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Z A P I S N I K  

 
7. redne seje občinskega sveta 

 
v četrtek, 5. 4. 2012 ob 19. uri v sejni sobi Občine Horjul. 

 
 

Prisotni: glej listo prisotnosti: od 11 svetnikov je bilo prisotnih 10 svetnikov,  svetnik Mario Mlakar je 
odsotnost opravičil. 
 
Po predlogu župana, da se na dnevni red uvrsti še dodatna točka »Določitev števila oddelkov v vrtcu 
in števila otrok v oddelkih za šolsko leto 2012/2013« je bil sprejet je bil naslednji dnevni red: 
 

1. Pregled zapisnika 6. redne seje z dne 29.11.2011  
2. Zaključni račun proračuna za leto 2011 
3. Poročilo skupne uprave MIRED za leto 2011 
4. Pravilnik o sofinanciranju malih  komunalnih čistilnih naprav 
5. Pravilnik o sofinanciranju prireditev na Občinskem trgu 
6. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o izvajanju programa športa 
7. Letni program športa in rekreacije za leto 2012 
8. Spremembe in dopolnitve Meril za vrednotenje športa  
9. Oddaja prostorov v najem, Slovenska cesta 7 
10. Odlok o ustanovitvi organa SU MIRED 
11. Razprava o upravljanju pokopališč preko režijskega obrata 
12. Določitev števila oddelkov v vrtcu in število otrok v oddelkih za šolsko leto 2012/2013  
13. Informacije, vprašanja in pobude 
14.  

 
Ad.1) Pregled zapisnika 6. redne seje z dne 29.11.2011 

Župan je podal pregled zapisnika 6. redne seje z dne 29.11.2011. Na zapisnik ni bilo pripomb, zato je 
bil predlagan naslednji sklep: 
 
Sprejme se zapisnik 6. redne seje z dne 29.11.2011. 
Za sprejem je glasovalo 10 svetnikov, vsi so glasovali ZA. Sklep je bil sprejet.  

 
 

Ad. 2)  Zaključni račun proračuna za leto 2011 
Na podlagi Zakona o javnih financah je župan dolžan pripraviti predlog zaključnega računa proračuna 
za preteklo leto in ga predložiti ministrstvu, pristojnemu za finance, do 31.marca tekočega leta, 
občinskemu svetu pa ga mora predložiti v sprejem do 15. aprila tekočega leta. Rok, v katerem mora 
občinski svet sprejeti zaključni račun, ni zakonsko opredeljen. Zakon o javnih financah zahteva le, da 
je o sprejetem zaključnem računu potrebno obvestiti ministrstvo pristojno za finance, v tridesetih dneh 
po njegovem sprejemu. 
 
Zaključni račun proračuna sestavlja obrazložitev in tabelarični del, sestavni del zaključnega računa 
proračuna pa je tudi Poslovno poročilo Občine Horjul za leto 2011. 
 



Poslovno poročilo se nanaša na celoten občinski proračun in zajema vse proračunske uporabnike. V  
Odloku o zaključnem računu proračuna Občine Horjul za leto 2011 so zajeti celotni prihodki in 
odhodki občine, ki so bili realizirani v letu 2011. 
 
V skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ 
je občina, dolžna zagotoviti notranjo revizijo svojega poslovanja, če letni proračun presega 
2,086.463,03 EUR. Letni proračun Občine Horjul je v letu 2011 presegel predpisan znesek, zato je 
bila izvedena notranja revizija, ki jo je opravilo podjetje LM Veritas, d.o.o., s poudarkom pregleda na 
področju javnega naročanja blaga in storitev. 
 
Zaključni račun proračuna Občine Horjul je pregledal tudi Nadzorni odbor Občine Horjul, ki je izdelal 
Poročilo o opravljenem nadzoru, ki je bilo svetnikom tudi predloženo.  
 
Svetniki so se z zaključnim računom preteklega leta seznanili in ker nanj ni bilo pripomb je bil 
predlagan naslednji sklep: 
 
Občinski svet Občine Horjul sprejme Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Horjul za 
leto 2011.  Zaključni račun se sprejme v prvi obravnavi kot dokončen.  
Za sprejem je glasovalo 10 svetnikov, vsi so glasovali ZA. Sklep je bil sprejet.  
 
