Občina Borovnica

19. seja občinskega sveta

GRADIVO K TOČKI 5
POROČILO ŽUPANA O IZVRŠEVANJU SKLEPOV
OBČINSKEGA SVETA IN OPRAVLJENIH NALOGAH MED
OBEMA SEJAMA

5-1

Občina Borovnica

19. seja občinskega sveta

5-2

Občina Borovnica

19. seja občinskega sveta

ŽUPAN
Številka: 900-0004/2022
Datum: 1.6.2022
OBČINSKI SVET
OBČINE BOROVNICA
ZADEVA:

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

NAMEN:

Obravnava

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 18. REDNE SEJE in 6. DOPISNE SEJE OBČINSKEGA
SVETA

Zap
.
št.
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

PREDLAGANI SKLEP

SPREJET
OBJAVA

Občinski svet Občine Borovnica se je seznanil z delovanjem gasilskih društev v Sklep je bil sprejet
Borovnici.
Občinski svet Občine Borovnica potrdi zapisnik 17. redne seje Občinskega Sklep je bil sprejet,
sveta Občine Borovnica z dne 22.12. 2021.
zapisnik objavljen
na spletni strani
Občinski svet Občine Borovnica potrdi zapisnik 7. izredne seje Občinskega Sklep je bil sprejet,
sveta Občine Borovnica z dne 26.01.2022 z upoštevanjem pripombe Aljoša zapisnik objavljen
Žerjava.
na spletni strani
Sprejme se Odlok o rebalansu proračuna Občine Borovnica za leto 2022.
Sklep je bil sprejet,
odlok objavljen v
Ur. l. RS, št. 43/22
Občinski svet Občine Borovnica sprejme Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika in
Sklep je bil sprejet,
meril za sofinanciranje letnega programa kulture v Občini Borovnica.
odlok objavljen v
Ur. l. RS, št. 49/22
Občina Borovnica, v svet Javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje za
Sklep je bi sprejet
obdobje 2022-2025 imenuje Edvarda Bešlagiča, Rimska cesta 26a, 1353 in vročen.
Borovnica.
Z mesta člana SPVCP, kot predstavnika medobčinskega redarstva, se razreši Sklep je bi sprejet
Deana Stepančiča.
in vročen.
Na mesto članice SPVCP, kot predstavnice medobčinskega redarstva, se Sklep je bi sprejet
imenuje Gabrijelo Gognjavec. Imenovanje velja do izteka mandata SPVCP.
in vročen.
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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.«
Občinski svet Občine Borovnica sprejme Sklep o ukinitvi javnega dobra na
zemljišču s parc. št. 3282/5 k.o. 2004 Borovnica, v predlaganem besedilu.

Sklep je bil sprejet
in objavljen v Ur. l.
RS. Št. 43/22

Sklep je bil sprejet
in objavljen v Ur. l.
56/22
Občinski svet Občine Borovnica sprejme Sklep o ukinitvi javnega dobra na Sklep je bil sprejet
zemljišču s parc. št. 1753/32 in 1753/33 obe k.o.2006 Zabočevo, v in objavljen v Ur. l.
predlaganem besedilu.
49/22
Občinski svet Občine Borovnica se je seznanil o dogajanju v zvezi z JP KPV d.o.o.Sklep je bil sprejet
SUO JP KPV, d.o.o. sprejme sklep s katerim predlaga Občinskim svetom, da Sklep je bil sprejet
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.
Na predlog NS JP KPV, d.o.o., se razreši direktorja JP KPV d.o.o. Tomaža Sklep ni bil sprejet
Kačarja.
G. Boštjana Krefta se imenuje za začasnega direktorja JP KPV d.o.o. od dneva Sklep ni bil sprejet
razrešitve g. Tomaža Kačarja za dobo največ enega leta.
G. Jerneja Nučiča se imenuje za začasnega direktorja JP KPV d.o.o. od dneva Sklep ni bil sprejet
razrešitve g. Tomaža Kačarja za dobo največ enega leta.
Občinski svet občine Borovnica izpostavlja dejstvo, da še niso končani postopki, Sklep ni bil sprejet
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.
Občinski svet občine Borovnica sprejme sklep, s katerim nalaga občinski pravi, Sklep ni bil sprejet
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.
Vsi sklepi v zvezi z JP KPV so bili poslani na JP KPV d.o.o, Občino Vrhnika
in Log Dragomer
6. DOPISNA SEJA

Zap
.št.
1.

