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ZAPISNIK
'13. redne seie Obeinskega sveta obdine Borovnica, ki

je bila v sredo, 19.05.2021 ob 17 uri

v

vecnamenskem prostoru OS dr. lvana Korosca Borovnrca.
Sejo obcinskega sveta je vodil zupan Bojan Cebela,
sklepena.

Na seji je bilo prisotnih 12 svetnikov, odsoten
seio zapustila preddasno.

kije pozdravil vse prisotne in ugotovil, da je seja

je bil Andrej Campa. Nina Scortegagna Kav6nik pa ie

Na seji so bili prisotni Se:
1. Dolores Dolenc Bajc, Andre.l Klemenc in Sonja Osredkar, obeinska uprava
2. Katanna Lipovsek, clanica NO, pod to6ko 7 in 8

v seio pri toeki 1. vkljuCili 5e Zofia Hatnq
predsednik Drzavnega sveta in Miroslav RibiC, dflavni svetnik
Prek ZOOM-a so se

- vodja kabineta, Alojz Kovsca -

Zupan je v sprejem predlagal naslednji DNEVNI RED:
Pokraiinska zakonodaja - mnenje Obcinskega sveta Obeine Borovnrca
Potrditev zapisnika 12. redne seJe obcinskega sveta in zapisa 4. dopisne seje
Porodilo Zupana o izvrsevaniu sklepov obcinskega sveta in o opravljenih nalogah med obema
selama
Pobude in vprasanja svetnikov
Odloeanje o razporeditvi presezka prihodkov nad odhodki OS dr. lvana Korosca Borovnica
Zakl,ucni racun proracuna obeine Borovnic€ za leto 2020
Kondna porocila Nadzornega odbora za leto 2019 in 2020
Letno porocilo o delu Nadzornega odbora za lelo 2O2O

'I
2.
3
4.
5.
6
7
8.

Prisotn ih

je 12 svetnikov

Dnevni red je bl z 12 glasovi ZA soglasno sprejet.

1. POKRAJINSKA ZAKONODAJA

-

MNENJE OBEINSKEGA SVETA OBEINE BOROVNICA

Obrazlozitev zakonodaje Je predstavil predsednik dAavnega zbora Alojz Kovsca
V razpravi so sodelovali Matjaz Ocepek, Miroslav Ribic in Alojz Kovsca
Matjaz Ocepek je povedal, da pozdravlja organizacijo pokrajin, sajje to obveza do Evrope in ustave
Pokrajrne nam omogoCajo razvojno politiko, niso pa natanono opredeljene naloge Spremeniti bo
potrebno vrsto zakonodaje, to bi bilo potrebno narediti v enem paketu in ne postopoma. Nujno bi bilo
potrebno doloeiti pristoJnosti pokrajine in nacine financiranja. Zakon bo moral sprejeti dd'avni zbot z
dvotretjinsko vecino, ni dovolj, da se s tem strinJajo obcrne. Z nastankom pokrajin se bodo spremenili
tudi volilnr organr
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1. SKLEP: Sprejme se Sklep
predlaganem besedilu.
PRISOTNIH:
GLASOVANJE

o

mnenju obcine

k

osnutkom Pokraiinske zakonodaje, v

12

12 ZA

/ PROTI
Sklep je bil spretet

2. POTRDITEV ZAPISNIKA 12. REDNE SEJE OBEINSKEGA SVETA IN ZAPISA 4. OOPISNE SEJE
Peter Crnilogar je zanimalo, ee se vsebine sej objavlja tudi na FB strani glede nato, da obcinski svet Se

ni potrdil zapisnika. Pn glasovanju glede potrditve DllP-a za knjiznico je namree brlo poimensko
objavljeno kdo ie glasoval ZA, kdo PROTI in kdo.te bil VZDRZAN. Smatra, da je to pritisk na institut
ob6inskega sveta

je predlagal, da naj mnenie glede poimenskega objavl.lanja pri posameznem glasovanju
poda Statutarno pravna komisua Drugade pa so seje Obcinskega sveta javne, z zjerno sedaj, ko
prisotnosti javnosti ni zaradi ukrepov zaradi COVTDA-19
MatyaZ Ocepek

2upan je dal na glasovan.ie naslednje SKLEPE:
2. SKLEP: Potrdi se zapisnik 12. redne seie Obcinskega sveta Obdine Boroynica z dne
14.04.202',1.

