Na sejr so bili pnsotni Se

Dolores Dolenc Balc. MaUaZ Zbogar Andrel Klemenc in Son.ia Osredkar. obeinska uprava
Simona Strazisar. knjizntcarka rn Sonja Zakelj. direktonca Cankarleve knjiznlce Vrhnika
Rok Mihevc, doprsnik Nasega easopisa
prek ZOOM-a so se v sejo vktlueiti Se Bogdana DraZiC, BD projektrranje, k toeki 9, Gvido Modrilan,
Structuradoo, k tocki 7 in 8 ter lrena Papez. obdinska urbanistka k toeki 10

1
2
3

Zupan je v sprejem predlagal naslednli DNEVNI RED:

1
2
3.
4.
5.

Zaprsnik 1'1 redne seje, 5 izredne in 6 izredne seje obeinskega sveta
Poroeilo zupana o izvrsevanju sklepov obeinskega sveta in o opravuenih nalogah med obema
sejama
Pobude in vprasanja svetnikov
Dokument identifikacue investiciiskega projekta ureditev Knjiznrce dr Marie Borsnik v
Borovnici
Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o postopku in meril za sofinanciranje letnega programa

kulture v Obeini Borovnica
Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o postopku in merilih za soflnanciranje letnega programa
Sporta v Obdini Borovnica
Odiok o spremembah odloka o podlagah za odmero komunalnega pnspevka za obstojee.o
komunalno opremo v oberni Borovnlca - skrajsan postopek
Odlok o kategorizacui obcinskih cest - druga obravnava
Tretje spremembe in dopohitve uredttvenega nacrta struge v Borovntct, stalisea do priPomb
in predlogov z lavne razgrnitve dopolnjenega osnutka tretjih sprememb in dopolnitev
Ureditvenega naCrta Struge v Borovnici in spremllajoeega okoljskega poroeila
1O Seznanitev z opravljenimt aktivnostmi na podlagi izhodise odbora za prostorsko planlranje,
gospodarjenje z nepremianinami in varstvo okol.la

6.

7

8
I
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11

12

Odlok o dopolnitvah Odloka o trznicah in prodaji blaga zunaj prodajaln v Obaini Borovnica
sklep o dopolnitvr sklepa o cenah storitev javne sluzbe pokopalisee dejavnosti za pokopalisae
v Borovnici

13. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi vaskih odborov
spremembe odloka o ustanovitvi in organiziraniu Javnega podjetja
Komunalno podjetie Vrhnika d.o o

14 seznanitev s postopkom
Pnsotn ih vseh 13 svetnikov

Dnevni red je bil z 13 glasovi ZA soglasno sprejet

1. POTRDITEV ZAPISNIKOV ZAPISNIK 11. REDNE SEJE, 5. IZREDNE SEJE IN 5. IZREDNE
SEJE OBEINSKEGA SVETA

6 izredne seje je pri bilo prl obravnavi DllP-a za ureditev Knjiznice v
Borovnici, govora tudi o maniputacri s cenami v Dllp-u poudaril je, da sta on in Janko Smote
glasovala za potrditev Sklepa o potrditui dokumenta identifikacrske investicrjskega projekta )DUreditev
v
je izdetal RCI- Razvolnr center inze;iringi celje d o
tenarsta cesta 40,
fli1z-nge Borovnici(, ki ga
3000 Cel.le in doda v Nacrt razvojnih programov.
MatiaZ Ocepek V zaprsniku

i,

Peter Crnilogar je ponovno predlagal, da se
osnutek zapisnika zadnje seje
Drugih pripomb na zapisnik
Zupan

p

1'l

redne seje,

5

v 14 dneh po zakljudku seje obeinskim svetnikom posle
izredne seje in

6

izredne seje obcinskega sveta, ni bito.

podal na gtasovanje nastednje SKLEPE:

2. SKLEP: Potrdi se zapisnik 11. redne seje obcinskega sveta obiine Borovnica
2020.
PRISOTN IH

GLASOVANJE

z dne

21.12.

