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ZAPISNIK
13. redne seje Občinskega sveta občine Borovnica, ki je bila v sredo, 19.05.2021 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 12 svetnikov, odsoten je bil Andrej Čampa. Nina Scortegagna Kavčnik
pa je sejo zapustila predčasno.
Na seji so bili prisotni še:
1. Dolores Dolenc Bajc, Andrej Klemenc in Sonja Osredkar, občinska uprava
2. Katarina Lipovšek, članica NO, pod točko 7. in 8.
Prek ZOOM-a so se v sejo pri točki 1. vključili še Zofija Hafner – vodja kabineta, Alojz Kovšca
– predsednik Državnega sveta in Miroslav Ribič, državni svetnik.
Župan je v sprejem predlagal naslednji DNEVNI RED:
1. Pokrajinska zakonodaja – mnenje Občinskega sveta Občine Borovnica
2. Potrditev zapisnika 12. redne seje občinskega sveta in zapisa 4. dopisne seje
3. Poročilo župana o izvrševanju sklepov občinskega sveta in o opravljenih nalogah
med obema sejama
4. Pobude in vprašanja svetnikov
5. Odločanje o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki OŠ dr. Ivana Korošca
Borovnica
6. Zaključni račun proračuna občine Borovnica za leto 2020
7. Končna poročila Nadzornega odbora za leto 2019 in 2020
8. Letno poročilo o delu Nadzornega odbora za leto 2020
Prisotnih je 12 svetnikov.
Dnevni red je bil z 12 glasovi ZA soglasno sprejet.
1.

POKRAJINSKA

ZAKONODAJA

–

MNENJE

OBČINSKEGA

SVETA

BOROVNICA
Obrazložitev zakonodaje je predstavil predsednik državnega zbora Alojz Kovšca.
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V razpravi so sodelovali Matjaž Ocepek, Miroslav Ribič in Alojz Kovšca.
Matjaž Ocepek je povedal, da pozdravlja organizacijo pokrajin, saj je to obveza do Evrope in
ustave. Pokrajine nam omogočajo razvojno politiko, niso pa natančno opredeljene naloge.
Spremeniti bo potrebno vrsto zakonodaje, to bi bilo potrebno narediti v enem paketu in ne
postopoma. Nujno bi bilo potrebno določiti pristojnosti pokrajine in načine financiranja. Zakon
bo moral sprejeti državni zbor z dvotretjinsko večino, ni dovolj, da se s tem strinjajo občine. Z
nastankom pokrajin se bodo spremenili tudi volilni organi.
1. SKLEP: Sprejme se Sklep o mnenju občine k osnutkom Pokrajinske zakonodaje, v
predlaganem besedilu.

PRISOTNIH:
GLASOVANJE:

12
12 ZA
/ PROTI

Sklep je bil sprejet.
2. POTRDITEV ZAPISNIKA 12. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA IN ZAPISA 4.
DOPISNE SEJE
Peter Črnilogar je zanimalo, če se vsebine sej objavlja tudi na FB strani glede nato, da občinski
svet še ni potrdil zapisnika. Pri glasovanju glede potrditve DIIP-a za knjižnico je namreč bilo
poimensko objavljeno kdo je glasoval ZA, kdo PROTI in kdo je bil VZDRŽAN. Smatra, da je to
pritisk na institut občinskega sveta.
Matjaž Ocepek je predlagal, da naj mnenje glede poimenskega objavljanja pri posameznem
glasovanju poda Statutarno pravna komisija. Drugače pa so seje Občinskega sveta javne, z
izjemo sedaj, ko prisotnosti javnosti ni zaradi ukrepov zaradi COVIDA-19.
Župan je dal na glasovanje naslednje SKLEPE:
2. SKLEP: Potrdi se zapisnik 12. redne seje Občinskega sveta Občine Borovnica z dne
14.04.2021.
PRISOTNIH:
GLASOVANJE:

12 ZA
12 ZA
/ PROTI

Sklep je bil sprejet.

