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Številka: 900-0002/2022-2
Datum: 23.03.2022
ZAPISNIK
18. redne seje Občinskega sveta občine Borovnica, ki je bila v sredo, 30.03.2022, ob 17. uri
v sejni sobi občine 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 vseh 13 svetnikov. Nina Kavčnik Scortegagna se je seje udeležila ob
18.00 uri. Aljoša Žerjav in Andrej Erčulj pa sta na sejo zamudila.
Na seji so bili prisotni še:
1. Jože Palčič, poveljnik poveljstva Borovnica, pod tč. 1
2. Rok Mihevc, dopisnik Našega časopisa
3. Dolores Dolenc Bajc in Sonja Osredkar, občinska uprava
Župan je v sprejem predlagal naslednji DNEVNI RED:
1. Poročilo o delovanju gasilskih društev v občini Borovnica
2. Potrditev zapisnika 17. redne seje in 7. izredne seje
3. Poročilo župana o izvrševanju sklepov občinskega sveta in o opravljenih nalogah
med obema sejama
4. Pobude in vprašanja svetnikov
5. Rebalans proračuna za leto 2021 – II. sprememba
6. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o merilih za sofinanciranje letnega
programa kulture v Občini Borovnica
7. Kadrovske zadeve
a) Imenovanje člana v Krajinski park Ljubljansko barje
b) Imenovanje nadomestnega člana SPVCP
8. Sklep o plakatiranju v času volilne in referendumske kampanje
9. Ukinitev javnega dobra
10. Informacija o dogajanju v zvezi z JP KPV d.o.o. in nesprejetih sklepih na seji
Skupnega organa za izvrševanje ustanoviteljskih pravic JP KPV d.o.o.

Prisotnih je 10 svetnikov.
Dnevni red je bil z 10 glasovi ZA soglasno sprejet.

1.

POROČILO O DELOVANJU GASILSKIH DRUŠTEV V OBČINI BOROVNICA
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Poročilo je podal poveljnik poveljstva Borovnica, Jože Palčič. Predstavil je delovanje društev
v Borovnici ter njihove gasilsko organizacijo občine Borovnica.
V razpravi so sodelovali Aljoša Žerjav, Peter Črnilogar, Peter Svete, Ciril Menard, župan in
Jože Palčič. Aljoša Žerjav je dejal, da je vesel, da imajo gasilska društva podmladek in da so
se dobro opremila. Zanimalo ga je, ali se lahko zgodi, da imajo društva podvojeno opremo
oz. enake avtomobile. Jože Palčič je odgovoril, da je z zakonodajo določeno, kakšno opremo
potrebuje določeno društvo. Petra Črnilogarja je zanimalo, kako se društva financirajo.
Pojasnjeno je bilo, da društva pridobivajo s prodajo koledarjev, veselicami (Noč pod
viaduktom), dohodnino, od gasilske zveze dobijo 1.200,00 EUR za delovanje in 1.000,00
EUR za gorivo. Peter Svete je pohvalil, da društva v Borovnici, kot so Jamarsko društvo, zelo
dobro sodelujejo z gasilskimi društvi, tudi kar se tiče izposoje opreme.
Po krajši razpravi je župan podla na glasovanje naslednji SKLEP:
1.
SKLEP: Občinski svet Občine Borovnica se je seznanil z delovanjem gasilskih
društev v Borovnici.
PRISOTNIH:
GLASOVANJE:

12
12 ZA
/ PROTI

Sklep je bil sprejet.

2. POTRDITEV ZAPISNIKA 17. REDNE SEJE IN 7. IZREDNE SEJE
Na zapisnik 17. redne seje ni bilo pripomb, zato je župan podal na glasovanje naslednji
SKLEP:
2. SKLEP: Občinski svet Občine Borovnica potrdi zapisnik 17. redne seje Občinskega
sveta Občine Borovnica z dne 22.12. 2021.
PRISOTNIH:
GLASOVANJE:

12
12 ZA
/ PROTI

Sklep je bil sprejet.
Na zapisnik 7. izredne seje je Aljoša Žerjav podal pripombo, da se naj v zapisniku v 3.
odstavku doda še, da je vprašal, če bo obstoječa občinska uprava uveljavljala odškodninsko
odgovornost proti prejšnji direktorici občinske uprave in prejšnjemu županu.
Župan je dal na glasovanje naslednji SKLEP:
3. SKLEP: Občinski svet Občine Borovnica potrdi zapisnik 7. izredne seje Občinskega
sveta Občine Borovnica z dne 26.01.2022 z upoštevanjem pripombe Aljoša Žerjava.