13
13 ZA
PROTI

/

Sklep Je bil sprejet

3. SKLEP: Potrdi zapisnik 5. izredne seje obEinskega sveta obdine Borovnica zdne zg.o1.zo2,t.
PRISOTNIH:
GLASOVANJE

13
13 ZA

/

PROTI

Sklep je bil spreiet

4. sKLEP: Potrdi se zapisnik 6. izredne seje obdinskega sveta obaine Borovnica z dne 1E.02.
2021, s podano pripombo.

PRISOTN lHl
GLASOVANJ E

13

13 ZA

/

PROTI

Sklep je bil spretet
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2. poRoerLo ZupaNl

o zvnSevallu

seJ a

obainskega sveta

sKLEPov oBdINSKEGA svETA lN o

OPRAVLJENIH NALOGAH MED OBEMA SEJAMA
Svetnrki so se seznanili s porooilom

3. POBUDE IN VPRASANJA SVETNIKOV

Andrel Campa je postavil vprasanje glede vodotoka Malence Zanrmalo 9a je, ali se bo mejase kaj
se.n"nilo, kakShi boOo ukrepi Opozoirl je nato, da je v kanalizacijo speljana optika za na Pokojrsae
odgovorjeno je bilo, da se bo po potrditvi poplavne studije in ukrepov za lastnike v obmocju starega
vaskega jedra pripravili pisno predstavitev nacrtovanih ukrepov
Petra Crnilogaqa 1e glede na sestanek s SZ zanimalo, ali je bilo morda govora tu
protihrupnih ogial v Borovnicr. Zupan je odgovoril, da govora o tem ni bilo, ker
potnrskega pr5rita rat se pa tiee tovornLga prometa je bil s SZ dosezen z
urnika voznje dizelskih lokomotiv ter da se lokomotive ustavuo na postaji in ne
protihrupntrr ograjah se bo govorilo v sklopu posodobrtve zelezniske trase Preserje
ivatlazi ocepia je vpra5allce svetniki lahko vidiio
poslana na EKO Sklad glede sofinanciran.ie prizrdka
Zanimalo pa ga.le tudi, kaj je bilo dogovooeno z
kinodvorani, ki je v lasti Zu'pirije. Zupan je
v njihovi solasti po cenr 66 EUR/m2 zemljisea

d
g.
odgovoril,

-

Verd
ki

je bila

eleZa na

sde

ki je

Matjaz Ocepek je podal Se 2 pobudi, in sicer'
OOiinale, Casu korone izgubila kar neka, pomembnrh oseb, tako b,Sega Zupana Alojza
MoCnika in nekdanjega predsednrka Krajevne skupnost Marijana FranCiSka DraSIerja Treba
bi brlo pripraviti protokol, pravilnike, kako se v taksnih situacijah obnasamo
v nekdanjem Liku -struge bo po sredini potekala cesta, kije v lasti obcine Predlaga dase
to ulico poimenuje drugaee, kot pa Mejaceva ulica

'-

Janka Smoteta je zanimalo. ali Ze potekajo kaksne aktivnosti za pokritje avtobusnega posta.lalisca na
Bregu. Zupan muje odgovoril, da zaenkrat ne, treba se bo pogovoriti z obcani ter da bo postiajalisde
odmaknleno od kolesarke, da ne bo ovirala bodoee izvedbe
Janka Sholeta je zanimato, kako kaze z asfaltiranjem ceste na Pireev grie Zupan_ mu Je odgovoril, da
se s to zadevo ukvarla referentka za komunalne zadeve in da zadevo ze resuie Kotje seznanjen, nal
bi bile tezave pn naklonu ceste

je
AljoSa Zerjava je zanimalo. kdaj naj bi prislo do obnove Zeleznrske proge v Borovnici 2upan mu
odgovorit, da po terminskem ptanu db konca leta 2( 23, takrat bomo prislo tudi do protihrupnih ograj
Marka Zitka je zanimalo. kako je glede atletske steze in ee je 2e znano, ali smo bili na pnjavi uspesni
Dolores Dolencje odgovorila da-nai bi bili rezultati znani do sredine maja. Razpisanih le bilo 2 mio
EUR sredstev, za 15 mio EUR pa je bilo oddanih vlog

