Občina Borovnica

16. seja občinskega sveta

GRADIVO K TOČKI 1
ZAPISNIK 15. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA

1-1

Občina Borovnica

16. seja občinskega sveta

Številka: 900-0008/2021-2
Datum: 20.10.2021

ZAPISNIK
15. redne seje Občinskega sveta občine Borovnica, ki je bila v sredo, 20.10.2021, ob 18. 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 13 svetnikov. Andrej Erčulj se je seje udeležil ob 18.05, Jože
Korošec pa ob 18.20 uri. Nina Scortegagna Kavčnik je sejo zapustila ob 21.05 uri.
Na seji so bili prisotni še:
1. Dolores Dolenc Bajc, Matjaž Žbogar in Nejli Ofentavšek, občinska uprava
2. Domen Lajevec, EHO PROJEKT d.o.o., poročevalec k točki 3
3. Jerneja Čepon, Martina Nartnik Biček in Primož Jurca, JP KPV d.o.o., poročevalci k točki
1 (ZOOM)
4. Rok Mihevc, novinar
5. Miha Rot in Matevž Šivic, občana
Župan je svetnikom predlagal, da se z dnevnega reda umakne 7. točka – Imenovanje
Občinske volilne komisije, ker do roka ni prispelo dovolj predlogov. Peter Črnilogar je
povedal, da je KMVI podaljšala rok za predlaganje kandidatov. Po zadnjih informacijah je
sedaj dovolj predlogov. Komisija bo zasedala konec meseca, tako da bo točka lahko
obravnavana na naslednji seji občinskega sveta.
Župan je v sprejem predlagal naslednji DNEVNI RED:
1. Sprememba cen obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja
2. Sprememba sistemizacije delovnih mest v OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica, za enoto
vrtec za šol. leto 2021/22
3. Seznanitev s hidrološko hidravlično študijo s kartami poplavne in erozijske nevarnosti
za potrebe Občinskega prostorskega načrta občine Borovnica
4. Zapisnik 14. seje občinskega sveta in 5. dopisne seje
5. Poročilo župana o izvrševanju sklepov občinskega sveta in o opravljenih nalogah med
obema sejama
6. Pobude in vprašanja svetnikov
7. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Borovnica za obdobje od 1. 1. 2021 do 30. 6.
2021
8. Rebalans proračuna za 2021 – II. sprememba
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9. Poročila predstavnikov ustanovitelja o poslovanju javnih zavodov in javnega podjetja v
letu 2021
10. Dokument identifikacije investicijskega projekta Novogradnja vodovoda Borovnica –
Breg
11. Odlok o varstvu javnega reda in miru v Občini Borovnica
12. Sklep o ukinitvi javnega dobra
13. Sklepi 7. Skupščine JP KPV d.o.o.
Prisotnih je 11 svetnikov.
Dnevni red je bil z 11 glasovi ZA soglasno sprejet.

1. SPREMEMBA CEN OBVEZNIH OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
VARSTVA OKOLJA
Jerneja Čepon je v uvodni obrazložitvi predstavila zakonsko podlago oziroma razloge za
usklajevanje cen GJS varstva okolja. V nadaljevanju je predstavila predlagane spremembe
cen za GJS odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode, za storitve povezane z
nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in MKČN, za zbiranje komunalnih odpadkov
in za oskrbo s pitno vodo v občini Borovnica. Vse spremembe je predstavila na primeru
položnice za štiri člansko družino.
Po uvodni obrazložitvi je župan pozval svetnike k razpravi. V razpravi so sodelovali Andrej
Čampa, Aljoša Hribar, Matjaž Ocepek, Andrej Erčulj in Peter Svete.
Aljoša Hribar je povedal, da je Odbor za gospodarstvo obravnaval predlagane spremembe
cen in soglašal s podanim predlogom cen.
Svetnike je zanimal glavni vzrok za povišanje cen storitve čiščenja odpadne vode. Postavili
so vprašanje v zvezi z metodologijo izračuna strojnih ur in stroška delavcev na str. 18 ter
amortizacijo. Zanimalo jih je, ali bodo te cene veljale eno leto, ali jih bo potrebno usklajevati
prej, zakaj je prišlo na oskrbi s pitno vodo do takega povečanja stroškov dela, katero podjetje
prevzema blato iz čistilne naprave, kaj je vzrok za povišanje cene zbiranja odpadkov, kakšni
programi se izvajajo za osveščanje uporabnikov glede odlaganja odpadkov. Zanimalo jih je
tudi, če se bile cene sprejete na občinskih svetih občine Vrhnika in Log Dragomer.
Po razpravi je župan podal na glasovanje naslednje SKLEPE:
1. SKLEP: Občinski svet Občine Borovnica sprejme Sklep št. 1 v predlagani
vsebini.
PRISOTNIH:
GLASOVANJE:

13
13 ZA
/ PROTI

Sklep je bil sprejet.
2. SKLEP: Občinski svet

Občine Borovnica sprejme Sklep št. 2 v predlagani

vsebini.
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13
13 ZA
/ PROTI

Sklep je bil sprejet.
3. SKLEP: Občinski svet

Občine Borovnica sprejme Sklep št. 3 v predlagani

vsebini.
PRISOTNIH:
GLASOVANJE:

13
13 ZA
/ PROTI

Sklep je bil sprejet.
4. SKLEP: Občinski svet

Občine Borovnica sprejme Sklep št. 4 v predlagani

vsebini.
PRISOTNIH:
GLASOVANJE:

13
13 ZA
/ PROTI

Sklep je bil sprejet.

2. SPREMEMBA SISTEMIZACIJE DELOVNIH MEST V OŠ DR. IVANA KOROŠCA
BOROVNICA, ZA ENOTO VRTEC ZA ŠOL. LETO 2021/22
Matjaž Žbogar je povedal, da je šola zaprosila za spremembo sistemizacije, ker se spremeni
normativ za delež zaposlitve, za katero je čistilka zaposlena pri vsakemu od zavodov, in sicer
se pri OŠ Borovnica poviša iz 78% na 80%. Normativ se na delovnem mestu čistilec tako
poviša iz 2,85 na 2,87, skupno iz 13,13 na 13,15 delovnih mest.
Peter Svete je povedal, da je Odbor za družbene dejavnosti brez razprave podprl predlog.
Po razpravi je župan podal na glasovanje naslednji SKLEP:
5. SKLEP: Občinski svet Občine Borovnica sprejme Sklep o soglasju k
spremembi
sistemizacije delovnih mest v OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica, za enoto vrtec za šol.
leto 2021/22 pri upravno tehničnih delovnih mestih iz 13,13 na 13,15.
PRISOTNIH:
GLASOVANJE:

13
13 ZA
/ PROTI

Sklep je bil sprejet.
3. SEZNANITEV S HIDROLOŠKO HIDRAVLIČNO ŠTUDIJO S KARTAMI POPLAVNE
IN EROZIJSKE NEVARNOSTI ZA POTREBE OBČINSKEGA PROSTORSKEGA
NAČRTA OBČINE BOROVNICA
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Uvodno obrazložitev je podal Domen Lajevec. Povedal je, da je v poplavni študiji obdelano
poplavno in erozijsko območje celotne občine Borovnica z omilitvenimi ukrepi. Zajeto je
območje vodotokov v dolžini 17,3 km. Predstavil je, kako je potekala izdelava študije, in sicer
izračunavanje podatkov, izdelava kart območij, usklajevanja poplavnih kart in omilitvenih
ukrepov z recenzenti.
V nadaljevanju je predstavil bistvene omilitvene ukrepe, kot so širitev sedanjega kanala
Malence iz FI 80 na FI 100, izgradnja dodatnega razbremenilnega kanala, poglobitev struge
Borovniščice, ureditev razlivnega območja na Bregu,… S temi ukrepi bo območje Borovnice
razbremenjeno poplavne ogroženosti. Predvidena finančna vrednost ukrepov znaša 1,7 MIO
€. Na ministrstvu za okolje in prostor smo ukrepe prijavili v načrt zmanjševanja protipoplavne
ogroženosti. Ta dokument bo predstavljal osnovo za vključitev projektov v evropske in
slovenske finančne instrumetne.
Po uvodni obrazložitvi je župan pozval svetnike k razpravi. Razpravljali so Andrej Čampa,
Matjaž Ocepek, Tine Palčič, Ciril Menart, Aljoša Žerjav, Peter Črnilogar in Peter Svete. Imeli
so vprašanja, če je poplavna študija pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja, koliko se
zmanjša poplavna ogroženost ,če se razširi kanal Malence in naredi razbremenilni kanal,
kakšen bi bil logičen vrstni red del, kolikšna bi bila vrednost sanacije,….V nadaljevanju so
razpravljali o izvedbi ukrepov in možnostih financiranja,…..
Po razpravi je župan podal na glasovanje naslednji SKLEP:
6. SKLEP: Občinski svet se je seznanil s s hidrološko hidravlična študijo s
kartami
poplavne in erozijske nevarnosti za potrebe Občinskega prostorskega načrta občine
Borovnica.
4. ZAPISNIK 14. REDNE SEJE IN 5. DOPISNE SEJE OBČINSKEGA SVETA
Pripomb na zapisnik 14. redne seje ni bilo, zato je župan podal na glasovanje naslednji
SKLEP:
7. SKLEP: Občinski svet Občine Borovnica potrdi zapisnik 14. redne seje Občinskega
sveta Občine Borovnica z dne 30. 6. 2021.

PRISOTNIH:
GLASOVANJE:

13
13 ZA
/ PROTI

Sklep je bil sprejet.
Pripomb na zapisnik 5. dopisne seje ni bilo, zato je župan podal na glasovanje naslednji
SKLEP:
8. SKLEP: Občinski svet Občine Borovnica potrdi zapisnik 5. dopisne seje Občinskega
sveta Občine Borovnica.
PRISOTNIH:

13
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13 ZA
/ PROTI

Sklep je bil sprejet.
5. POROČILO ŽUPANA O IZVRŠEVANJU SKLEPOV OBČINSKEGA SVETA IN O
OPRAVLJENIH NALOGAH MED OBEMA SEJAMA
Svetniki so se seznanili s poročilom.
6. POBUDE IN VPRAŠANJA SVETNIKOV
Matjaž Ocepek je predlagal, da bi občinska uprava vodila koledar prireditev v občini
Borovnica, zato ker je že prišlo do tega, da sta bili dve prireditvi na isti dan. Povedal je, da je
o tem govoril z Matjažem Žbogarjem in je pripravljen prevzeti to nalogo.
Aljošo Hribarja je zanimalo, če ima občina kakšne pristojnosti na MIRED-u glede izvajanja
nadzora in kaznovanja na parkiriščih. Pred dnevi so namreč na parkirišču pri vrtcu kaznovali
voznike, ki niso imeli označenega časa parkiranja. Župan je predlagal, da o tej zadevi
razpravlja SPVCP na prvi seji.
Marka Žitka je zanimalo, če so dela na cesti od Obrtniške ulice do igrišča na Dolu končana,
ali bo nasut še kakšen boljši material. Župan je povedal, da bo izvajalec pred zaključkom del
uredil cesto s finim slojem peska.
Andreja Čampo je zanimalo, če je bil podvoz Dražica poglobljen in za koliko. Opozoril je tudi
na slabo preglednost križišča Paplerjeve ulice in Rimske ceste (Stara pošta, Košutov vrt) in
predlagal postavitev ogledala. Župan je povedal, da je podvoz poglobljen za cca. 18 cm.
Prepustna višina bo 4,05m.
Petra Črnilogarja je zanimalo, če je bil s Hidrotehnikom že opravljen ogled za čiščenje struge
Belega potoka. Dolores Dolenc Bajc je povedala, da ima Hidrotehnik izdano gradbeno
dovoljenje za opravljanje del, ne ve, če je vključen tudi ta projekt. Župan je povedal, da bo na
ogled pozval predstavnika Hidrotehnika.
Zanimalo ga je tudi, ali bodo res v šoli nameščeni oddajniki 5G. Župan je povedal, da se po
občini nameščajo brezplačne Wi-fi povezave. Na Bregu pa se umešča nov oddajnik na stari
progi. Ne vemo ali bo to oddajnik za 5G.
Andrej Erčulj je povedal, da so redarji izvajali nadzor in kaznovali tudi na parkirišču za
invalide med novimi bloki, čeprav so to lastniška parkirišča. Predlagal je, da SPVCP
razpravlja tudi o tej zadevi. Dolores Dolenc Bajc pove, da če je parkirišče privatna last, mora
lastnik sam poskrbeti za pravilno oznako.
Marko Žitko je postavil vprašanje v zvezi s knjižnico. Dolores Dolenc Bajc je povedala, da so
pridobljena vsa soglasja, čakamo samo še potrditev Direkcije RS za vode. Referentka, ki
obravnava našo zadevo, je do nadaljnjega na bolniški odsotnosti.
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7. POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE BOROVNICA ZA OBDOBJE
OD 1. 1. 2021 DO 30. 6. 2021
Svetniki so se seznanili s poročilom. Razprave ni bilo. Župan je podal na glasovanje
naslednji SKLEP:
9.SKLEP: Občinski svet Občine Borovnica se je seznanil s Poročilom o izvrševanju
proračuna Občine Borovnica za obdobje od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021.
PRISOTNIH:
GLASOVANJE:

13
13 ZA
/ PROTI

Sklep je bil sprejet.
8. REBALANS PRORAČUNA ZA 2021 – II. SPREMEMBA
V uvodni obrazložitvi je Dolores Dolenc Bajc predstavila bistvene spremembe na strani
prihodkov in odhodkov in predlagan amandma za postavitev ATM bankomata.
Po predstavitvi je župan pozval svetnike k razpravi. V razpravi so sodelovali Peter Črnilogar,
Andrej Erčulj, Aljoša Žerjav, Matjaž Ocepek in Peter Svete.
Razpravljali so o postavitvi ATM bankomata na železniški postaji ter o pripravi IDZ
dokumentacije za objekt, ki bi bil namenjen garderobam, skladišču opreme in manjšemu
lokalu. Umeščen naj bi bil na koncu šolskega igrišča proti Molkovem trgu. Razpravljali so še
o širitvi vrtca, šole, tožbi Lesoja, itd.
Aljoša Žerjav je povedal, da je to zadevo obravnaval odbor za prostorsko planiranje in zavzel
stališče, da se mora center Borovnice obravnavati kompleksno, zato so predlagali, da se ta
projekt izvzame iz rebalansa. Poudaril je, da ne nasprotujejo začasni rešitvi problema npr. s
postavitvijo kontejnerja, za kar ni potrebno pridobivati dokumentacije.
V razpravi so svetniki podprli predlog, da se občina loti reševanja celostne problematike.
Predlagali so sprejem amandmaja in odprtje nove proračunske postavke - Celostna ureditev
okolice športnega parka, na kateri se zagotovi sredstva v višini 4.000€. Predlagali so, da to
tematiko skupaj obravnavata odbora za prostor in za družbene dejavnosti.
Po razpravi je župan podal na glasovanje naslednja AMANDMAJA in SKLEP:
1.AMANDMA:
Zmanjšanje:
Podprogrami:
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali
Proračunska postavka:
411004 Oskrba zapuščenih živali
Konto:
402199 Drugi posebni materiali in storitve
Znesek zmanjšanja:
500 EUR
Zmanjšanje NRP
/
Povečanje (proračunska postavka):
Podprogrami:
06039001 – Administracija občinske
uprave
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Proračunska postavka:
Konto:
Znesek povečanja:
Povečanje NRP
PRISOTNIH:
GLASOVANJE:

406015 Zagotavljanje delovanja bankomata
402699– Druge najemnine, zakupnine in licenčnine
500 EUR
/

12
12 ZA
/ PROTI

Amandma je bil sprejet.
2. AMANDMA:
Zmanjšanje:
Podprogrami:
Proračunska postavka:
Konto:
dokumentacija
Znesek zmanjšanja:
Zmanjšanje NRP

