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Z A P I S N I K  

 

6. redne seje občinskega sveta 

 

v torek,  29.11.2011 ob 18. uri v sejni sobi Občine Horjul. 

 

 

Prisotni: glej listo prisotnosti: od 11 svetnikov je bilo prisotnih 10 svetnikov, en svetnik je 

prisotnost opravičil. 

 

Sprejet je bil naslednji dnevni red: 

 

1. Pregled zapisnika 5. redne seje z dne 18.8.2011 

2. Proračun za leto 2012 

3. Obravnava in potrditev Lokalno energetskega koncepta občine 

4. Določitev vrednosti točke za izračun NUSZ 2012 

5. Potrditev cene grobnine za pokopališče Lesno Brdo 

6. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Horjul 

7. Spremembe in dopolnitve Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč 

8. Izstop Občine Logatec iz MIRED 

9. Informacije, vprašanja in pobude 

 

1. Pregled zapisnika 5. redne seje z dne 18.8.2011 

Župan je podal pregled zapisnika 5. redne seje z dne 18.8.2011. Na zapisnik ni bilo pripomb, 

zato je bil predlagan naslednji sklep: 

Sprejme se zapisnik 5. redne seje z dne 18.8.2011 

Za sprejem je glasovalo 10 svetnikov, vsi so glasovali ZA. Sklep je bil sprejet.  

 

2. Proračun za leto 2012 

Proračun za leto 2012 je sestavljen iz splošnega dela, posebnega dela in načrta razvojnih 

programov. Splošni del je sestavljen iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih 

terjatev in naložb ter računa financiranja. V splošnem delu je seštevek vseh prihodkov in 

odhodkov vseh neposrednih uporabnikov občine Horjul, torej občinskih organov in občinske 

uprave ter režijskega obrata. Posebni del je pripravljen v skladu s predpisano programsko 

klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. V načrtu razvojnih programov so prikazani 

odhodki proračuna v obliki konkretnih projektov oziroma programov. 

V letu 2012 pripada občinam povprečnina v višini 554,50 EUR/prebivalca, ki je izračunana 

na podlagi metodologije iz Uredbe o metodologiji za izračun povprečnine za financiranje 

občinskih nalog in Pravilnika o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za ugotovitev 

povprečnine. Zaradi posledic gospodarsko finančne krize in s tem poslabšane javno finančne 

situacije pri predhodnem izračunu ni upoštevana inflacija za leto 2010, 2011 in 2012, 

upoštevani pa so novelirani podatki o številu prebivalcev, starostni strukturi prebivalcev, 

površini občin ter dolžini lokalnih cest in javnih poti.  
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Župan je nadalje podal  pregled investicij, ki so planirane v proračunu 2012 po posameznih 

vaseh in razložil kako so posamezni večji projekti zastavljeni. Svetniki so bili s predstavitvijo 

proračuna zadovoljni, s strani svetnikov Horjula in Žažarja pa je bila izražena želja, da bi se v 

Horjulu asfaltirala cesta Graben in v Žažarju zamenjale glavne cevi vodovoda.  

Po razpravi, v katero je župan vključil tudi poročilo o poteku investicij, ki se že izvajajo, je bil 

predlagan naslednji sklep: 

 

1. Sprejme se Odlok o proračunu Občine Horjul za leto 2012. 

2. Sprejme se  Letnega načrt pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem 

Občine Horjul za leto 2012. 

3. Sprejme se Letni programa prodaje finančnega premoženja Občine Horjul za leto 

2012.  

Ker na proračun v prvi obravnavi ni bilo  pripomb, se le-ta sprejme kot dokončen. 

Za sprejem je glasovalo 10 svetnikov, vsi so glasovali ZA. Sklep je bil sprejet.  

 

 

2.Obravnava in potrditev Lokalno energetskega koncepta občine 

Lokalni energetski koncept (LEK) je dokument, ki skladno z nacionalnim energetskim 

programom opredeljuje načrt razvoja energetike v lokalni skupnosti.  

 

Obveznost glede izdelave lokalnega energetskega koncepta opredeljuje Energetski zakon in 

spremembe zakona, ki v 17. členu izvajalce energetskih dejavnosti in lokalne skupnosti 

zavezuje, da v svojih razvojnih dokumentih načrtujejo obseg porabe ter način oskrbe z 

energijo v skladu z nacionalnim energetskim programom in energetsko politiko RS.  

LEK vsebuje analizo stanja Občine Horjul in ukrepe s programskimi cilji.  

V razpravi svetniki niso imeli pripomb oz. dopolnitev na predloženi LEK, zato je župan 

predlagal, da se sprejme naslednji sklep:  

 

Sprejme se  Lokalni energetski koncept Občine Horjul, ki ga je izdelalo podjetje 

Envirodual, d.o.o., november 2011. 

Za sprejem je glasovalo 10 svetnikov, vsi so glasovali ZA. Sklep je bil sprejet.  

 

4.  Določitev vrednosti točke za izračun NUSZ 2012 

Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč določa, da se vsako leto do konca leta 

določi vrednost točke za izračun NUSZ, ki jo na predlog župana sprejme občinski svet.  

Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč se v Občini Horjul plačuje od stanovanjskih in 

počitniških objektov, poslovnih površin in funkcionalnih zemljišč ter od nepozidanih stavbnih 

zemljišč. Vrednost točke za izračun NUSZ se v letih: 2008, 2009, 2010 in 2011 ni povečevala 

in je znašala 0,001526 Eur. Prihodek občine in naslova NUSZ za leto 2011 znaša 95.059,10 

Eur. Predlaga se, da se glede na težko gospodarsko situacijo vrednost točke v letu 2012 ne 

spremeni in ostane enaka kot v preteklih letih.  