Andreja Erculja je vprasat, ali svetnikr lahko vidr.lo DllP za Kolopark Borovnica, ki je bil poslan na LAS
Barje z zaledjem. Prelel je pozrtiven odgovor

4. DOKUMENT |DENT|F|KACIJE
IUARJE BoRSN|K

INVESTICIJSKEGA PROJETKA UREDITEV KNJZNICE DR.

v BoRovNlcl
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2upan )e predstavil nov DllP kateri vkljucuje primerjavo z investicijo v knjiznico na Rakeku, katera je s
knjiZnico v Borovnici primerljiva tako po kvadraturi kot po vrednosti investicije

zupan F svetnrke seznanil s tem, da se cene v gradbenistvu visajo, da so se samo v letosnjem letu
dvignile za 30 % Mlnistrstvo za kulturo je v mesecu februarju objavilo razpis za sofinanciranje

gradnle, ponovili ga bodo predvidoma v mesecu maju na katerega pa se zaradi neizdelane
dokumentacije ne moremo prijavitr
Peter Svete Je dejal, da e odboru za druzbene dejavnosti investicra zdi visoka, cene se njemu osebno

na trgu zdro nrzje, srcer pa je odbor za novo knjiznico, pri investiciji pa so detali primeqavo s
prizidkom k sole. odbor je sprejet sklep, da se Dllp potrdi, s tem da se dileme glede visoke
cene

razresi pri ptiptavi PZl, trg bo pokazal, ali so cene res previsoke.

Peter ernilogar je dejal, da Je pridobil nekaj ponudb glede opreme nove kniiznrce, cene so zeto
razlicne. Pri opremije po nlegovih ugotovitvah razlika 30 OO0 €. Opisi so prevee iploSni, da bi lahko na

podlagi niih ocenjevati ali so ustrezni

Zupan pove, da.le potrebno 35.000 knjiznrh enot ustrezno razstaviti in zagotoviti dodatno opremo za
funkcionalnost prostora Oprema je del posebnega prolekta, na javnem naroailu se bo videlo koliko je
njena dejanska vrednost.

Prisotne sta nagovorili tudi Simona Strazisar

in Sonja Zakelj V obrazlozitvi ie Srmona Strazisar

povedala, da ]e tudr ona pridobila ponudbe za opremo, postala je g nakliuenim ponudnikom.
Nekaten ji
sploh ntso odgovorili, dobili pa so 4 ponudbe, ki so jih izdelali ni osnoviilorisa, to pa so le informativne

ponudbam

v DllP

Prisotnim je

in Selnici ob Dravi. Knjiznica je
r

je le-ta zelo nevarna in se lahko
knjiznice na Vrhnlki in finanenih

Aljosa Zerlav Je povedar, da na seji pogresa izderovarca D[p-a. obcina Borovnica knjiznico nuJno
potrebu.Je. Projektant ,e ze v zacetku napihnit cene. pod te cene pzl ne
bo set v pro.lektu ni obdelano,
kako bo urejen dostop do mansarde ln kako bo ureJen prostor nad knjiznico tnstala;Uska deta so zelo
napihnjena, medtem, ko je pri opreml najmanjsa razlika
Zupan pove, da se v dani situacrt z naertovanjem v mansadt nima smisla ukvarjati, sajJe prioriteta eim
hitrejsa_ preselitev iz obstojedih prostorov. Tudi sam najemodaialec je iztazl skrb nad
stanlem
obstojeaih prostorov
Nina scortegagna Kavanik Je dejara, da bo glasovala za predlaganr dokument aeprav je drago, saj ne
Zeli biti odgovorna za to, da bo krai brez knjiznKe zaradi izsltiwe iz obstojeeega 'oOleXti ati cero
porusenja let tega Kupili smo trgovino Jureek, v kateri naj bi bila knjiznica, obiekt
sho z tahkoto
preplacali, kaj bo sedaj v nje1. 150 00o,oo EUR obcina, da letno za subvencrle trinih najemnin
v novih
blokih