PRISOTNIH:
GLASOVANJE:

12
12 ZA
/ PROTI
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Sklep je bil sprejet.
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

Marka Žitka je zanimalo, če so bili že opravljeni razgovori z lastnikom zemljišč na katerem so
vrtički (bloki). Župan je odgovoril, da je lastnika zemljišč seznanil s tem problemom. Lastnik
naj bi o tem seznanil najemnike. Bi pa bilo potrebno to ustrezno urediti s posebnim odlokom.
Kot smo seznanjeni, naj bi Ministrstvo za okolje in prostor pripravljalo skupaj z nekaterimi
občinami odlok, ki bi uredil oz. predpisal, kako je določeno območje lahko urejeno, kar se tiče
vrtičkov. Mestna občina Ljubljana se je s tem problemom vrtičkarstva ukvarjala kar nekaj
časa, vendar je bila ona lastnica teh zemljišč. Pri nas pa je lastništvo, kjer so ti vrtički, v
privatni lasti. Letos bo velik problem, kar se tiče hrane, zato se bo obdelal vsak košček
zemlje.
Peter Črnilogar je podal pobudo, da na Ulici bratov Mivšek do ekološkega otoka, ki je pri
gasilskem domu poteka ena pešpot, ki bi jo bilo potrebno nasuti s peskom, če je v času dežja
ta pot zelo blatna. Andrej Čampa je predlagal, da se bi uredili tudi drugi ekološki otoki, saj so
nekje le-ti postavljeni na pesku oz. ob pesku, in se zelo kadi.

5.

REBALANS PRORAČUNA ZA LETO 2021 – II. SPREMEMBA

V uvodni obrazložitvi je župan pojasnil, da je razlog za pripravo rebalansa uvrstitev nove
proračunske postavke, in sicer plezalne stene v višini 50.000,00 EUR ter izvzem postavke
Ureditev športnega parka v višini 50.000,00 EUR.
V nadaljevanju je pozval svetnike k razpravi. Andrej Čampa je imel pomisleke glede višine
investicije ter da je plezalna steza zunaj. Zanima ga, kako bo urejena okolica in kdo bo
upravljal s tem. Pojasnjeno je bilo, da bo plezalna stena na šolski telovadnici, ki gleda proti
parkirišču oz. gostilni Godec. Stena bo izolirana, narejena bo tako, da se jo bo lahko
prestavila na drugo lokacijo, okoli plezalne stene mora biti 2 m mehke površine, gradbenega
dovoljenja ne potrebujemo, obstoječa drevesa ostanejo. V investicijo bo občina šla samo v
primeru, da bomo uspešni na javnem razpisu. Matjaž Ocepek je dejal, da ni navdušen na
tem, da se denar jemlje iz postavke Ureditev šolskega parka, ker bo asfalt uporabljalo več
ljudi, kot pa plezalno steno. Sam projekt izgradnje plezalne stene pa podpira. Peter Črnilogar
je dejal, da tudi on podpira ta projekt, razmišlja pa o celostni ureditvi tega območja (tu je
transformator, parkirišče, varna šolska pot, klopca pred trafo postajo). V kolikor bomo na
razpisu uspešni predlaga, da se to območje celostno uredi. V razpravi je bilo podano tudi
vprašanje, kako bi občina zaščitila svoje investicije, saj otroci in tudi starejši postajajo čedalje
bolj uničujoči. Izpostavljen je bil tudi problem, da se na tartan nosi mivka. Peter Svete je
dejal, da je odbor za družbene dejavnosti zadolžil občinsko upravo, da pripravi rešitve za
razmejitve med mivko in tartanov. Vrtec je izrazil željo po večjem peskovniku.
Po razpravi je župan podal na glasovanje naslednji SKLEP:
4. SKLEP: Sprejme se Odlok o rebalansu proračuna Občine Borovnica za leto 2022.
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13
12 ZA
0 PROTI

Sklep je bil sprejet.

6.

PRAVILNIK O DOPOLNITVAH PRAVILNIKA IN MERIL ZA SOFINANCIRANJE
LETNEGA PROGRAMA KULTURE V OBČINI BOROVNICA

Dolores Dolenc Bajc je povedala, da gre le za tehnični popravek pravilnika. S predlaganim
pravilnikom se predlaga dopolnitve pravilnika, s katero se za leto 2022 določi začasne
ukrepe zaradi posledic epidemije nalezljive bolezni COVID -19. S predlagano dopolnitvijo se
v predhodne določbe pravilnika doda nov člen, ki za leto 2022 začasno razveljavi določbe
pravilnika in meril, ki kot pogoj predpisujejo izpeljane aktivnosti v preteklem koledarskem letu
(2021). Namesto vezanosti na preteklo leto se za leto 2022 določa vezanost na leti 2019 in
2020.
Brez razprave je župan podal na glasovanje naslednji SKLEP:
5. SKLEP: Občinski svet Občine Borovnica sprejme Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika
in meril za sofinanciranje letnega programa kulture v Občini Borovnica.
PRISOTNIH:
GLASOVANJE:

13
13 ZA
0 PROTI

Sklep je bil sprejet.

