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Z A P I S N I K   
 

2. redno sejo občinskega sveta Občine Horjul, 
 

v četrtek, 2. decembra 2010 ob 18. uri v sejni sobi Občine Horjul 
 

Prisotni: Glej listo prisotnosti, od 11 svetnikov je bilo: 
- pod točko 1 in 2 prisotnih 10 svetnikov, odsoten Anton Gerjolj, 
- pod vse ostale točke pa je bilo prisotnih 11 svetnikov. 

Pod točko 12. se je seje občinskega sveta udeležil urbanist Peter Lovšin.  
 
Sprejet je bil naslednji dnevni red:  

1. Pregled zapisnika 28. seje z dne 30.9.2010 
2. Pregled zapisnika 1. redne seje z dne 9.11.2010 
3. Proračun občine za leto 2011 – osnutek 
4. Določitev vrste in višine denarne socialne pomoči 
5. Statutarni sklep – spremembe in dopolnitve Statuta občine - osnutek 
6. Sprememba Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev - osnutek 
7. Imenovanje predstavnikov občine v svet OŠ 
8. Imenovanje Nadzornega odbora občine 
9. Vrednost točke za izračun NUSZ za leto 2011 
10. Izvajanje gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo in urejanje pokopališč 
11. Potrditev cene grobnine  
12. Obvezna razlaga prostorsko ureditvenih pogojev 
13. Informacije, vprašanja in pobude 
 

Ad.1) Pregled zapisnika 28. seje z dne 30.9.2010 
Župan je podal pregled zapisnika 28. seje z dne 30.9.2010. Na zapisnik ni bilo pripomb, zato 
je bil predlagan naslednji sklep: 
Sprejme se zapisnik 28. seje z dne 30.9.2010 
Za sprejem je glasovalo 10 svetnikov, vsi so glasovali ZA sprejem. Sklep je bil sprejet.  
 
Ad.2) Pregled zapisnika 1. redne seje z dne 9.11.2010 
Župan je podal pregled zapisnika 1. redne seje z dne 9.11.2010. Na zapisnik ni bilo pripomb, 
zato je bil predlagan naslednji sklep: 
Sprejme se zapisnik 1. redne seje z dne 9.11.2010. 
Za sprejem je glasovalo 10 svetnikov, vsi so glasovali ZA sprejem. Sklep je bil sprejet. 
 
Ad.3) Proračun občine za leto 2011  
Joži Žitko Pirc, finančna sodelavka v občinski upravi je prisotne podrobno seznanila z 
osnovami proračuna. Razložila je, da je proračun sestavljen iz splošnega dela, posebnega dela 
in načrta razvojnih programov. Sestavni del proračuna pa je tudi letni program prodaje 
občinskega finančnega premoženja, kadrovski načrt in letni načrt pridobivanja in razpolaganja 
z nepremičnim premoženjem občine.  
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V razpravi so se svetniki seznanjali s proračunom in zastavljali več vprašanj na katere so 
prejeli odgovore. Ker pripomb na osnutek proračuna ni bilo je bilo predlagano, da se 
predloženi proračun kot dokončen predlaga v sprejem. 
 
Predlog sklepa: 
Ker v prvi obravnavi ni bilo pripomb, se osnutek proračuna z vsemi sestavnimi deli s 
preoblikuje v drugo obravnavo in sprejme: 

• Odlok o proračunu Občine Horjul za leto   2011. 
• Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine 

Horjul za leto 2011. 
• letni program prodaje finančnega  premoženja Občine Horjul za leto 2011 

 
Za sprejem je glasovalo 11 svetnikov, vsi so glasovali ZA sprejem. Sklep je bil sprejet.  
 
Ad.4) Določitev vrste in višine denarne socialne pomoči 
V letu 2010 ni bilo prejetih zahtevkov za izplačilo enkratne denarne pomoči za socialno 
ogrožene občane, do regresiranja kosil sta bila upravičena dva otroka iz ene družine. 
Upravičenost do pridobitve pomoči ugotavlja Center za socialno delo. 
 
Predlog sklepa:  
Od 1.1.2011 dalje se dodelijo naslednje denarne pomoči za socialno ogrožene osebe: 

- enkratna denarna pomoč v višini 250 Eur 
- regresiranje kosil učencem do višine 100 % 

Za sprejem je glasovalo 11 svetnikov, vsi so glasovali ZA sprejem. Sklep je bil sprejet.  
 
Ad.5) Statutarni sklep – spremembe in dopolnitve Statuta občine Horjul 
Praksa pri dosedanjem delovanju vaških odborov in svetnikov je pokazala, da je med vaškimi 
odbori in svetniki premalo povezanosti, zato prihaja do razhajanj nalog in interesov. V izogib 
temu je bilo predlagano, da se s statutarnim sklepom spremeni in dopolni statut občine  in 
sicer, da mora biti občinski svetnik član vaškega odbora in da je občinski svetnik hkrati tudi 
predsednik vaškega odbora. 
S predlaganim se svetniki niso strinjali, temveč so predlagali, da se spremeni statut samo v 
tem, da mora biti občinski svetnik obvezno član vaškega odbora. Hkrati pa so izrazili tudi 
zahtevo, da je komunikacija med občino in vaškim odborom vodena izključno preko 
občinskega svetnika.  
 

Predlog sklepa:  
Sprejme se statutarni sklep s katerim se spremeni in dopolni Statut občine in sicer:  
v 64. členu se v celoti briše 5. odstavek  in namesto njega doda nov 5. odstavek, ki se 
glasi: 
Članstvo v vaškem odboru sestavljajo občani in občinski svetniki, ki imajo stalno 
bivališče v naselju za katerega se vaški odbor imenuje. V članstvo vaškega odbora so 
obvezno vključeni tudi občinski svetniki.  
Za sprejem je glasovalo 11 svetnikov, vsi so glasovali ZA sprejem. Sklep je bil sprejet.  
 
