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ŽUPAN
Številka: 900-0005/2021
Datum: 12.5.2021
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 12. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA

Zap.
št.

1.

2.
3.

4.

5.

6.

PREDLAGANI SKLEP

SPREJET
OBJAVA
Potrdi se zapisnik 11. redne seje Občinskega sveta Občine Borovnica z dne 23. Sklepi so bili
12. 2020.
sprejeti.
Potrdi se zapisnik 5. izredne seje Občinskega sveta Občine Borovnica z dne 28. Zapisniki objavljeni
1. 2021.
na spletni strani.
Potrdi se zapisnik 6. izredne seje Občinskega sveta Občine Borovnica z dne 18.
2. 2021, s podano pripombo,
V strokovno komisijo za pripravo PZI za ureditev Knjižnice dr. Marje Boršnik Sklep je bi sprejet
Borovnica se imenujejo Peter Svete, Peter Črnilogar in Ciril Menart.
in poslan članom.
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.
Občinski svet Občine Borovnica sprejme Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika in Sklep je bil sprejet.
meril za sofinanciranje letnega programa kulture v Občini Borovnica.
Pravilnik objavljen
v Ur. l. RS, št.
70/21
Občinski svet Občine Borovnica sprejme Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o Sklepi je bili
postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini sprejet. Pravilnik je
Borovnica.
bil objavljen v Ur. l.
RS, št. 70/21
Občinski svet Občine Borovnica sprejme Odlok o spremembi odloka o podlagah Sklep je bil sprejet.
za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo v občini Odlok objavljen V
Borovnica, v predlaganem besedilu varianta 2.
Ur. l. RS, št. 70/21
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7.

Občinski svet Občine Borovnica sprejme Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Sklep je bil sprejet.
Občini Borovnica.
Odlok objavljen v
Ur. l. RS, št. 70/21

8.

Občinski svet Občine Borovnica sprejme Stališča do pripomb in predlogov z
javne razgrnitve dopolnjenega osnutka tretjih sprememb in dopolnitev
Ureditvenega načrta Struge v Borovnici in spremljajočega okoljskega poročila.
Občinski svet Občine Borovnica soglaša, da se Odlok o dopolnitvi Odloka o
tržnicah in prodaji blaga zunaj prodajaln v Občini Borovnica obravnava po
skrajšanem postopku.
Občinski svet Občine Borovnica sprejme Sklep o dopolnitvi Sklepa o cenah
storitev javne službe pokopališke dejavnosti za pokopališče v Borovnici.

9.
10.

11.

Občinski svet Občine Borovnica sprejme Odlok o dopolnitvi Odloka o
ustanovitvi vaških odborov.

Sklep je bil sprejet.
Stališča objavljena
na spletni strani.
Sklep je bil sprejet.
Odlok objavljen v
Ur. l. RS, št. 70/21
Sklep je bil sprejet
in objavljen v Ur. l.
RS, št. 70/21
Odlok je bi sprejet
in objavljen v Ur. l.
RS, št. 70/21