18059001 Programi športa
418040 Ureditev objekta v športnem parku
420804
Načrti
in
druga
projektna
4.000,00 EUR
/

Povečanje (proračunska postavka):
Podprogrami:
16029003 Prostorsko načrtovanje
Proračunska postavka:
Konto:
dokumentacija
Znesek povečanja:
Povečanje NRP

PRISOTNIH:
GLASOVANJE:

416049– Celostna ureditev okolice športnega parka
420804
Načrti
in
druga
projektna
4.000,00 EUR
OB005-21-0005

12
11 ZA
/ PROTI

Amandma je bil sprejet.
10.SKLEP: Občinski svet Občine Borovnica sprejme Odlok o rebalansu proračuna
Občine Borovnica za leto 2021 s sprejetimi amandmaji.
PRISOTNIH:
GLASOVANJE:

12
12 ZA
/ PROTI

Sklep je bil sprejet.
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9. POROČILA PREDSTAVNIKOV USTANOVITELJA O POSLOVANJU JAVNIH
ZAVODOV IN JAVNEGA PODJETJA V LETU 2021

Dolores Dolenc Bajc je povedala, da so bili predstavniki ustanovitelja javnih zavodov pozvani
k pripravi poročila, vendar niso nobenega prejeli. Na zadnji seji je g. Čampa povedal, da bo
podal ustno poročilo na današnji seji.
Andrej Čampa je povedal, da so imeli sestanek pred štirinajstimi dnevi. Potrdili so znižanje
cene izvoda Našega časopisa. Cena se je znižala na račun večjega števila oglasov, ki jih
uspešno pridobiva nov sodelavec. Na podlagi dobrih rezultatov mu je bila podaljšana
pogodba za leto dni. Podan je bil predlog, da bi imel Naš časopis svojo spletno stran, da bi
pridobili še mlajše bralce.
Matjaž Ocepek je podal poročilo s strani šole. Povedal je, da so potrjevali finančne plane,
razpravljali o jutranjem varstvu za 2. in 3. razred, prostorski problematiki. Svetnike je
seznanil, da vsak deveti učenec potrebuje pomoč (DSP), zato tudi prihaja do večjih
prostorskih stisk. Poudaril je, da občina šolo izdatno financira.
Po podanih poročilih je župan podal na glasovanje naslednji SKLEP:
11.SKLEP: Občinski svet se je seznanil s poročili predstavnikov ustanovitelja o
poslovanju javnih zavodov in javnega podjetja v letu 2021.
PRISOTNIH:
GLASOVANJE:

12
12 ZA
/ PROTI

Sklep je bil sprejet.
10. DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA NOVOGRADNJA
VODOVODA BOROVNICA – BREG

Dolores Dolenc Bajc je povedala, da so se z DRSI dogovorili, da bi bilo smiselno v sklopu
operacije Kolesarska povezava Borovnica-Breg z rekonstrukcijo regionalne ceste pristopiti k
izgradnji novega vodovoda. Obstoječi vodovod je bil zgrajen v obdobju 1970 in 1980 in je v
zelo slabem stanju. Nov vodovodni sitem predstavljajo trije vodovodni odseki V1, V2 in V3.
Izvedba odseka V1 in V2 je predvidena ob rekonstrukcije državne ceste v letih 2022 in 2023.
Odsek V3 pa se lahko izvede kasneje. Ocenjena vrednost investicije po tekočih cenah je
374.392,11 € brez DDV.
Po uvodni predstavitvi je župan pozval svetnike k razpravi. Razpravljala sta Peter Svete in
Aljoša Žerjav. Petra Sveteta je zanimalo, če lahko od Fenolita pričakujemo kakšno finančno
pomoč, Aljošo Žerjava pa, če bo ta vodovod kompatibilen z rezervnim vodnim virom.
Po razpravi je župan podal na glasovanje naslednji SKLEP:
12.SKLEP: Občinski svet Občine Borovnica potrjuje dokument identifikacije
investicijskega projekta »Vodovod Borovnica Breg«, ki ga je izdelal RCI – Razvojni
center Inženiringi Celje d.o.o, Teharska cesta 40, 3000 Celje.
PRISOTNIH:

12
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11 ZA
/ PROTI

Sklep je bil sprejet.
11. ODLOK O VARSTVU JAVNEGA REDA IN MIRU V OBČINI BOROVNICA
Matjaž Žbogar je povedal, da trenutno nimamo sprejetega odloka, ki bi urejal varstvo javnega
reda in miru. V letu 2013 je občinski svet že obravnaval osnutek odloka, ki je bil posredovan
v javno obravnavo. Nadaljnja obravnava odloka ni bila opravljena. Pri pripravi odloka so bile
upoštevane tudi izkušnje iz občine Log-Dragomer. Predlagani odlok ureja samo tiste zadeve,
ki niso urejene na državni ravni ali z drugimi lokalnimi predpisi in je usklajen s strokovnimi
službami MIRED-a.
Po uvodni obrazložitvi je župan pozval svetnike k razpravi. Aljoša Žerjav je povedal, da je bil
odlok uvrščen na dnevni red odbora za prostor, kamor ne sodi. Matjaž Ocepek želi, da se v
odlok vnese prepoved krmljenja prostoživečih živali. Peter Svete je menil, da v odloku
manjkajo opozorila in ne samo sankcije. Marko Žitko je imel vprašanje v zvez s 7. členom
glede košnje športnih površin.
Po razpravi je župan podal na glasovanje naslednji SKLEP:
12.SKLEP: Občinski svet Občine Borovnica sprejme Odlok o varstvu javnega reda in
miru v Občini Borovnica v prvi obravnavi in ga posreduje v enomesečno javno
obravnavo.
PRISOTNIH:
GLASOVANJE:

12
12 ZA
/ PROTI

Sklep je bil sprejet.

12. SKLEP O UKINITVI JAVNEGA DOBRA
Aljoša Žerjav je povedal, da je odbor obravnaval predlagane ukinitve javnega dobra in ni
imel pripomb.
Župan je podal na glasovanje naslednje SKLEPE:
14.SKLEP: Občinski svet Občine Borovnica sprejme Sklep o ukinitvi javnega dobra na
zemljišču s parc. št. 3289/18 k.o. 2004 Borovnica, v predlaganem besedilu.
PRISOTNIH:
GLASOVANJE:

12
12 ZA
/ PROTI

Sklep je bil sprejet.
15.SKLEP: Občinski svet Občine Borovnica sprejme Sklep o ukinitvi javnega dobra na
zemljišču s parc. št. 1746/31 k.o. 2006 Zabočevo, v predlaganem besedilu.
PRISOTNIH:

12
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GLASOVANJE:

12 ZA
/ PROTI

Sklep je bil sprejet.
16.SKLEP: Občinski svet Občine Borovnica sprejme Sklep o ukinitvi javnega dobra na
zemljiščih s parc. št. 3291/6, 2598/17, 2598/5 in 2598/16 vse k.o. 2004 Borovnica.
PRISOTNIH:
GLASOVANJE:

12
12 ZA
/ PROTI

Sklep je bil sprejet.
17.SKLEP: Občinski svet Občine Borovnica sprejme Sklep o ukinitvi javnega dobra na
zemljišču s parc. št. 2126/26 k.o. 2004 Borovnica.
PRISOTNIH:
GLASOVANJE:

12
12 ZA
/ PROTI

Sklep je bil sprejet.
13. SKLEPI 7. SKUPŠČINE JP KPV D.O.O.
Župan je svetnike seznanil s trenutno situacijo in obrazložil predlagane sklepe. Svetnike je
pozval k razpravi. Razpravljala sta Peter Črnilogar in Matjaž Ocepek. Razpravljala sta o
smiselnosti glasovanja o predlaganih sklepih.
Po razpravi je župan podal na glasovanje naslednje SKLEPE 7. SKUPŠČINE JP KPV
d.o.o.:
SKLEP št. 1:
Občinski svet Občine Borovnica se je seznanil s presojo korporativnega upravljanja
JP KPV, kot ga je za JP KPV pripravilo Združenje nadzornikov Slovenije (ZNS) in ga v
celoti sprejema kot podlago za zakonito korporativno upravljanje JP KPV skladno z
uveljavljeno dobro prakso.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH 12