PRISOTNIH:
GLASOVANJE

12 ZA
12 ZA

/

PROTI

Sklep je bil sprejet

3. SKLEP: Potrdi se zapis 4. dopisne seje.
PRISOTNIH,
GLASOVANJ E:

12 ZA
't1 zA

/

PROTI

Sklep je bil sprejet

3. PORoEILo zUPANA o IZVRSEVANJU SKLEPoV oBEINSKEGA SVETA IN o oPRAVLJENIH
NALOGAH IIIED OBEMA SEJAMA
Svetniki so se seznanili s porocilom

4. POBUDE IN VPRASANJA SVETNIKOV
Peter Crnilogar je postavil vprasanje glede pripravlJalne vloge za Lesoj d.o.o. Zupan mu je odgovorit,
daieiz izvedenec podal mnenje, ki odstopa od tistega, karie podal Lesol d o o Neizvrsevanje koncesije
je napaka investito4a Obcina je Zelela z Lesojem sklenitr poravnavo, ki pa jeOboinski svetni sprejet

Poleg tega je povedal, da bi bilo potrebno ocistrti Beli potok, in sicer del struge desno od mostidka,

struga je v celoti zasuta, zato gre voda Cez cesto
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Nina Scortegagna Kav6nik: V tem dezevnem vremenu sta most v Jele tn obvoz v Jele problematiena, ki
sta veekrat poplavljena Nov most naj bi bil zgrajen prihodnje leto, na mostu.ie veliko tukenj, ki so zeto
nevarne, zato predlagam, da se do izgradnje novega mostu pristopi vsaj k pokrpanju lukenj.
OdgovorJeno Ji je bilo, da je bila zvajalcu Ze izdana naroeilnier za preplastitev mostu, obvozna pot Je
bila nasuta, kar pa se tiee podvoza v Jelah, se razmislja o erpalki, ki bi poskrbeta za izcrpavanje vode.

Nina Scortegagna Kavdnik je podala pobudo, da bi se asfattrral plocnik pred hiSo Campe plo6nik je
nasut s slabim materialom Obenem se Je opravicila, ker bo sejo zapustit predeasno, ker ima druge
obveznosti. Odgovorjeno Ji Je bilo, da se bo ta zadeva uredila ob ureditvi Zalarjeve ceste
JoZe Korosec. tudi Prusnica v obmodju vojske je prestopila bregove in tudi lzber v Zabocevem. Ob
taksnem dezevju se Je izkazalo, da je most na Drazicr zgrajen dobro. Beli potok le ozko grlo, vodo bi
bilo potrebno spusti naprej Zupan je odgovoril, da je Hidrotehnik na vodotokrh Ze opravil nekaj
vzdrzevalnih del, ostalo pa bo Se

V Brezovici Je bil imenovan vodovodni odbor, dolocili so tudi traso poteka vodovoda, obcani pa bodo
obvesceni, kaj se dogaja. Voda je vsako leto slabsa, zato se jo klorira, s tem so se obeani sprijaznili
Vodovodni odbor uspesno sodeluje s projektantom in ob6insko upravo
Matjaz Ocepek bliza se konec Solskega leta Potrebno bi bilo urediti pravilnik rn urnik glede Solskega
prevoza, da so stvari pred pocitnrcami urejene in da so starsi pravooasno obveseeni
Marko Zitko: Ali je morda Ze kaj znanega, 6e je bila obcina uspesna na razpisu Fundacr.le za Sport glede
obnove atletske steze? Odgovorjeno mu.le bilo, da so veeraj dobili neuradno informacijo, da smo bili na
razpisu uspesni in da smo dobili odobrenih nekaj sredstev. V drugem tednu, naj bi se dobili z uaiteljem
telovadbe, s katerim se bomo dogovorih, ka.l bi bilo treba narediti.
Crril Menart je povedal, da se je pri njem pred 6asom oglasilg. Drago Srnel in da mu je Zupan prepovedal
vstop na obdino Zelel je, da bi na svo.le stroske asfaltiral obdinsko cesto, vendar mu obeina ni dovohla,
zato.fe na svoJe stroske asfaltrral le '10 m2 dvorisea. Zan.ima ga, koliko sedaj stane vzdrzevanje obclnske

ceste?
Zupan je odgovoril, daje g Drago Srnel obean druge obeine in daje njegova stavba posledicno vikend
Zagotovo smo ga Ze 5 krat obravnavali, stalno pa se obraea na referentko za komunalne zadeve Ker
obeina v letu 2020 ni imela planiranih sredstev za asfialtiranje ceste do nJegovega vikenda, Je Zelel, da
bi on obcini posodil denar za asfaltiranje, obeina pa mu bi potem to vrnila. Se vedno je veliko
stanovanjskih objektov, ki nimajo asfaltiranih poti
Peter Svetei Vrnil bi sekzaprsuoz. poroeilu o zadnji sejr obernskega sveta, krJebrl objavljen na FB ee
bi bil DllP potrjen '12 02.?O21, polem bi lahko obeina kandidirala na razpisu 28.O3.2021. Sam 2upan je
naseji povedal, danismo niczamudili, kerDllP ni bilpotrjen Takzapisni primeren, to bi lahko obrazlozili
drugace, razen Ce to ni napaka 2upanje odgovoril, da bo ponoven razpis konec maja, drugo leto bomo
Slr proJekt. V kolikor bi bil DllP potrjen, bi bil vzdusJe drugacno, imeli bi elan rn nov zagon

5. ODLOEANJE O RAZPOREDIWI PRESEZKA PRIHODKOV NAD ODHODKI OS DR. IVANA
KOROSCA BOROVNICA
Obrazlozitev te tocke je podal ravnatelj, Daniel Horvat Povedal je, da zavod kot celota deluje pozitivno,
medtem, ko ima Sola izgubo, pri izvajanju javne sluzbe. V kuhinjije sistemizirano eno mesto kuharJa, ki
ga sofinancira drLava, v kuhlnji pa so Se 4 zaposleni. V Soli se dnevno pripravi 1300 obrokov.