7.

KADROVSKE ZADEVE
a) Imenovanje predstavnika občine v svet Javnega zavoda Krajinski park
Ljubljansko barje, za obdobje 2022-2025

Obrazložitev te točke je podal predsednik KMVI Peter Črnilogar.
Brez razprave je župan podal na glasovanje naslednji SKLEP:
6. SKLEP: Občina Borovnica, v svet Javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje
za obdobje 2022-2025 imenuje Edvarda Bešlagiča, Rimska cesta 26a, 1353
Borovnica.

PRISOTNIH:
GLASOVANJE:

13
13 ZA
0 PROTI

Sklep je bil sprejet.

4-6

Občina Borovnica

19. seja občinskega sveta

b) Imenovanje nadomestnega člana SPVCP
Obrazložitev te točke je podal predsednik KMVI Peter Črnilogar.
Brez razprave je župan podal na glasovanje naslednji SKLEP:
7. SKLEP: Z mesta člana SPVCP, kot predstavnika medobčinskega redarstva, se
razreši Deana Stepančiča.
PRISOTNIH:
GLASOVANJE:

13
13 ZA
0 PROTI

Sklep je bil sprejet.
8. SKLEP: Na mesto članice SPVCP, kot predstavnice medobčinskega redarstva, se
imenuje Gabrijelo Gognjavec. Imenovanje velja do izteka mandata SPVCP.

PRISOTNIH:
GLASOVANJE:

13
13 ZA
0 PROTI

Sklep je bil sprejet.

8. SKLEP O PLAKETIRANJU V ČASU VOLILNE IN REFERENDUMSKE KAMPANJE
Obrazložitev te točke je podala Dolores Dolenc Bajc. Ker 2.člen predlaganega sklepa o
dopolnitvi Sklepa o plakatiranju v času volilne in referendumske kampanje ni bil dovolj
razumljiv, koliko plakatov se lahko obesi, se je spremenil 2. člen, in sicer tako, da se glasi:
»Za zagotovitev osnovnega informiranja volivcev v občini lahko vsak organizator volilne
oziroma referendumske kampanje namesti največ en (1) plakat velikosti A2 (420 mm * 594
mm) na vsako plakatno mesto.«
Župan podal na glasovanje naslednji SKLEP:
9.SKLEP: Občinski svet Občine Borovnica sprejme Dopolnitve Sklepa o plakatiranju v
času volilne in referendumske kampanje, v predlaganem besedilu, s spremembo 2.
člena, ki se glasi:
»Za zagotovitev osnovnega informiranja volivcev v občini lahko vsak organizator
volilne oziroma referendumske kampanje namesti največ en (1) plakat velikosti A2
(420 mm * 594 mm) na vsako plakatno mesto.«

PRISOTNIH:
GLASOVANJE:

13
13 ZA
/ PROTI

Sklep je bil sprejet.

9. UKINITEV JAVNEGA DOBRA
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a) Zemljišče s parc. št. 3282/5 k.o. 2004 Borovnica v izmeri 20 m2
b) Zemljišče s parc. št. 1753/32 k.o. 2006 Zabočevo v izmeri 159 m2 in s
parc. št. 1753/33 k.o. 2006 Zabočevo v izmeri 6 m2
Obrazložitev sta podala Sonja Osredkar in Aljoša Žerjav, predsednik Odbora za prostorsko
planiranje, gospodarjenje z nepremičninami in varstvo okolja.
Razprave ni bilo, zato je župan podal na glasovanje naslednja SKLEPA:
10.SKLEP: Občinski svet Občine Borovnica sprejme Sklep o ukinitvi javnega dobra na
zemljišču s parc. št. 3282/5 k.o. 2004 Borovnica, v predlaganem besedilu.
PRISOTNIH:
GLASOVANJE:

13
13 ZA
/ PROTI

Sklep je bil sprejet.
11. SKLEP: Občinski svet Občine Borovnica sprejme Sklep o ukinitvi javnega dobra na
zemljišču s parc. št. 1753/32 in 1753/33 obe k.o.2006 Zabočevo, v predlaganem
besedilu.