2.

3.

PREDLAGANI 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
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.

SPREJET
OBJAVA
Sklep je bi sprejet
in vročen.
Sklep je bi sprejet
in vročen.

Občinski svet Občine Borovnica daje soglasje k višini dela plače za redno Sklep je bi sprejet
delovno uspešnost ravnatelja OŠ dr. Ivana Korošca za leto 2021 v višini 5% in vročen.
polletne mase njegove osnovne plače.
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SPLOŠNO

RAZPIS PRAZNIK BOROVNIC
Praznik Borovnic bo izveden 16.7.2022 s strani podjetja Prozvok d. o. o.

OBISK VLADE
Ob obisku vlade RS v osrednji slovenski regiji je bil 30.3.2022 izveden sestanek z ministrom
za infrastrukturo Jernejem Vrtovcem in direktorico TMS Bistra Barbaro Juršič glede
načrtovane umestitve obvozne ceste Bistra. 1.4.2022 je občinske prostore obiskal državni
sekretar Ministrstva za javno upravo Boštjan Jambrovič, s katerim je potekal pogovor o
financiranju občin in načrtovanih projektih v Borovnici.
PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE:
Na sodišču je bil že prvi narok za razdelitev solastnine na zemljišču s parc. št. 719/4 k.o.
2004 Borovnica. S solastnikom zemljišča je bil dosežen dogovor, da bo odkupil naš
solastniški delež.
Prodano je bilo zemljišče s parc. št. 1667/1 k.o. 2004 Borovnica, za katero je bil objavljen
javni razpis.
Pridobivale so se služnostne pogodbe za izgradnjo vodovoda na Bregu ter za izgradnjo
vodovoda v Kotih.
Urejali so se odkupi oz. menjave zemljišč v skladu z načrtom razpolaganja občinskega
premoženja.
V maju je bilo opravljeno več geodetskih meritev, med drugim tudi Cerkove ulice in pešpoti
Dražica – Niževec.

KMETIJSTVO
Izdani so bili sklepi in podpisane pogodbe na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje
kmetijstva.
Nasuti so bili glavni kolovozi na mahu, in sicer na Dolu in Pakem.