POROČILO – AKTIVNOSTI V ČASU EPEDEMIJE COVID-19 OD 19. 10. 2020 DO
19.4.2021
Ključne aktivnosti:
1.) Štab CZ se je v času epidemije sestal na petih sestankih. Odločili smo se, da glede na
ugodno epidemiološko situacijo v občini, razen štaba CZ in po potrebi prostovoljcev Karitasa
ne vpokličemo in aktiviramo dodatne sile CZ, ker za to ni bilo potrebe. Župan in člani štaba
CZ smo vsakodnevno spremljali trenutne razmere in sodelovali s ravnateljem, medobčinskim
inšpektoratom, Zdravstvenim domom Vrhnika, Karitasom in policijo.
2.) Telefonska številka za pomoč občanom, ki je bila aktivirana v spomladanskem času, je
ostala aktivna še naprej.
3.) Sprejeli smo odločitev, da se do nadaljnjega zaprejo vsa otroška igrišča v občini,
onemogoči uporabo avtobusnih postaj in javnih klopi za druženje na prostem ter da se zapre
voda na pokopališču in ostalih javnem mestih.
4.) Skupaj z ravnateljem smo poskrbeli za zagotavljanje nujnega varstva otrok v Vrtcu
Borovnica. Župan je sprejel ustrezen sklep. Vrtec je obratoval od 6.30 do 16. ure.
Obratovala je tudi kuhinja, ki je zagotavljala obroke za občane, ki jih oskrbuje Zavod Pristan
oz. za vse občane, ki nimajo druge možnosti. Zagotavljali smo tudi tople obroke za otroke iz
socialno šibkih družin.
5.) Župan je sprejel odredbo, s katero je pooblastil MIRED za opravljane nadzora nad
izvajanjem prepovedi gibanja in zbiranja na območju Občine Borovnica.
Splošna ugotovitev je bila, da so občani v večini primerov ostajali doma. Največ zbiranja je
bilo opaženega na nezasedenem parkirišču P+R in športnem igrišču. Poskrbeli smo za
dodatno zaščito in objavili opozorila na spletni strani.
6.) Predstavnica Karitas in članica štaba CZ sta nudili pomoč občanom, ki nimajo svojcev
(dostava hrane, zdravil).
7.) V dogovoru s ZD Vrhnika smo tudi v Borovnici omogočili nekajdnevno hitro testiranje za
občane, in sicer v večnamenskem prostoru OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica. Poskrbeli smo
za pripravo prostora in organizacijo testiranja.
Nabava in distribucija zaščitne opreme:
1.) Že pred razglasitvijo jesenske epidemije je občina še dodatno nabavila zaščitne maske in
razkužila za roke in površine ter zaščitne rokavice . Po potrebi smo zaščitna sredstva
razdelili društvom, pogrebni službi, Karitasu,…. Poskrbeli smo tudi za nakup embalaže za
zagotavljanje toplih obrokov.
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Obveščanje javnosti:
1.) Občane smo sproti obveščali o ukrepih in drugih aktivnosti tako na spletni strani
Občine Borovnica kot v občinskem glasilu Naš časopis.
Ves čas smo zelo uspešno sodelovali z URSZR, tekoče so nas obveščali o dnevnem
dogajanju na območju regije ter o ukrepih, ki jih je sprejemala država in sledili njihovim
navodilom. Poudariti moramo, da so nam bili vedno na razpolago za vsa potrebna
vprašanja.
Pred začetkom pouka prve triade smo se sestali z ravnateljem OŠ in se dogovorili kako bodo
potekali prevozi otrok v šolo.
19. aprila smo ponovno odprli vsa otroška in športna igrišča.
Epidemiološko situacijo bomo še naprej tekoče spremljali in po potrebi izvedli ustrezne
ukrepe.

OKOLJE IN PROSTOR
Na Občino Vrhnika oddana pobuda za spremembo OPN na območju Tehničnega muzeja
Bistra z namenom izgradnje obvoznice Bistra. V pripravi je dogovor o sodelovanju za
izvedbo obvozne ceste mimo kompleksa Tehniškega muzeja Slovenije v Bistri. Podpisniki
dogovora so Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za infrastrukturo, Občina Vrhnika in Občina
Borovnica.