 
Ad.3) Poročilo skupne uprave MIRED za leto 2011 
Svetnikom je bilo v seznanitev predloženo Letno poročilo skupne uprave Medobčinski inšpektorat in 
redarstvo za leto 2011, ki ga je pripravil MIRED – marec 2012. Poročilo zajema pregled kadrovske 
zasedbe,  dejavnost inšpektorata, dejavnost redarstva, finančno poročilo ter oceno izvajanja 
občinskega programa varnosti.  
 
 
Ad.4) Pravilnik o sofinanciranju malih  komunalnih čistilnih naprav 
Pravilnik določa namen, upravičence, pogoje in merila za dodelitev proračunskih sredstev, 
namenjenih za postavitev malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine Horjul. Sredstva se 
bodo razdeljevala preko javnega razpisa, do sredstev pa so upravičena gospodinjstva, ki jih na 
podlagi Operativnega programa odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda Občine Horjul,  
ni možno priključiti na javni kanal kanalizacije.  
 
Višina sofinanciranja je v pravilniku omejena na 250 €/PE (populacijska enota = predvideno število 
oseb za katere je potrebno odvajanje odpadne vode, npr. v enodružinski hiši za 5 osebe to znaša 
1.250,00 € / MKČN) vendar največ 30 % opravičenih stroškov.  
 
PREDLOG SKLEPA:  
Sprejme se Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine 
Horjul.  
Pravilnik se sprejme v prvi obravnavi kot dokončen.  
Za sprejem je glasovalo 10 svetnikov, vsi so glasovali ZA. Sklep je bil sprejet.  
 
 
Ad. 5) Pravilnik o sofinanciranju prireditev na Občinskem trgu 
Z namenom, da se oživi dogajanje na novem občinskem trgu je pripravljen Pravilnik o sofinanciranju 
prireditev na občinskem trgu, ki določa pogoje za sofinanciranje prireditev. 
 
Namenska proračunska sredstva se bodo razdeljevala preko javnega razpisa na podlagi meril za 
sofinanciranje prireditev. Do sredstev so upravičeni: društva, zavodi ter drugi izvajalci, ki delujejo na 
področju kulture, športa, izobraževanja, kmetijstva, turizma itd.  
 
PREDLOG SKLEPA:  
Sprejme se Pravilnik o sofinanciranju prireditev na občinskem trgu.  
Pravilnik se sprejme v prvi obravnavi kot dokončen.  
Za sprejem je glasovalo 10 svetnikov, vsi so glasovali ZA. Sklep je bil sprejet.  



 
 
Ad. 6   Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o izvajanju programa športa 
Pravilnik  o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju programa športa v Občini Horjul govori 
o tem, da se iz osnovnega pravilnika črta besedilo, ki določa,da so merila za razdelitev sredstev 
obvezni in sestavni del Pravilnika.  
Sredstva za programe športa se bodo tudi v bodoče razdeljevala na podlagi meril, vendar merila ne 
bodo več sestavni del pravilnika, kar pomeni, da za spremembe meril ne bo potrebno izvajati 
postopkov spreminjanja občinskih predpisov.  
 
PREDLOG SKLEPA:  
Sprejme se Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o izvajanju programa športa v 
Občini Horjul.  
Pravilnik se sprejme v prvi obravnavi kot dokončen.  
Za sprejem je glasovalo 10 svetnikov, vsi so glasovali ZA. Sklep je bil sprejet.  
 
 
Ad. 7 ) Letni program športa in rekreacije za leto 2012 
Sredstva namenjena športu je potrebno na podlagi Zakona o športu in Nacionalnega programa 
športa v RS razdeliti preko javnega razpisa, ki se pripravi na podlagi sprejetega Letnega programa 
športa.  
V proračunu Občine Horjul je v letu 2012 za šport namenjenih 18.000 €.  
V predlogu Letnega programa športa 2012 so sredstva namenjena predvsem športu otrok in mladine, 
športni rekreaciji, kakovostnemu športu ter športnim prireditvam, kar se vidi v priloženem LPŠ-ju.  
Letni program je postavljen podobno kot v preteklem letu, spremembe so le na programu športna 
vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, kjer so sredstva povečana za znesek 
povečanja sredstev v proračunu v letošnjem letu.  
Letos se z LPŠ-jem razdeljuje tudi 15 ur tedensko brezplačne uporabe športne dvorane v Športnem 
parku Horjul, katere ima Občina pravico razdelitve na podlagi pogodbe z najemnikom.  
 
PREDLOG SKLEPA:  
Sprejme se Letni program športa v Občini Horjul za leto 2012.  
Za sprejem je glasovalo 10 svetnikov, vsi so glasovali ZA. Sklep je bil sprejet.  
 