INVESTICIJE IN KOMUNALNE ZADEVE
KOLESARSKA POVEZAVA BOROVNICA – BREG
Z izbranim izvajalcem del je bila 10.5.2022 Komunalne gradnje d.o.o. in Direkcijo RS za
infrastrukturo je bila podpisana pogodba za izgradnjo. Opravljena je bila uvedba v delo. Dela
se bodo pričela predvidoma z julijem 2022 in končala v roku enega leta.
PROJEKT »TEMATSKI PARK IN SPOMINSKA POT BOROVNIŠKEGA VIADUKTA«
V preizkusni fazi je spletna stran o Borovniškem viaduktu. Na ŽP Borovnica je bila konec
aprila postavljena razstava Pokrajinskega muzeja Celje o prihodu železnice v naše kraje.
Izvedena so bila vsa predvidena usposabljanja za interpretativno vodenje po železniški
dediščini v občini. Na OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica potekajo dejavnosti za pripravo
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tematske razstave in zaključne prireditve, ki bo predvidoma 27. 9. 2022. S strani Ministrstva
za gospodarstvo je bilo izvedeno plačilo prvega zahtevka za sofinanciranje operacije. SŽ so
sporočile, da zaradi tehničnih težav še ni znano kdaj oz. ali sploh bo mogoče dostaviti večjo
parno lokomotivo s tenderjem na stranski tir najbližji poslopju železniške postaje Borovnica.
PROJEKT KOLOPARK BOROVNICA
Zavod Cerpok, ki upravlja LAS Barje z zaledjem, nas je 12. 5. 2022 obvestil, da Ministrstvo
za gospodarski razvoj in tehnologijo zahtevalo dopolnitev projektne vloge »Koloparki –
učilnice kolesarskih veščin« in sicer izdelavo enotnega DIIP. Ne glede na to lahko občina
izvede delno poplačilo izvedbe operacije, kar smo tudi storili in izvajalcu Zavodu Aliansa
plačali izvedbo izgradnje pump track steze. Izvedena je bila tudi parkovna ureditev, po
podpisu pogodbe z MGRT pa bo izvedena še dobava in postavitev uličnega pohištva. Ker je
takoj po izgradnji pump-track steze zaradi velikega zanimanja uporabnikov prihajalo tudi do
medvrstniškega nasilja in vandalizma smo v sodelovanju z OŠ in PP Vrhnika 12. 5. 2022 na
lokaciji Koloparka Borovnica izvedli sestanek z zainteresiranimi starši na katerem smo
ugotovili, da se je situacija umirila ter navzoče obvestili, da je dosežen načelni dogovor s SŽ,
ki bo takoj po končanju prenove železniške proge med Preserjem in Borovnico na sosednji
parceli, ki jo upravljajo SŽ Infrastruktura d. o. o., omogočil izgradnjo steze za gorsko
kolesarjenje, ki jo bodo večinoma uporabljali starejši otroci in mladoletniki, ki bodo tako
bistveno manj uporabljali pump-track stezo, s čimer se bodo zmanjšali problemi povezani s
sočasno uporabo steze s strani po teži in moči zelo različnih uporabnikov
NOV VODOVOD KOTI (BUDENCE)
Projektna dokumentacija za 1. fazo je bila vložena na Upravno enoto Vrhnika vloga za
pridobitev gradbenega dovoljenja. Sklenjene so bile skoraj vse služnostne pogodbe, kjer
poteka trasa vodovoda po privatnih zemljišč, in sicer za 2. in 3. fazo. Dokumentacija se
pripravlja do faze DGD. Načrtujemo, da bomo v poletnih mesecih vložili vlogo za pridobitev
gradbenega dovoljenja. Za 4. fazo, ki predstavlja sekundarno povezavo po gozdni cesti do
vodohrana Borovnica smo pričeli s postopkom razlastitve več lastnikov, kateri živijo v tujini
oz. so pokojni.
PROSTORI NOVE KNJIŽNICE
Pripravljena je bila PZI dokumentacija. Komisija je preučila javno naročilo, katero je bilo
objavljeno v maju 2022.
UREDITEV CESTE V NASELJU DOL LOGOR
Izvajalec AGM Debevec je z deli pričel 1.3.2022.
Dela so potekala po planu in bila zaključena skladno s pogodbo. Vsa dokumentacija je
predana, izdelan je primopredajni zapisnik, dejanski pregled del je izkazan v gradbeni knjigi,
izstavljena je končna obračunska situacija. Vrednost ni presegla pogodbenega dogovora.
VODOVOD Breg - Borovnica
Na Upravno enoto Vrhnika je bila oddana vloga za izdajo gradbenega dovoljenja. Ker se z
enim od solastnikov zemljišča, nismo mogli dogovoriti za podpis služnostne pogodbe
(solastnik zemljišča v deležu 35 m2), smo morali iti v spremembo projekta, proti solastniku pa
sprožiti postopek razlastitve. Za vodovod, ki poteka pod regionalno cesto smo prejeli
gradbeno dovoljenje.
ASFALTIRANJE STARA PROGA
Makadamska cesta v dolžini 350m se je asfaltirala. Preureditev javne poti se je izvedlo s
stabilizacijo zgornjega ustroja, in urejanjem bankin. Odvajanje padavinske vode je preko že
obstoječega propust.
ASFALTIRANJE POVEZOVALNE POTI DOL – spomenik
Krajša povezovalna ceste je urejena, napake so odpravljene, asfalt je položen.
Odvodnjavanje vode na tej strmi cesti je preko peskolova in preko mulde. Ostaja postavitev
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še dveh mejnikov. Reklamacijske zahteve so uspešno zaključene po postavitvi mejnikov na
prvotno mesto pred gradnjo.
KRIŽIŠČE PROTI VODOHRAMU BREG
Nivojsko prilagajanje obstoječega križišča s štirimi kraki, ki prehajajo v posamezna cestišča.
Križišče je glavna povezava do vodohrana. V enem delu se je uredila razširitvena zavojna
pot kot edina možna vključitev na prečno cesto. Nujno se v tem razširitvenem delu zagotovi
varnost z zaščitno cestno ograjo ali drugo tehnično oviro za preprečitev zdrsa vozil po
pobočju. Dela se opravijo še pred zimo.
KRIŽIŠČE Rimska - Pot v Jele
Gradbena dela za razširitev in novo pregledno križišče so se začela z odstranitvijo
mogočnega drevesa in obeliska, trenutno se pa izvaja dolblenje drevesnega panja.
Dela bodo intenzivno potekala v naslednjem mesecu in bila tudi zaključena.