Predlog sklepa: 

Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju  

Občine Horjul  v letu 2012 znaša 0,001526 EUR.  

Za sprejem je glasovalo 10 svetnikov, vsi so glasovali ZA. Sklep je bil sprejet.  

 

5. Potrditev cene grobnine za pokopališče Lesno Brdo 

Na pokopališču Lesno Brdo so enojni in žarni grob ter dvojni grob. Ker se bo odslej tudi 

pokopališče Lesno Brdo vodilo preko režijskega obrata, se bo vsem, ki imajo grobove na 

pokopališču Lesno Brdo zaračunala grobnina. 
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Vaški odbor Lesno Brdo je pripravil predlog višine letne grobnine in njihov predlog se 

občinskim svetnikom tudi predlaga v sprejem.  

 

Predlog sklepa:  

Višina letne grobnine za pokopališče Lesno Brdo  znaša: 

- enojni oz. žarni grob – 13,00 EUR 

- dvojni grob  – 20,00 EUR 

Vse zgoraj navedene cene so z DDV. Po zgoraj navedenih cenah se grobnina zaračunava 

od leta 2011 dalje. 

Za sprejem je glasovalo 10 svetnikov, vsi so glasovali ZA. Sklep je bil sprejet.  

 

6. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Horjul 

Statut Občine Horjul je bil na novo sprejet v letu 2010 na 27. seji občinskega sveta in je 

objavljen v Uradnem listu RS, številka 63/2010.  

V letošnjem letu smo zgradili sončno elektrarno s katero se bo proizvajala in prodajala 

električna energija. Ker gre za popolnoma novo dejavnost občine,  je za opravljanje le-te 

potrebno pripraviti ustrezno zakonsko podlago. Osnovna podlaga je, da je opravljanje te 

dejavnosti opredeljena s Statutom Občine, na podlagi slednjega pa bo možna nadaljna 

doregistracija na AJPES.  

 

Predlog sklepa: 

Sprejme se Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Horjul. 

Ker v  obravnavi na Statut Občine Horjul ni bilo  pripomb, se le-ta sprejme kot 

dokončen. 

Za sprejem je glasovalo 10 svetnikov, vsi so glasovali ZA. Sklep je bil sprejet.  

 

7. Spremembe in dopolnitve Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč 

S predlaganimi spremembami in dopolnitvami se Odlok o programu opremljanja, ki je bil 

sprejet avgusta 2008, že tretjič spreminja. Poglavitna sprememba predlaganega besedila se 

nanaša na 9. člen odloka, ki za legalizacijo objektov določa znižano plačilo komunalnega 

prispevka na račun preteklega vlaganja v komunalno infrastrukturo.  

 

S spremembo, ki je predlagana se podaljšuje rok v katerem lahko investitorji pridobijo 

gradbeno dovoljenje za legalizacijo objekta po znižani stopnji komunalnega prispevka. 

Dosedanji odlok je določal, da investitorji plačajo 50 % komunalnega prispevka, če pridobijo 

gradbeno dovoljenje do 1.8.2011. Odlok, ki je bil predložen svetnikom je določal, da se ta rok 

podaljša na 31.7.2011, po daljši razpravi pa so svetniki predlagali določene korekcije na 

pripravljeno vsebino, predvsem v tem, da se rok za pridobitev gradbenega dovoljenja podaljša 

na 31.12.2012. Prav tako pa so predlagali, da se na ta datum prestavi tudi rok za pridobitev 

gradbenega dovoljenja za vse tiste investitorje, ki so vlagali vloge za legalizacijo s 25 % 

plačilom komunalnega prispevka. 

 

Po razpravi je bil predlagan naslednji sklep:  

Z upoštevanjem sprememb in dopolnitev, ki so jih svetniki podali, se kot dokončen 

sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih 

zemljišč v občini Horjul.   

Za sprejem je glasovalo 10 svetnikov, vsi so glasovali ZA. Sklep je bil sprejet.  
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8. Izstop Občine Logatec iz MIRED 

Občina Logatec je izrazila zahtevo po izstopu iz SU MIRED. Glede na njihov izstop se 

spremeni tudi Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave MIRED in sicer tako, da se 

v vseh členih kjer se navaja Občina Logatec, le-ta izbriše. Zaradi njihovega izstopa se 

spremeni tudi finančna konstrukcija, saj se delež, ki ga je sedaj plačevala Občina Logatec za 

delo SU MIRED, prenese na preostale občine, ki ostajajo v SU MIRED. Ta strošek se za nas 

poveča iz 5,0 na 6,4 %.  

 

Predlog sklepa: 

Soglaša se, da Občina Logatec izstopi iz skupnega organa MIRED. Delež sredstev, ki ga 

je za MIRED plačevala Občina Logatec se prerazporedi med ostale občine, ki ostajajo v 

skupnem organu MIRED. 

Posledično na to spremembo se Spremeni in dopolni tudi Odlok o ustanovitvi organa 

skupne občinske uprave MIRED. 

Za sprejem je glasovalo 10 svetnikov, vsi so glasovali ZA. Sklep je bil sprejet.  

 

9. Informacije, vprašanja in pobude 

 

- Razpravljalo se je o prihajajočem silvestrovanju, ki naj bi se tokrat odvijalo na novem 

trgu, to je Občinskem trgu v Horjulu.  

 

- Glede na to, da se uprava Občine Horjul seli iz Zadružnega doma v nove prostore na 

naslovu Občinski trg 1, je župan zaprosil svetnike, da naj podajo predloge kako 

prostore, ki jih sedaj še uporablja uprava občine, najbolj koristno porabiti.  

    

 

Zapisala: 

Jana Jereb  

 

 

 

 

 

  OBČINA HORJUL 

  ŽUPAN 

               Janko Jazbec 

 