Matjaz ocepek je povedar, da Drp ne prejudrcira cen. po pogovorih z drugimi zupani, podzupanr
pove da je najbolje, da je D p za 20 o/o nad vrednostjo prqekti, saj potem o-etuje trg in obdine niso
pod stalnim prrtiskom rebalansov DllP je varianta da ali ne nova knjiznice pripravi.lavko
Dllpa so
nekateri poskuSali preprieati, da kar znila vrednost investicije Upa, da naslednjegi .r.i,isa ministrstva
ne bomo zamudili Borovntska knjiznica je sramota in iivljenjsko nevarna. Glas'ov-at bo za tn upa da bo

pro,ekt Sel napreJ.

lgtqr Sl1e je predlagal, da se DllP potrdi in da se imenuJe skupina svetnikov,

kr bi sodetovala p1
izdelavi PZl, kot posvetovatno telo (npr pri preverbi cen)
zupan ie skupino pozvar, da najprer pristopi k ureditvi statusa sedanje knjiznice, da bo de.iavnost rahko
nemoteno potekala v prostorih RKc in da zagotovro podaljsanre na;emnega razmeqa do preselitve v
nove prostore

S strani svetnlkov-je bilo predlagano, da se imenuje skupina svetnikov v sestavi: peter Svete, peter
Crnilogar in Cirit Menart.
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5. SKLEP: V strokovno komisrjo za Wiptavo PZI do dokondne ocene investici.ie za ureditev Knjiznice

dr

Marje Borsnik Borovntca se imenujejo Peter Svete. Peter Crnilogar rn Ciril Menart.

PRISOTNIH
GLASOVANJE

12

12 ZA

/

PROTI

Sklep je bil sprejet
Drrektorica obeinske uprave je koordinator skupine
Zupan 1e pncel brati sklep o potrditvi DllP, nakar
premor, ki je traial 5 minut.

ga je prekinil Peter Crnilogar in zaprosil za tehnieni

Po odmoru je svetnik Peter crnilogar je predlagal dodatnr sklep in sicer da se strinjajo s tem. da se
potrOi Dtte, oO pogoju, da tzdetaniPZi potrdr Ot6inski svet in potem gredo postopki naprej. Ce se s
tem strinla gredo napre.l na glasovanie

je
Zupan se s tem ni stnnjat Procedura s 6im se ukvarja obcinski svet je jasna lzvedba investrcr.le
pristo;nost in odgovornOit Zupana ter obCinske uprave Takega sklepa ne bo dal na glasovanje.
Na glasovanje je dal naslednji SKLEP.

6

SKLEp: Obeinski svet Obeine Borovnica potriuje sklep o potrditvi dokumenta identifikacue
v Borovnici(, kl ga je izdelal RCI - Razvojni center

investicuskega prolekta )rureditev knjizntce

lnzeninngi Celje d o o , Teharska cesta 40, 3000 Celje
PRISOTNIH
GLASOVANJE

13

4ZA

6

PROTI

Sklep ni bil sprejet

5. PRAVILNIK O DOPOLNIWAH PRAVILNIKA IN MERIL ZA

SOFINANCIRANJE LETNEGA

PROGRAMA KULTURE V OBEINI BOROVNICA
Obrazlozitev je podal Matjaz Zbogar Razprave pod to tocko ni bilo
Btez GzTave je brl sprejet naslednli SKLEP:

7. SKLEp: Obiinski svet Obcine Borovnica spreime Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika in meril
za sofinanciranje lelnega programa kulture v Ob6ini Borovnica
PRISOTNIH:
GLASOVANJE

IJ
13 ZA

/

PROTI

Sklep je bil sprejet

6. PRAVILNIK O OOPONIryAH PRAVILNIKA O
Sponra v oBe tNt BoRovNlcA
obrazloztev je podal Matjaz zbogar
Na glasovanje Je bil dan naslednii SKLEP:
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8. sKLEP: obeinski svet obeine Borovnica sprejme pravitnik o dopolnitvah pravilnika o
postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa Sporta v Ob6ini Borovnica.

PR ISOTNIH
GLASOVANJE

13
13 ZA

/

PROTI

Sklep je bil sprejet

7. ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O PODLAGAH ZA ODMERO KOi,IUNALNEGA PRISPEVKA
ZA OBSToJEEo KoMUNALNo oPREMo v oBEINI BoRovNIcA - SKRAJSAN Posrdptx
Obraz lozitev sta podala SonJa Osredkar in Gvido Modnlan

Na glasovanie sta bila dana naslednla SKLEpA:

9. sKLEP: obainski svet obiine Borovnlca soglasa, da se odtok o spremembi odtoka o
podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstojeco komunalno opremo v obdini

Borovnica sprejme po skrajsanem postopkuPRISOTNIHI
GLASOVANJE

't2
12 ZA

/

PROTI

Sklep je bil sprejet

10. SKLEP: obeinski svet obdine Borovnica sprejme odtok o spremembi odloka o podlagah za
odmero komunalnega prispevka za obstojeco komunalno opremo y ob6ini Borovnlca, v

predlaganem besedilu varianta Z.

PRISOTNIH:
GLASOVANJE

't2
12 ZA

/

PROTI

Sklep je bil sprelet

8. ODLOK O KATEGORIZACIJI OBEINSKIH CEST

-

ORUGA OBRAVNAVA

Obrazlozitev Je podal prrpravljalec odloka Gvido ModriJan Razprave pod to toeko ni bilo
Na glasovanie je bil dan nastednji SKLEP:

11. sKLEP: obeinski svet obiine Borovnica sprejme odlok o kategorizaciji ob|inskih cest v

ObCini Borovnica.

PRISOTNIH

GLASOVANJE

13
13 ZA

/

PROTI

Sklep je bil sprelet

2-7

13 seja ob6inskega sveta

9. TRETJE SPREMETBE IN DOPOLNIryE UREDITVENEGA NAERTA STRUGE V BOROVNICI'
STALISEA DO PRIPOiIB IN PREDLOGOV Z JAVNE RAZGRNIWE DOPOLNJENEGA OSNUTKA
TRETJIH SPREiIEMB IN DOPOLNITEV UREDITVENEGA NAERTA STRUGE V BOROVNICI IN
SPREMLJAJOEGA OKOLJSKEGA POROEILA
Obrazlozitev te toake je podala izdelovalka dokumenta Bogdana DraziC
,azptavi so sodelovali Peter Svete. MatJaZ Ocepek in Peter e rnilogar
Maqaz Ocepek je dejal da Je proti temu da se v 5 dlenu tocki 7 drta, da ni dovoljeno zbiranje rn odvoz
nenevarnih odpadkov izvajati tudi za odpadke, ki izvirajo izven obmooja urejanJa tega prostorskega
akta, v koltkor dejavnost za zbiranje tn odvoz teh odpadkov v obmoclu Urejanja tega prostorskega akta
ne presega povrsine 500 m

v

Nekateri od svetnikov so menili, da dejavnost zbiranja odpadkov ne sodi v center sole ln kraja
Obstojeae dejavnosti v cont bodo lahko delovale, dokler ne bodo potrebovale novih dovoljenl, 6e bodo
pa za svojo dajavnost potrebovalt kaksno dovoljenje. 9a po novem odloku ne morejo dobiti
Na glasovanje je brl dan naslednJi SKLEP:

SKLEP: Ob6inski svet obaine Borovnica sprejme stalis6a do pripomb in Pledlogov z iavne
razgmitve dopolnjenega osnutka tretjih sprememb in dopolnitev ureditvenega nadrta struge v
Borovnici in spremljaioaega okoliskega PoroEila.