PROJEKTIRANJE
V fazi projektiranja in pridobivanja mnenj in gradbenega dovoljenja:
- Ljubljanska cesta – fekalna kanalizacija
- Laze – fekalna kanalizacija
- Dol – vodovod
- Laze Zgornja cona – vodovod
CESTE NA MAHU
Z naročnikom del vgradnje visokonapetostnega kabla Vrhnika-Borovnica Elektro Ljubljana je
bil izveden sestanek in ogled cest na Mahu, katere so prekopali v času gradnje.
OPPN MERCATOR
Izveden je bil sestanek s pripravljavcem OPPN in predstavniki Mercatorja.
UREDITEV ULICE BRATOV MIVŠEK IN ZALARJEVE CESTE OD H.Š. 23/25 DO
KOLONCE
Na podlagi IDZ za Ulico bratov Mivšek je bil opravljen ogled na terenu s projektantom in
sklenjen dogovor za naslednje aktivnosti pri pripravi dokumentacije. Za Zalarjevo cesto
moramo glede na predvidene ukrepe pridobiti soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine.
PROTIPOPLAVNI UKREP – MALENCE IN BOROVNIŠČICA
Po decembrskem sestanku smo na Direkcijo za vode smo posredovali osnutek DIIPa v
pregled z namenom uvrstitve projekta izvedbe protipoplavnih ukrepov v državni NRP.
Odgovora še nismo prejeli.
RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MKČN
Objavljen je razpis za sofinanciranje izgradnje MKČN v letu 2022. Rok za prijavo je
30.10.2022.
DRUŽBENE DEJAVNOSTI
RAZPIS STANOVSKE ORGANIZACIJE
Objavljen je bil javni razpis je sofinanciranje programov in projektov stanovskih, domoljubnih
in veteranskih organizacij, ki delujejo na območju Občine Borovnica. Prispele so 4 prijave,
prijaviteljem so bile izdane odločbe.
RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV S PODROČJA KULTURE
Objavljen je bil javni razpis. Prispele so 3 prijave.
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RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE IZVAJANJA LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA
Objavljen je bil javni razpis. Prispelo je 7 prijav.
REŠEVANJE PROSTORSKE STISKE V VRTCU IN ŠOLI
V sodelovanju z vodstvom šole in vrtca so bili izvedeni štirje sestanki, na katerih smo
obravnavali prostorsko problematiko vrtca in šole. Na koncu je bila sprejeta odločitev, da se
glasbena šola preseli v prostore stanovanja v Zdravstveni postaji. Te prostore se prilagodi
njihovim potrebam. Enota Kapljica, ki se nahaja v Zdravstveni postaji se preseli v prostore, ki
jih sedaj v vrtcu uporablja Glasbena šola. Manjše učilnica Glasbene šole s uporabi za
kabinete za potrebe DSP.
PREUREDITEV PROSTOROV V ZDRAVSTVENI POSTAJI BOROVNICA ZA POTREBE
ZDRAVNIKA DRUŽINSKE MEDICINE IZ JAVNEGA ZDRAVSTVA
Dr. Munda se oktobra upokoji, v sodelovanju z Zdravstvenim domom Vrhnika smo se
dogovorili, da se pridobi zdravnika družinske medicine iz javnega zdravstva. Za potrebe
njegovega dela je potrebno posodobiti in preurediti prostore družinskega zdravnika in jih
prilagoditi sodobnim zahtevam. Zato se v Zdravstveni postaji ukinja enota vrtca Kapljica.
PLEZALNA STENA
Na razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport smo bili uspešni in pridobili 20.000
€ sredstev. Izgradnja plezalne stene je predvidena v poletnih mesecih.
NOGOMETNO IGRIŠČE DOL
ZRSVN OE Ljubljana je sporočil, da se glede možnosti izgradnje nogometnega igrišča ne bo
izrekel oz. ne bo podal mnenja dokler ne bo zagotovljena prostorsko-pravna osnova za
vzpostavitev igrišča na novi lokaciji, za kar so potrebne spremembe in dopolnitve OPN
oziroma sprememba namembnosti parcel iz kmetijske rabe v rabo za družbene (rekreacijske
in športne) dejavnosti. Občina zahtevane spremembe pripravlja v sklopu 4 sprememb SD
OPN Borovnica.
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