3. SKLEP: Potrdi se zapis 4. dopisne seje.
PRISOTNIH:
GLASOVANJE:

12 ZA
11 ZA
/ PROTI

Sklep je bil sprejet.
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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 Črnilogar je postavil vprašanje glede pripravljalne vloge za Lesoj d.o.o.. Župan mu je
odgovoril, da je iz izvedenec podal mnenje, ki odstopa od tistega, kar je podal Lesoj d.o.o.
Neizvrševanje koncesije je napaka investitorja. Občina je želela z Lesojem skleniti poravnavo,
ki pa je Občinski svet ni sprejel.
Poleg tega je povedal, da bi bilo potrebno očistiti Beli potok, in sicer del struge desno od
mostička, struga je v celoti zasuta, zato gre voda čez cesto.
Nina Scortegagna Kavčnik: V tem deževnem vremenu sta most v Jele in obvoz v Jele
problematična, ki sta večkrat poplavljena. Nov most naj bi bil zgrajen prihodnje leto, na mostu
je veliko lukenj, ki so zelo nevarne, zato predlagam, da se do izgradnje novega mostu pristopi
vsaj k pokrpanju lukenj. Odgovorjeno ji je bilo, da je bila izvajalcu že izdana naročilnica za
preplastitev mostu, obvozna pot je bila nasuta, kar pa se tiče podvoza v Jelah, se razmišlja o
črpalki, ki bi poskrbela za izčrpavanje vode.
Nina Scortegagna Kavčnik je podala pobudo, da bi se asfaltiral pločnik pred hišo Čampe.
Pločnik je nasut s slabim materialom. Obenem se je opravičila, ker bo sejo zapustil predčasno,
ker ima druge obveznosti. Odgovorjeno ji je bilo, da se bo ta zadeva uredila ob ureditvi
Zalarjeve ceste.
Jože Korošec: tudi Prušnica v območju vojske je prestopila bregove in tudi Izber v Zabočevem.
Ob takšnem deževju se je izkazalo, da je most na Dražici zgrajen dobro. Beli potok je ozko
grlo, vodo bi bilo potrebno spusti naprej. Župan je odgovoril, da je Hidrotehnik na vodotokih že
opravil nekaj vzdrževalnih del, ostalo pa bo še.
V Brezovici je bil imenovan vodovodni odbor, določili so tudi traso poteka vodovoda, občani
pa bodo obveščeni, kaj se dogaja. Voda je vsako leto slabša, zato se jo klorira, s tem so se
občani sprijaznili. Vodovodni odbor uspešno sodeluje s projektantom in občinsko upravo.
Matjaž Ocepek: bliža se konec šolskega leta. Potrebno bi bilo urediti pravilnik in urnik glede
šolskega prevoza, da so stvari pred počitnicami urejene in da so starši pravočasno obveščeni.
Marko Žitko: Ali je morda že kaj znanega, če je bila občina uspešna na razpisu Fundacije za
šport glede obnove atletske steze? Odgovorjeno mu je bilo, da so včeraj dobili neuradno
informacijo, da smo bili na razpisu uspešni in da smo dobili odobrenih nekaj sredstev. V
drugem tednu, naj bi se dobili z učiteljem telovadbe, s katerim se bomo dogovorili, kaj bi bilo
treba narediti.
Ciril Menart je povedal, da se je pri njem pred časom oglasil g. Drago Srnel in da mu je župan
prepovedal vstop na občino. Želel je, da bi na svoje stroške asfaltiral občinsko cesto, vendar
mu občina ni dovolila, zato je na svoje stroške asfaltiral le 10 m2 dvorišča. Zanima ga, koliko
sedaj stane vzdrževanje občinske ceste?
Župan je odgovoril, da je g. Drago Srnel občan druge občine in da je njegova stavba posledično
vikend. Zagotovo smo ga že 5 krat obravnavali, stalno pa se obrača na referentko za
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komunalne zadeve. Ker občina v letu 2020 ni imela planiranih sredstev za asfaltiranje ceste
do njegovega vikenda, je želel, da bi on občini posodil denar za asfaltiranje, občina pa mu bi
potem to vrnila. Še vedno je veliko stanovanjskih objektov, ki nimajo asfaltiranih poti.
Peter Svete: Vrnil bi se k zapisu oz. poročilu o zadnji seji občinskega sveta, ki je bil objavljen
na FB. Če bi bil DIIP potrjen 12.02.2021, potem bi lahko občina kandidirala na razpisu
28.03.2021. Sam župan je na seji povedal, da nismo nič zamudili, ker DIIP ni bil potrjen. Tak
zapis ni primeren, to bi lahko obrazložili drugače, razen če to ni napaka. Župan je odgovoril,
da bo ponoven razpis konec maja, drugo leto bomo šli projekt. V kolikor bi bil DIIP potrjen, bi
bil vzdušje drugačno, imeli bi elan in nov zagon.
5. ODLOČANJE O RAZPOREDITVI PRESEŽKA PRIHODKOV NAD ODHODKI OŠ DR.
IVANA KOROŠCA BOROVNICA
Obrazložitev te točke je podal ravnatelj, Daniel Horvat. Povedal je, da zavod kot celota deluje
pozitivno, medtem, ko ima šola izgubo, pri izvajanju javne službe. V kuhinji je sistemizirano
eno mesto kuharja, ki ga sofinancira država, v kuhinji pa so še 4 zaposleni. V šoli se dnevno
pripravi 1300 obrokov.
Brez razprave je bil sprejet naslednji
4. SKLEP: Občina Borovnica kot ustanovitelj javnega zavoda OŠ dr. Ivana Korošca
Borovnica soglaša z razporeditvijo presežka iz poslovanja OŠ dr. Ivana Korošca
Borovnica v letu 2020.