Btez @zptave le bil sprejet naslednji

4. SKLEP: ObEina Borovnica kot ustanovitelj iavnega zavoda OS dr. lvana Korosca Borovnica
soglasa z razpo.editvijo presezka iz posloyanja OS dr. lvana Koro5ca Borovnica v letu 2020.
PRISOTNIH
GLASOVANJE

11

11 ZA

/

PROTI

.|

Sklep ie bil sprejet.

6.

ZAKLJUCNI RACUN PRORACUNA OBEINE BOROVNICA ZA LETO

2O2O

ObrazloZitev tocke je podala obeinska raeunovodkinJa Monika Remskar
Direktonca obcinske uprave je povedala, da smo vse kar smo si zadali, tudi uspesno uredili (bilie zgraJen
prizidek k Soli, uredih in preplastili smo Zalarjevo cesto ter del ceste na Drazici Majerca, postavljena
je bila LED lucka proti nogometnemu igflScu, sofinancirali smo novo vrtino na Vrsaju, kupili smo klorirno
napravo, pristopili k prqektu kolesarka povezava Breg - Pako, poplavna Studua je tik pred potrditvro na
Direkcri RS za vode...
Btez Bzqave je bil sprejet naslednji

5' SKLEP: obtinski svet obcine Borovnica sprejme odlok o zakliuenem raaunu proraeuna
ObEine Borovnica za leto 2020.
PRISOTNIH.
GLASOVANJE

11

't1 zA

/

PROTI

Sklep Je bil sprejet.

7. KONENA POROEILA NADZORNEGA ODBORA ZA LETO 2OI9 IN

2O2O

8. LETNO POROEILO O DELU NADZORNEGA ODBORA ZA LETO 2O2O
Ker je bil predsednik Nadzornega odbora Jure Skrbec zaradi bolezni odsoten, je obrazlozitev porocil
podala Clanica odbora Katarina Lipovsek.

Matjaz Ocepek Je pohvalil nacin dela, pregledanih je bilo veliko razpisov za kar nekaj let nazaj Kar se

tiee strokovne komisue za sportje povedal, da to komisijo vodi on, zat pa je Borovnica tako majiren kraj,
kjer je tezko najti liudi, ki se spoznajo na sport in ne detajo v sportu. zagotovi pa tahko, da so ie ti ctani
potem izlodili pri toekovanju Kar se tice sortimice odpadkov, o tem je obcinski svet razpravl.iat v okviru

OPPN Struge

P-eter Crnilogar je povedal, da je dva mandata sodeloval
bilo narqeno in jih spodbudil, da delaio tako Se naprej

v nadzomemu odboru in ve, kaksno delo je

Na glasovanJe sta bila dana naslednja:
5. SKLEP: Obeinskisvet Obdine Boroynica seje seznanils konEnimi porotili Nadzornega odbora
obiine Borovnica opravlienih nadzorov:
1. Pregled investicaj in investictskega vzd?zevania v izgradnjo novega vrtEevskega oddelka v

prostorih ZD Vrhnika p.o., delovni enoti Borovnica
2. Pregled sofinanciranj na podroaju kulture v obcini Borovnica za leto 2016, 20,17 in ZOlg
3. Pregled naroaila, organiziranja in izvedbe prevoza Solskih otrok na obmoEju Obeine Borovnica
v letih 2016, 2017 in 2018
4. Pregled pridobitve ter delovanie oziroma dostopnost lesenega gradu za otroke
5. Pregled sofinanciranj sportnih deiavnosti v Obdini Borovnica 2a teto 2012,20,t8 in 20,t9
5. Pregled sofinanciranj in dejavnosti humanitarnih organizacij v Obcini Borovnica za leto ZO1l,
2018 in 2019

7. Pregled sofinanciranj ohranjanja in spodbujania razvoja kmetijstva an podezelia y obdini

Borovnica za leto 2017, 2018 in 2019
8. Pregled obnove aytobusnih postajalisa v Ob6ini Borovnica y letu 2019

9- Pregled organizacije in sofinanciranje organizaclje in izvedbe jayne prireditye praznika
borovnic v letu 2017,2018 in 2019
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PRISOTNIH:
GLASOVANJE.

11

11 ZA

/

PROTI

Sklep je bil sprejet

7, SKLEP: Obainski svet Obeine Borovnica se seznanja z Letnim poroailom Nadzornega odbora
Ob6ine Borovnica za leto 2020.

PRISOTNIH,
GLASOVANJE:

11

11 ZA

/

PROTI

Sklep je bil sprelet.

Seja je bila zakljudena ob 19 50 uri

Zapisala. Sonja Osredkar

ZUPAN
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