PRISOTNIH:
GLASOVANJE:

13
13 ZA
/ PROTI

Sklep je bil sprejet.

10.

INFORMACIJA O DOGAJANJU V ZVEZI Z JP KPV d.o.o. in
nesprejetih sklepih na seji Skupnega organa za izvrševanje
ustanoviteljih pravic JP KPV d.o.o.

Obrazložitev te točke je podal župna. V obrazložitvi je bilo povedano, se je skupni
ustanoviteljski organ (SUO) JP KPV, ki ga zastopajo župani občine Vrhnika, Log –
Dragomerja in Borovnice, večkrat sestal. Ena od točk dnevnega reda je bila tudi prenehanje
pogodbe o zaposlitvi direktorja JP KPV d.o.o. ter imenovanje začasnega direktorja.
Sedanjega župana JP KPV d.o.o. je imenoval Občinski svet občine Vrhnika, zato ga ne
morejo razrešiti župani, če ga niso imenovali. Poleg tega bilanca za leto 2021 ni narejena oz.
niso podani razlogi za razrešitev. Družbena pogodba je bila tudi vpisana, to dejanje je bilo
narejeno enostransko, mi o tem sploh nismo bili seznanjeni. Zadeve z JP KPV so se začele
zapletati z začetkom županovanja g. Cukjatija. 14 dni pred potekom mandata so razrešili
direktorico Brigito Šen Krže. V kolikor SUO ni sklepčen (odločitev sprejeta soglasno s strani
vseh treh županov) o zadevah odločajo občinski sveti.
V razpravi so sodelovali Peter Črnilogar, Aljoša Žerjav, Andrej Čampa, Ciril Menard in Peter
Svete. Aljoša Žerjav je bil mnenja, da v kolikor občina Vrhnika imenuje direktorja, da je
škoda, ker ne najde človeka za en mandat, ne pa da se ga razrešuje že pred polovico
mandata.
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Stanje v podjetju ne more biti dobro, saj kader odhaja. Peter Svete se je spraševal, ali je
pristojnost občinskega sveta, da glasuje o sklepu št. 6 in 7, ali je to v domeni občinske
uprave in župana.
Nina Scortegagna Kavčnik se je glasovanj vzdržala.
Po krajši razpravi je župan podal na glasovanje naslednje SKLEPE:
12.SKLEP: Občinski svet Občine Borovnica se je seznanil o dogajanju v zvezi z JP
KPV d.o.o.
PRISOTNIH:
GLASOVANJE:

13
12 ZA
/ PROTI

Sklep je bil sprejet.
13. SKLEP: SUO JP KPV, d.o.o. sprejme sklep s katerim predlaga Občinskim svetom,
da sprejmejo sklep za popravek 24. člena v besedilu, k je napisan v predlogu občine
Log – Dragomer. Po tej spremembi vse tri občine pristopijo k celoviti spremembi,
postopku celovite spremembe Odloka o ustanovitvi in organiziranju Javnega podjetja
Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o.
PRISOTNIH:
GLASOVANJE:

13
7 ZA
/ PROTI

Sklep je bil sprejet.
14. SKLEP: Na predlog NS JP KPV, d.o.o., se razreši direktorja JP KPV d.o.o. Tomaža
Kačarja.
PRISOTNIH:
GLASOVANJE:

13
0 ZA
1 PROTI

Sklep ni bil sprejet.

15. SKLEP: G. Boštjana Krefta se imenuje za začasnega direktorja JP KPV
d.o.o. od dneva razrešitve g. Tomaža Kačarja za dobo največ enega leta.
PRISOTNIH:
GLASOVANJE:

13
0 ZA
1 PROTI

Sklep ni bil sprejet.
16. SKLEP: G. Jerneja Nučiča se imenuje za začasnega direktorja JP KPV d.o.o. od
dneva razrešitve g. Tomaža Kačarja za dobo največ enega leta.
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13
0 ZA
4 PROTI

Sklep ni bil sprejet.
17. SKLEP: Občinski svet občine Borovnica izpostavlja dejstvo, da še niso končani
postopki, ki bi lahko na pristojnem sodišču dokazali nezakonitosti pri enostranskem
imenovanju JP KPV, d.o.o., zato apelira na večinskega lastnika občino Vrhnika, ki je
izvedla tako vsiljeno imenovanje direktorja JP KPV, d.o.o. in Nadzorni svet družbe, ki
je pri tem sodeloval, da za vsa ravnanja pri vodenju, nadziranju in upravljanju JP KPV
prevzemata materialno, moralno in politično odgovornost.
PRISOTNIH:
GLASOVANJE:

13
5 ZA
0 PROTI

Sklep ni bil sprejet.