 
Ad. 8.)  Spremembe in dopolnitve Meril za vrednotenje športa  
Na 26. Seji Občinskega sveta Občine Horjul, dne 20.05.2010 so bila sprejeta Merila za vrednotenje 
športa v Občini Horjul, tekom izvedb razpisov za šport pa se je pokazala potreba po dopolnitvi teh 
meril.  
Dopolnitve se nanašajo na uvedbo koriščenja brezplačnih ur, ki jih lahko Občina preko javnega 
razpisa razdeli med društva, klube in zavode. Druga dopolnitev je na področju rekreacije, kjer je 
potrebno na podlagi Nacionalnega programa športa za rekreacijo upoštevati le 80 urne programe s 
skupinami cca 20 članov. Poleg tega je predlagana še sprememba odstotka maksimalne dodelitve 
sredstev iz 15 % na 20 %, naslednja dopolnitev pa se nanaša na športne prireditve, kjer se hočemo z 
dopolnitvijo izogniti morebitnemu dvojnemu sofinanciranju športnih prireditev.  
 
PREDLOG SKLEPA:  
Sprejme se dopolnjena Merila za vrednotenje športa v Občini Horjul.  
Za sprejem je glasovalo 10 svetnikov, vsi so glasovali ZA. Sklep je bil sprejet.  
 
 
Ad. 9) Oddaja prostorov v najem, Slovenska cesta 7 
V občinskem objektu na naslovu Slovenska cesta 7 so se koncem leta 2011 izpraznili prostori v 
katerih je delovala Občinska uprava in Krajevni urad. Zaradi odpovedi pogodbe o najemu, ki jo je 
podala SKB banke, pa se je koncem marca izpraznil tudi prostor v pritličju v površini 21 m2, kjer je bil 
postavljen bankomat.  
Vezano na izpraznitev prostorov smo v letošnji februarski številki Našega časopisa  in na spletni 
strani občine objavili javno ponudbo, da se prostori oddajajo v najem. Na prvo povabilo k oddaji 



ponudbe nismo prejeli nobenega povpraševanja, zato smo povabilo k oddaji ponudbe za najem  še 
enkrat ponovili in zraven dodali še prostore v pritličju objekta. Za prostore, kjer je prej delovala občina 
in krajevni urad, ponovno ni bilo izkazanega nobenega interesa po najemu, za pritlične prostore, kjer 
je bil prej bankomat pa se je oglasila Hranilnica LON s katero so bili tudi opravljeni razgovori v smislu 
vzpostavitve bankomata, dolgoročno pa morda tudi poslovalnice.  
V razpravi je župan predlagal, da bi se prostori, ki jih je prej zasedala občinska uprava, predelali v 
stanovanja pri čemer bi stanovanja oddajali v najem, enega pa zadržali za primer izrednih razmer. 
Glede postavitve bankomata pa se je svetnik Stojaković ponudil, da bo še dodatno navezal kontakte 
z NLB.  
 
 
Ad.10)  Odlok o ustanovitvi organa SU MIRED 

 Na seji občinskega sveta, dne 29.11.2011 je že bila obravnavana točka dnevnega reda, ki se je 
nanašala na izstop Občine Logatec in skupne občinske uprave MIRED. Sprejet je bil sklep, da se 
soglaša, da Občina Logatec izstopi iz skupnega organa MIRED in da se sredstva, ki je sedaj za 
MIRED plačevala Občina Logatec, prerazporedi med ostale občine, ki ostanejo v MIRED. Posledično 
na to spremembo pa se spreminja tudi Odlok o ustanovitvi organa SU MIRED.  

 
PREDLOG SKLEPA: 
Občinski svet Občine Horjul sprejme Odlok o ustanovitvi organa Skupne občinske uprave 
občin Vrhnika, Brezovica, Dobrova - Polhov Gradec, Borovnica, Log - Dragomer, Horjul, v 
predlaganem besedilu. Odlok se sprejme kot dokončen v prvi obravnavi.  
Za sprejem je glasovalo 10 svetnikov, vsi so glasovali ZA. Sklep je bil sprejet.  
 