INVESTICIJE IN KOMUNALNE ZADEVE
Objavljen javni razpis za subvencioniranje vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav.
Zaključeno javno naročilo in podpisana pogodba za storitev projektiranja vodovoda Koti
(vrtina Prušnica-Budence, vodovod Koti, sekundarna povezava na vodohran Borovnica).
PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE
Začelo se je z urejanjem odkupa zemljišč, kjer poteka obvozna pot na Dražico.
V skladu z načrtom Razpolaganja z nepremičnim premoženjem je bilo odkupljenih nekaj
zemljišč.
DRUŽBENE DEJAVNOSTI
Izvedba javnega razpisa za sofinanciranje stanovskih dejavnosti.
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INFORMACIJA O SODNEM POSTOPKU – TOŽBA LESOJ ENERGETIKA D.O.O. PROTI
OBČINI BOROVNICA
Občina Borovnica je 25.1.2013 v Uradnem listu RS objavila javni razpis za izbiro
koncesionarja za izvajanje lokalne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo za
tarifne odjemalce na območju občine Borovnica.
Družba Lesoj Energetika d.o.o. (kot koncesionar) s partnerjem Lesoj d.o.o. je 5.4.2013 z
Občino Borovnica sklenila Koncesijsko pogodbo za izvajanje gospodarske javne službe
oskrbe s toplotno energijo na območju občine Borovnica. Za izgradnjo kotlovnice in deponije
za gorivo in distribucijskega omrežja je bil določen rok 6.12.2013. Koncesijska pogodba je
bila sklenjena za dobo 25 let, t.j. do leta 2038.
Upravna enota Vrhnika je z odločbo 17.9.2013 izdala gradbeno dovoljenje, s katerim je
koncesionarju kot investitorju dovolila gradnjo daljinskega ogrevanja na biomaso v občini. V
nadaljevanju je prišlo do razveljavitve gradbenega dovoljenja zaradi pritožb nekaterih
občanov, saj je bilo ugotovljeno, da je le-to bilo izdano nezakonito. Ministrstvo za
infrastrukturo in prostor je pritožbi pritožnikov ugodilo ter odpravila odločbo – gradbeno
dovoljenje in ga vrnilo Upravni enoti Vrhnika v ponovni postopek.

Upravna enota Vrhnika je v ponovnem postopku dne 20.12.2013 zavrnila zahtevek
koncesionarja kot investitorja za izdajo gradbenega dovoljenja. Ta odločba o zavrnitvi je
postala pravnomočna, zaradi česar kasneje ni bilo več možno nadaljevati projekta, saj ni bilo
več možno pridobiti subvencij za izgradnjo DOLB.
V letu 2016 je Lesoj Energetika d.o.o. vložila tožbo proti Občini Borovnica za povračilo
navadne škode v višini 324.785,70 EUR in na povračilo izgubljenega dobička v višini
1.151.304,00 EUR.
Občina Borovnica je za zastopanje v zadevi pooblastila Odvetniško družbo Potočnik in Prebil
d.o.o.
V letu 2019 in januarja 2020 je bilo opravljenih več sodnih obravnav, kjer so bile zaslišane
priče.
Na zadnji obravnavi januarja 2020 je sodnica zaključila zadevo in napovedala, da bo odločila
in izdalo sodbo po temelju, torej ali je podana odškodninska odgovornost občine ali ne (ali pa
delno da, delno ne).
Naknadno se je sodnica v juliju 2020 odločila, da še ne bo izdala sodbo, ampak da bo
angažirala sodnega izvedenca finančne stroke, ki bo izračunal, kakšen dobiček bi Lesoj
energetika d.o.o. kot koncesionar ustvaril v 25-letnem obdobju koncesije, če bi takrat v letu
2013 pričeli z izvajanjem koncesije, ki bi trajala do leta 2038.
Tekom sodnega postopka je Lesoj angažiral svojega strokovnjaka, ki je za njih izračunal, da
naj bi njihov izgubljeni dobiček v teh 25 letih znašal 1.151.304,00 EUR.
V aprilu 2021 smo prejeli mnenje izvedenca, ki je izračunal, po 2 modelih, da bi znašal
dobiček Lesoj energetike d.o.o. v 25 letih 173.000,00 EUR oz. 215.000,00 EUR oz. po
povprečni vrednosti obeh modelov 194.000,00 EUR.
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Zoper cenilno poročilo je 13.4.2021 pooblaščena odvetniška družba vložila novo pripravljalno
vlogo, saj menijo, da ni nobene podlage, da bi bila sploh podana odškodninska odgovornost
občine v razmerju do Lesoj energetika d.o.o.

Bojan Čebela
Župan
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