PRISOTNIH:
GLASOVANJE:

11
11 ZA
/ PROTI

Sklep je bil sprejet.
6. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BOROVNICA ZA LETO 2020
Obrazložitev točke je podala občinska računovodkinja Monika Remškar.
Direktorica občinske uprave je povedala, da smo vse kar smo si zadali, tudi uspešno uredili
(bil je zgrajen prizidek k šoli, uredili in preplastili smo Zalarjevo cesto ter del ceste na Dražici
– Majerca, postavljena je bila LED lučka proti nogometnemu igrišču, sofinancirali smo novo
vrtino na Vršaju, kupili smo klorirno napravo, pristopili k projektu kolesarka povezava Breg –
Pako, poplavna študija je tik pred potrditvijo na Direkciji RS za vode…
Brez razprave je bil sprejet naslednji
5. SKLEP: Občinski svet Občine Borovnica sprejme Odlok o zaključnem računu
proračuna Občine Borovnica za leto 2020.
PRISOTNIH:
GLASOVANJE:

11
11 ZA
/ PROTI

Sklep je bil sprejet.
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7. KONČNA POROČILA NADZORNEGA ODBORA ZA LETO 2019 IN 2020
8. LETNO POROČILO O DELU NADZORNEGA ODBORA ZA LETO 2020
Ker je bil predsednik Nadzornega odbora Jure Škrbec zaradi bolezni odsoten, je obrazložitev
poročil podala članica odbora Katarina Lipovšek.
Matjaž Ocepek je pohvalil način dela, pregledanih je bilo veliko razpisov za kar nekaj let nazaj.
Kar se tiče strokovne komisije za šport je povedal, da to komisijo vodi on, žal pa je Borovnica
tako majhen kraj, kjer je težko najti ljudi, ki se spoznajo na šport in ne delajo v športu. Zagotovi
pa lahko, da so se ti člani potem izločili pri točkovanju. Kar se tiče sortirnice odpadkov, o tem
je občinski svet razpravljal v okviru OPPN Struge.
Peter Črnilogar je povedal, da je dva mandata sodeloval v nadzornemu odboru in ve, kakšno
delo je bilo narejeno in jih spodbudil, da delajo tako še naprej.
Na glasovanje sta bila dana naslednja:
6. SKLEP: Občinski svet Občine Borovnica se je seznanil s končnimi poročili
Nadzornega odbora občine Borovnica opravljenih nadzorov:
1. Pregled investicij in investicijskega vzdrževanja v izgradnjo novega vrtčevskega
oddelka v prostorih ZD Vrhnika p.o., delovni enoti Borovnica
2. Pregled sofinanciranj na področju kulture v občini Borovnica za leto 2016, 2017 in
2018
3. Pregled naročila, organiziranja in izvedbe prevoza šolskih otrok na območju Občine
Borovnica v letih 2016, 2017 in 2018
4. Pregled pridobitve ter delovanje oziroma dostopnost lesenega gradu za otroke
5. Pregled sofinanciranj športnih dejavnosti v Občini Borovnica za leto 2017, 2018 in
2019
6. Pregled sofinanciranj in dejavnosti humanitarnih organizacij v Občini Borovnica za
leto 2017, 2018 in 2019
7. Pregled sofinanciranj ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v
občini Borovnica za leto 2017, 2018 in 2019
8. Pregled obnove avtobusnih postajališč v Občini Borovnica v letu 2019
9. Pregled organizacije in sofinanciranje organizacije in izvedbe javne prireditve
Praznika borovnic v letu 2017, 2018 in 2019

PRISOTNIH:
GLASOVANJE:

11
11 ZA
/ PROTI

Sklep je bil sprejet.

7. SKLEP: Občinski svet Občine Borovnica se seznanja z Letnim poročilom Nadzornega
odbora Občine Borovnica za leto 2020.
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11
11 ZA
/ PROTI

Sklep je bil sprejet.

Seja je bila zaključena ob 19.50 uri.

Zapisala: Sonja Osredkar

ŽUPAN
Bojan Čebela
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