18. SKLEP: Občinski svet občine Borovnica sprejme sklep, s katerim nalaga občinski
pravi, da sproži vse postopke, ki so potrebni, da se tudi v povezavi z Družbeno
pogodbo JP KPV, d.o.o. in njeno uporabo, doseže zakonito stanje.
Proti vpletenim v domnevno kaznivo dejanje pri sprejemanju in vpisu družbene
pogodbe v sodni register se sproži kazenska ovadba.
PRISOTNIH:
GLASOVANJE:

13
5 ZA
0 PROTI

Sklep ni bil sprejet.

Seja je bila zaključena ob 19.45 uri.
Zapisala: Nejli Ofentavšek

ŽUPAN
Bojan Čebela
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ZAPISNIK 6. DOPISNE SEJE
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Številka: 900-0003/2022-2
Datum: 13. 5. 2022

ZAPIS
6. dopisne seje Občinskega sveta Občine Borovnica z dne 13. 5. 2022
OBVEŠČENI ČLANI: Aljoša ŽERJAV, Peter ČRNILOGAR, Jože KOROŠEC, Aljoša
HRIBAR, Nina SCORTEGAGNA KAVČNIK, Andrej ERČULJ, Marko ŽITKO, Andrej ČAMPA,
Peter SVETE, Tine PALČIČ, Ciril MENART, Matjaž OCEPEK, Janko SMOLE.
Sejo je sklical župan Bojan Čebela dne 10. 5. 2022. Gradivo je bilo posredovano po
elektronski pošti.
Rok za glasovanje je bil do 13. 5. 2022 do 10.00 ure.
NA SEJI SO SODELOVALI: Andrej ČAMPA, Jože KOROŠEC, Marko ŽITKO, Peter SVETE,
Ciril MENART, Nina KAVČNIK SCORTEGAGNA, Janko SMOLE in Matjaž Ocepek.
Andrej Erčulj je glasoval po roku, zato se njegovo glasovanje ni upoštevalo.

Na dopisni seji je bil obravnavan naslednji DNEVNI RED:
1. Imenovanje predstavnika občine v svet Javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko
barje, za obdobje 2022-2026
2. Predlaganje kandidata za predstavnika Občine Borovnica v Nadzornem svetu
Javnega podjetja Komunalno podjetje Vrhnika d.o.o.
3. Soglasje ustanovitelja k višini dela plače za redno delovno uspešnost ravnatelja OŠ
dr. Ivana Korošca za leto 2021

Ad 1)
Imenovanje predstavnika občine v svet Javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko
barje, za obdobje 2022-2026

Sprejet je bil naslednji SKLEP:
1. SKLEP: Občinski svet Občine Borovnica v svet Javnega zavoda Krajinski park
Ljubljansko barje za obdobje 2022-2026 imenuje Edvarda Bešlagiča, Rimska cesta 26a,
1353 Borovnica.
Glasovalo je 8 svetnikov.
GLASOVANJE:

8
/

ZA
PROTI
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Sklep je bil sprejet.

Ad 2)
Predlaganje kandidata za predstavnika Občine Borovnica v Nadzornem svetu Javnega
podjetja Komunalno podjetje Vrhnika d.o.o.
Sprejet je bil naslednji SKLEP:
2. SKLEP: V Nadzorni svet Javnega podjetja Komunalno podjetje Vrhnika d.o.o.
se kot predstavnica Občine Borovnica za dobo štirih let imenuje Nataša Trček, Cesta
pod goro 26, 1353 Borovnica.
Glasovalo je 8 svetnikov.
GLASOVANJE:

8
/

ZA
PROTI

Sklep je bil sprejet.

Ad 3)
Soglasje ustanovitelja k višini dela plače za redno delovno uspešnost ravnatelja OŠ
dr. Ivana Korošca za leto 2021
Sprejet je bil naslednji SKLEP:
SKLEP: Občinski svet Občine Borovnica daje soglasje k višini dela plače za redno
delovno uspešnost ravnatelja OŠ dr. Ivana Korošca za leto 2021 v višini 5% polletne
mase njegove osnovne plače.
Glasovalo je 8 svetnikov.
GLASOVANJE:

7
1

ZA
PROTI

Sklep je bil sprejet.

Zapisala: Nejli Ofentavšek
ŽUPAN
Bojan ČEBELA
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