11

.

PRISOTNIH
GLASOVANJE

12
1',t

zA

1

PROTI

Sklep je bil sprejet

z

OpRAvLJENtMt AKTIVNOSTMI NA PODLAGI IZHODISC ODBORA zA
PROSTORSKO PLANtRANJE, cOSPODARJENJE Z NEPREMICNINAMI lN VARSTVO OKOLJA

10. SEzNANtTEv

lrena Papez, obdinska urbanistka je vse prisotne seznanrla z opravljenim aktivnostmi na podlagi
izhodiSe Odbora za prostorsko planiranje, gospodaqenje z nepremi6ninami in varstvo okolja, in sicer'

-

-

Prostorsko preveritev Siritev centralnega vrtca v Obcini Borovnica
Potencialne lokacije za postavltev Sportne dvorane v Slrsem obmoelu centra Borovnlc,
Ponovno analizo vrednotenja najprimernejse lokaclle knjiznice
Priprava strokovnih podlag za moznost ureditve centra Borovnice z vidika umeshtve prizidka
vrtca, prizidka k telovadnici sole, umestitev Sportne dvorane in ureditev Sportnih povrsin
Prostorska preveritev umestitve nogometnega igrisea na Bariu
Obravnava pojava v(idkarstva v obeini ter nadini regulacll

11. ODLOK O DOpOLNtTVt ODLOKA O TRZNICAH lN PRODAJI BLAGA ZUNAJ PRODAJALN V
OBEINI BOROVNICA
Obrazlozitev Je podala Dolores Dolenc Bajc Razprave ni bilo
Na glasovanje sta bila dana naslednja SKLEPA:

12. SKLEP: Obiinski svet obcine Borovnica sogla5a, da se odlok o dopolnitvi odloka o
trinicah in prodali blaga zunaj prodalaln v obdini Borovnica obravnava po skraisanem
postopku.
PRISOTNIH:
GLASOVANJE

13
13 ZA

/

PROTI

ao

13 seja obcinskega sveta

Sklep je bil sprejet

13. sKLEP: obdinski svet obiine Bo.ovnica sprejme odlok o dopolnitvi odloka o trznicah in
prodaji blaga zunaj prodajaln v Obiini Borovnica.
PRISOTNIH:
GLASOVANJE

13
13 ZA

/

PROTI

Sklep le bil sprelet

12. SPREJEM SKLEPA O DOPOLNITVI SKLEPA O

CENAH

POKOPALISKE DEJAVNOSTI ZA POKOPALISEE V BOROVNICI

STORITEV JAVNE SLUzBE

Obrazlozitev je podala Dolores Dotenc Baic Razprave ni bilo
Na glasovanJe je bil dan naslednji SKLEP:

14. SKLEP: obdinski svet obaine Borovnica sprejme sklep o dopolnitvi sklepa
storitev javne sluibe pokopaliSke dejavnosti za pokopalisie v Borovnici.
PRISOTNIHi
GLASOVANJE

o

cenah

13

't3

/

zA
PROTI

Sklep je bil sprelet

13. SPREJEM OOLOKA O DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVIWI VASKIH OOBOROV
ObrazloZitev 1e podala Dolores Dolenc Bajc Razprave ni bilo.
Na glasovanje sta bila dana nastednja SKLEpA:

15. SKLEP: obaanski svet obcine Borovnica soglasa, da se sprejme odlok o dopolniwi odloka
o ustanovitvi vaskih odborov po skrajSanem postopku

PRISOTNIH:

13

GLASOVANJE

13 ZA

/

PROTI

Sklep je bil sprejet

16. SKLEP: Obdinski svet obdine Borovnica sprejme Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi
vaskih odborov.
PRISOTN IH

GLASOVANJE

13
13 ZA

/

PROTI

Sklep je bil spre,et

14. SEZNANITEV S POSTOPKOM SPREMEMBE ODLOKA O USTANOVIWI IN ORGANIZIRANJU
JAVNEGA PODJETJA KOMUNALNO PODJETJE VRHNIKA D.O.O.
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13

seJa obernskega sveta

Razprave pod to tocko ni bilo
SeJa

je bila zakljucena ob 20 55 uri.

ZUPAN

Zapisala: Sonja Osredkar

Bojan debela
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'13 seja obeinskega sveta

ZAPIS

4. DOPISNE SEJE

2-\',1

13

se.la obernskega sveta

Obiina Boroaruica
I'a1ktp*; ): I l5.l ttq .tttt,

Datum:

rei_:

ot .;o-

460. f.tk,

t); -10--1('l *nti:

ob,tndcebtuq qtat

ti

ala

30 4 2021

ZAPIS
4. dopisne seje Obdinskega sveta Obeine Borovnica z dne 30.4-2021

tlrut:

Aljosa zeqav, Peter eRNILoGAR. Joz-e KoRoSEC, Alosa HRIBAR.
Nina SCORTEGAGNA KAVCNIK, Andrej ERCULJ, Marko ZITKO, Andrej CAMPA, Peter
SVETE. Tine PALC le , Ciril MENART, Matja2 OCEPEK, Janko SMoLE

oBvEScENl

e

Sejo Je sklical Zupan Bojan eebela dne 23 4.2021 Gradivo

je bilo posredovano po

elektronski po5ti

Rok za glasovanje je bil do 30.4.2021 do 1 2.00 ure

NA SEJI SO SODELOVALI: Andrej enupn, Peter CRNILOGAR, Jo2e KOROSEC, Andrej
ERe ULJ Marko 2|TKO. Peter SVETE, Ciril MENART, Matjaz OCEPEK rn Janko SMOLE.
Na dopisnr seli le bil obravnavan naslednji DNEVNI RED

1
2.

Potrditev sestave skupne liste kandidatov za alane Razvojnega sveta Ljubljanske
urbane regije (RS LUR) 2021-2027
Soglasle f-uiSini O"ta piade za redno delovno uspesnost ravnatelja OS dr lvana
Korosca Borovnica za lelo 2O2O

Ad 1)
Potrditev sestave skupne liste kandidatov za ilane Razvojnega sveta Ljublianske
urbane regije (RS LUR) 2021-2027
Sprejet le bil naslednji SKLEP:
1. SKLEP: Potrdi se sestavo skupne liste kandidatov za 6lane Razvojnega sveta
Ljubljanske urbane regije za mandatno obdobje 2021'2027.
Glasovalo .ie 9 svetnikov
GLASOVANJE

I

ZA
PROTI

Sklep je bil sprejet
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13 seja obdi nskega sveta

Ad 2)

soglasje k yisini dela plaEe za redno delovno uspesnost ravnatelja oS dr. lvana
Koro5ca Borovnica za leto 2020

Sprelet je brl naslednji SKLEP:
!.-sxlee: Poda se soglasje k vi.ini dela plade za redno delovno uspesnost ravnatelja
OS dr. lvana Koro5ca Borovnica za leto 2O20 v viSini 5% polletne mase njegove

osnovne plaie..

Glasovalo je 9 svetntkov
GLASOVANJE:

7
2

ZA
PROTI

Sklep je bil sprejet

Zapisala. Nejli Ofentav5ek

Boj-an eebela

ZU PAN
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