 
Ad. 11) Razprava o upravljanju pokopališč preko režijskega obrata 
Svetnikom so bile predložene cene za najem grobov (grobnine), ki se od pokopališča do pokopališča 
v občini, razlikujejo. S strani svetnika Mlakar je bil podan predlog, da se cene grobnine v občini 
poenotijo in da se vsa pokopališka dejavnost vodi enotno preko režijskega obrata.  
Ker se predlagatelj te točke dnevnega reda, seje ni mogel udeležiti, se obravnava točke prestavi na 
eno od prihodnjih sej.  
 
 
Ad.12) Določitev števila oddelkov v vrtcu in število otrok v oddelkih za šolsko leto 2012/2013  
Zaradi naraščajočega števila povpraševanj po varstvu otrok v vrtcu Horjul se predlaga, da se oddelki 
v vrtcu preoblikujejo tako, da se v vrtec vključi največje možno število otrok. Pred leti začasno 
ustanovljen osmi oddelek pa ostane tudi v prihodnje.  
 
Predlagano je, da se  oddelkov na sledeč način: v prvi starostni skupini se oblikujejo tri homogene 
skupine po 14 otrok (starost otrok v okviru enega leta) medtem ko se oblikuje v drugi starostni skupini 
en homogen oddelek z 19 otroki (triletniki), dva homogena oddelka po 24 otrok ter en heterogen 
oddelek z 21 otroki. Poleg tega se oblikuje tudi kombinirana skupina z 19 otroki.  
 
Predlog za naslednje šolsko leto (149 otrok) se od sedanjega stanja (145 otrok) razlikuje tako, da se 
ena heterogena skupina (razpon let večji od enega leta) v prvi starostni skupini spremeni v 
homogeno (starost otrok v razponu enega leta), poleg tega pa se kombiniran oddelek poveča za 
dodatni 2 mesti.  
 
PREDLOG SKLEPA:  
V Vzgojno varstveno enoto pri OŠ Horjul, se s 01.09.2012 - za šolsko leto 2012/2013 oblikuje 8 
oddelkov s skupaj 149 otroki:  
 
- I. starostna skupina:  3 oddelki z 12 + 2 = 14 otroki 
     
- II. starostna skupina:  2 oddelka z 22 + 2 = 24 otroki 
    1 oddelek z 19 + 2 = 21 otroki 
    1 oddelek s 17 + 2 = 19 otroki 
 



- Kombinirana skupina:  1 oddelek s 17 + 2 = 19 otroki 
Za sprejem je glasovalo 10 svetnikov, vsi so glasovali ZA. Sklep je bil sprejet.  
 
 
Ad. 13) Informacije, vprašanja in pobude 

- Vezano na prireditve na občinskem trgu je podžupan Pišek  predlagal, da bi bilo v izogib 
izposojanju,  nujno potrebno nabaviti 5 stojnic in 40 kompletov miz. Svetniki so predlog za 
nakup podprli, pred realizacijo pa je potrebno preveriti kako je s proračunskimi sredstvi.  

 
- Župan je povedal, da je bilo obvestilo župnika, ki ga je podal pri sv.maši, glede parkiranja vozil 

na vozišču, nekoliko nejasno, zato je krivda o nedovoljenem parkiranju,  padla na občino. 
Župan je pojasnil, da je občina z obvestilom preko župnika, da na cesti ni dovoljeno parkirati, 
želela občanom samo pomagati, saj smo izvedeli, da so določeni občani na pristojne organe 
podali pritožbo v tem, da se vozila v času sv. maše parkirajo na cesti ob robu pločnika. Zakon 
o pravilih cestnega prometa iz leta 2010 v 1. točki 4. odstavka 65.člena določa, da je 
»parkiranje prepovedano na vozišču v naselju, kjer poteka dvosmerni promet in ločilne črte 
niso vrisane«.  
Naše obvestilo preko župnika je bilo torej dano z namenom, da občani v času sv. maše ne bi 
utrpeli kazni za nepravilno parkiranje.  

 
- Župan je nadalje svetnike seznanil še z aktivnostmi, ki se dogajajo v občini in sicer: izvedba 

investicij izgradnje elektrarne na OŠ in vrtcu ter obnove strehe na OŠ, izgradnja nove čistilne 
naprave kanalizacije v Horjulu, izgradnja kanalizacije v Podolnici, itd.  

 
- Svetnik Kozjek, ki je tudi član Komisije za izdajanje glasila Naš časopis je povedal, da se bo 

nekoliko znižala cena za izvod Našega časopisa.  
 
 
 
 
Zapisala:  
Jana Jereb  
 
 
  OBČINA HORJUL 
  ŽUPAN 
               Janko Jazbec 
 
 

 