0 ZA

11 PROTI

Sklep ni bil sprejet.
SKLEP št. 2:
Občinski svet Občine Borovnica se je seznanil z mnenjem NS JP KPV glede
nezakonitosti Odloka o ustanovitvi in družbene pogodbe JP KPV. Skupščina se
pridružuje mnenju NS JP KPV, da sta/so Odlok/Odloki o ustanovitvi in organiziranju
Javnega podjetja Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o. in Družbena pogodba Javnega
podjetja Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o. v svojem bistvenem delu neskladna z
zakonodajo ter da je nujno takoj pristopiti k uskladitvi Odloka/Odlokov o ustanovitvi in
organiziranju Javnega podjetja Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o. in Družbene
pogodbe Javnega podjetja Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o. z zakonodajo.
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GLASOVANJE:
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PRISOTNIH 12

0 ZA

11 PROTI

Sklep ni bil sprejet.
SKLEP št. 3:
Občinski svet Občine Borovnica se je seznanil z osnutkom Družbene pogodbe, kot ga
je za JP KPV pripravilo Združenje nadzornikov Slovenije (ZNS) in ga sprejema kot
dobro osnovo za nadaljnje korake odločevalcev na strani družbenikov - skupščine in
občinskih svetov občin ustanoviteljic.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH 12

0 ZA

11 PROTI

Sklep ni bil sprejet.
SKLEP št. 4:
Občinski svet Občine Borovnica je ob upoštevanju predhodnega mnenja Nadzornega
sveta družbe obravnaval letno poročilo JP KPV, d.o.o. za leto 2020 in nanj nima
pripomb.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH 12

12 ZA

0 PROTI

Sklep je bil sprejet.
SKLEP št. 5:
Bilančni dobiček družbe JP KPV, d.o.o. na dan 31. 12. 2020 znaša 2.781.099,96 € in je
sestavljen iz prenesenih dobičkov iz let 2012 do 2018 v višini 2.253.756,26 € in
nerazdeljenega dobička poslovnega leta 2020 v višini 265.236,84 €.
Del bilančnega dobička, ki se razporedi občinam ustanoviteljicam, se skladno z
določilom 43. člena Družbene pogodbe določi v zneskih, ki predstavljajo 25,2 %
bilančnega dobička posamezne občine ustanoviteljice, kar skupaj znaša 700.837,19 €,
skladno z izračunom iz priložene preglednice.
Ostanek bilančnega dobička v višini 2.080.262,77 € ostane nerazporejen.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH 12

12 ZA

0 PROTI

Sklep je bil sprejet.
SKLEP št. 6:
Občinski svet Občine Borovnica podeljuje upravi razrešnico, s katero potrdi in odobri
njeno delo v poslovnem letu 2020.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH 12

11 ZA

Sklep je bil sprejet.
SKLEP št. 7:
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Občinski svet Občine Borovnica podeljuje nadzornemu svetu razrešnico, s katero
potrdi in odobri njegovo delo v poslovnem letu 2020.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH 12

11 ZA

0 PROTI

Sklep je bil sprejet.
SKLEP št. 8:
Občinski svet Občine Borovnica se je seznanil s poročilom o delu nadzornega sveta v
letu 2020.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH 12

12 ZA

0 PROTI

Sklep je bil sprejet.
Po zaključku uradnega dela seje je Aljoša Žerjav seznanil svetnike s predlagano traso
pešpoti iz Dražice proti Niževcu. Pešpot naj gre čez vas Dražica, na most čez železnico, nato
zavije levo in ob hribu naprej.
Župan je svetnike povabil na delovno akcijo, kjer bo izvedeno urejanje okoli nove tartanske
proge na tekaški stezi in sejanje trave.
Seja je bila zaključena ob 22.00 uri.
Zapisala: Nejli Ofentavšek

ŽUPAN
Bojan Čebela
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