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ŽUPAN
Številka: 900-0006/2021
Datum: 23.6.2021
OBČINSKI SVET
OBČINE BOROVNICA
ZADEVA:

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

NAMEN:

Seznanitev

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 13. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA

Zap.
PREDLAGANI SKLEP
SPREJET
št.
OBJAVA
1. Sprejme se Sklep o mnenju občine k osnutkom Pokrajinske zakonodaje, v Sklep je bil sprejet
predlaganem besedilu.
in objavljen v Ur. l.
RS, št. 85/21
2. Potrdi se zapisnik 12. redne seje Občinskega sveta Občine Borovnica z dne Sklepa sta bila
14.04. 2021.
sprejeta.
Zapisnika
Potrdi se zapis 4. dopisne seje Občinskega sveta Občine Borovnica.
objavljena na
spletni strani.
3. Občina Borovnica kot ustanovitelj javnega zavoda OŠ dr. Ivana Korošca Sklep je bil sprejet
Borovnica soglaša z razporeditvijo presežka iz poslovanja OŠ dr. Ivana Korošca in poslan v šolo
Borovnica v letu 2020
4. Občinski svet Občine Borovnica sprejme Odlok o zaključnem računu proračuna Sklep je bil sprejet.
Občine Borovnica za leto 2020
Odlok objavljen v
Ur. l. RS, št.85/21
5. Občinski svet Občine Borovnica se je seznanil s končnimi poročili Nadzornega
Sklepi so bili
odbora občine Borovnica opravljenih nadzorov:
sprejet.
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
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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
6.

Občinski svet Občine Borovnica se seznanja z Letnim poročilom Nadzornega
odbora Občine Borovnica za leto 2020.

Sklep je bil sprejet.

SPLOŠNE ZADEVE
Priprava rebalansa proračuna.

INVESTICIJE IN KOMUNALNE ZADEVE
Izbran izvajalec del za ureditev propusta v Ohonici.
Izbran izvajalec za preureditev ceste Dražica proti železniškem podvozu.
Priprava pogojev projektiranja kanalizacijskega priključka za nove stanovanjske objekte na
Pakem.
Pripravljena dokumentacija za izvajanje JR Cesta na Dol. Izvedeno zbiranje ponudb.
Pripravljeni pogoji za prestavitev Eko otoka na novo lokacijo na Lazah.
Ureditev služnosti na cest ob Ljubljanski 1a–1c za potrebe izgradnje kanalizacije.
Izvedeno odpiranje ponudb po razpisu za sofinanciranje nakupa in vgradnje MKČN –
prispelo 10 prijav. Izdani so bili sklepi.
Vodovod Koti-Budence – opravljen sestanek z vodovodnim odborom na terenu in kasneje
ponovno z projektantom. Vaščanom Brezovice poslana obvestila o načrtovani faznosti
izvedbe del.
PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE
Za dobo dveh let je bila podpisana pogodba za vzdrževanje gozdnih cest v občini Borovnici. I
Izdani so bili sklepi o razdelitev sredstev na področju kmetijstva.
Začeli smo s postopkom odkupa zemljišč, kjer poteka obvozna pot na Dražico.
Objavljen je bil razpis za prodajo stavbnih zemljišč na Miklavičevi cesti.
Prodano je bilo stavbno zemljišče na Dolu.
Izvedena je bila geodetska meritev oboda območja komasacije. Javno razgrnjeni bodo
elaborat obstoječega stanja zemljišč, elaborat vrednotenja zemljišč in elaborat idejne
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zasnove ureditve komasacijskega območja Borovnica, in sicer od 14.06.2021 do 28.06.2021.
Javna razgrnitev bo na občini in Upravni enoti Vrhnika.
S strani Ministrstva za okolje in prostor smo na podlagi našega zahtevka prejeli sklep o
povračilu sredstev subvencije pri plačevanju tržne najemnine za stanovanje v višini
70.780,85 EUR, kar predstavlja ½ sredstev za subvencije najemnikom tržnih stanovanj.
DRUŽBENE DEJAVNOSTI
Izbor ter izdaja odločb za sofinanciranje programov stanovskih organizacij in sklenitev
pogodb.
Primopredaja objekta in zemljišča nove knjižnice.
Priprava in objava javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov.
Priprava javnega razpisa za sofinanciranje programov športa.
Priprava in objava javnega poziva za sofinanciranje udeležbe OŠ otrok v programih aktivnih
poletnih počitnic.
Izveden sestanek Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu s poudarkom na
organizaciji prihoda v šolo od 1.9.2021 dalje.
Športni stadion - Izvedena dva sestanka na terenu s predstavnikom šole glede ureditve
športnega stadiona in okolice. Opravljeno zbiranje ponudb za sanacijo športnega stadiona.
Pridobljen sklep o sofinanciranju s strani Fundacije za šport. Projekt prijavljen na
sofinanciranje na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.
Prostori nove knjižnice – 12.5. opravljen ogled objekta Strokovne komisije za pripravo PZI
dokumentacije in občinske uprave.
16.6. – opravljen ogled Strokovne komisije za pripravo PZI dokumentacije, projektant in
občinska uprava. Po dogovoru izdano naročilo za Izdelavo dokumentacije za spremembo
namembnosti za namen ureditev knjižnice.
Priprava proslave ob dnevu državnosti.
Potekajo priprave na akademijo ob občinskem prazniku.
Kolopark Borovnica
Na razpisu Fundacije za šport nismo bili uspešni. Projekt smo pripravili za obravnavo in na
Skupščini LAS Barje z zaledjem 21. 6. 2021, čemur bo sledila oddaja projektne vloge na
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Predlog projekta sicer predvideva izvedbo
projekta do konca letošnjega leta, je pa to v prvi vrsti odvisno od datuma podpisa pogodbe z
Ministrstvom za gospodarstvo in tehnologijo.
Projekt »Tematski park in spominska pot borovniškega viadukta«
Pridobili smo ponudbe za vsako od predvidenih aktivnosti, jih pregledali in izdali sklepe o
izboru najbolj ugodnega ponudnika ter z izbranimi ponudniki sklenili pogodbe. Izvedene so
bile dejavnosti priprave, lektorskega pregleda in prevoda besedil o zgodovini Borovniškega
viadukta, izdela nov ureditveni načrt tematskega parka in opravljen koordinacijski sestanek z
izvajalci priprave zemljišča, hortikulturne ureditve parka in dobave uličnega pohištva ter z
izdelovalcem informacijskih panojev. Začetek terenskih del je predviden v drugi polovici
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avgusta, dela pa naj bi bila končana do konca prvega tedna letošnjega oktobra. Trenutno
potekajo dogovori glede izvedbe izobraževalno-promocijskih dejavnosti za učence OŠ dr.
Ivana Korošca Borovnica ter za izvedbo usposabljanja za interpretativno vodenje po
železniški tehniški in kulturni dediščini v občini.
Kolesarska povezava Borovnica – Breg
Vlogo pregleduje Služba Vlade RS za regionalni razvoj in evropsko kohezijsko politiko in bo s
pregledom vloge predvidoma zaključila do 24. 6. 2021.
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