Ad.6) Sprememba Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev  
Pravilnik o plačah občinskih  funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega 
sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov je bil sprejet na 5. seji 
občinskega sveta, 8.3.2007, objavljen v Našem časopisu št. 336/2007. Na podlagi našega 
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naročila nam je tekom letošnjega leta, podjetje BM Veritas Revizija, d.o.o., opravilo nadzor 
poslovanja občine za leto 2009 in priporočilo, da bi bilo dotični Pravilnik smiselno spremeniti 
v tem, da se sejnine ne plačujejo pavšalno po mesecih, temveč naj bi se sejnina plača po 
dejanskih udeležbah na sejah.  Navedeno priporočilo je upoštevano v predlagani spremembi 
in dopolnitvi predmetnega Pravilnika, poleg tega pa se s spremembo in dopolnitvijo 
Pravilnika povečuje tudi sejnina za udeležbo na sejah občinskega sveta iz dosedanjih 62,60 
Eur neto na 80,00 Eur neto. Razlog za povečanje sejnine so nove obremenitve, ki se nalagajo 
svetnikom.  S pravilnikom pa se spreminjajo tudi roki za predložitev seznama udeležencev sej 
v izplačilo.  V razpravi občinski svetniki niso imeli pripomb na predloženi osnutek Pravilnika, 
zato se osnutek prekvalificira v predlog in sprejme naslednji sklep:  
 
Sprejme se Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah občinskih 
funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih 
občinskih organov ter povračilih stroškov.  
Za sprejem je glasovalo 11 svetnikov, vsi so glasovali ZA sprejem. Sklep je bil sprejet.  
 
Ad.7) Imenovanje predstavnikov občine v svet OŠ 
Z Odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Horjul je določeno, da 
ima ustanovitelj – Občina Horjul, v svetu zavoda, ki skupaj šteje 11 članov, 3 predstavnike. Z 
nastopom novega mandata občinskega sveta je potrebno na novo določiti predstavnike Občine 
Horjul v Svet Zavoda OŠ Horjul. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je 
predlagala, da se v svet OŠ Horjul imenujejo: Mojca Jazbar in Urška Marolt s strani občinske 
uprave ter Jože Mole kot občinski svetnik.  V razpravi ni bilo podanih pripomb na predlog, ki 
ga je podala Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, zato je bilo predlagano, 
da se sprejme naslednji sklep:  
 
V Svet zavoda Osnovne šole Horjul se za mandatno dobo, ki je vezana na občinski svet 
imenujejo:  
1. Mojca Jazbar, Žažar 11 
2. Urška Marolt, Cvetlična pot 8 
3. Jože Mole, Žažar 3  
Za sprejem je glasovalo 11 svetnikov, vsi so glasovali ZA sprejem. Sklep je bil sprejet.  
 
Ad.8) Imenovanje Nadzornega odbora občine 
Nadzorni odbor ima 3 člane in se imenuje 45 dni po konstituiranju občinskega sveta. 
Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne porabe v občini in okviru svojih 
pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja  občinskih organov, občinske  
uprave, javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov  ter drugih porabnikov sredstev 
občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim 
premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih javnih sredstev. 
Predloge članov Nadzornega odbora občine je pripravila Komisija za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja ter predlagala občinskemu svetu, da se v Nadzorni odbor občine 
imenujejo: Klemen Černigoj, Helena Kržišnik in Doroteja Logar. Ker pa je Doroteja Logar 
tudi članica občinske volilne komisije in ker iz vidika korupcije ni priporočljivo da je sočasno 
tudi v Nadzornem odboru je bilo predlagano, da se v primeru potrditve Doroteje Logar za 
članico  nadzornega odbora, le-to razreši članstva v volilni komisiji.  
Ker svetniki na predlagano niso imeli pripomb je bil predlagan naslednji sklep: 
 
A) V nadzorni odbor občine se imenujejo: 

1. Klemen Černigoj, Lesno Brdo 2 d, 
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2. Helena Kržišnik, Vrhniška cesta 16, Horjul 
3. Doroteja Logar, Vrtna ulica 16, Horjul  

Za sprejem je glasovalo 11 svetnikov, vsi so glasovali ZA sprejem. Sklep je bil sprejet.  
 
B) Dorotejo Logar, Vrtna ulica 16, Horjul, se razreši članstva v Občinski volilni 
komisiji.  
Za sprejem je glasovalo 11 svetnikov, vsi so glasovali ZA sprejem. Sklep je bil sprejet.     
 
Ad.9) Vrednost točke za izračun NUSZ za leto 2011 
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 in 2010 ni povečevala in je 
znašala 0,001526 Eur. Prihodek občine in naslova NUSZ za leto 2010 znaša 95.987,77 Eur. 
Predlaga se, da se glede na težko gospodarsko situacijo vrednost točke ne spremeni in ostane 
enaka kot v preteklem letu.  
 
Predlog sklepa: 
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju  
Občine Horjul  v letu 2011 znaša 0,001526 EUR.  
Za sprejem je glasovalo 11 svetnikov, vsi so glasovali ZA sprejem. Sklep je bil sprejet.     
 
Ad.10) Izvajanje gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo in urejanje pokopališč 
Župan je prisotne seznanil, da smo bili s strani revizije poslovanja opozorjeni, da se morajo 
gospodarske javne službe voditi  preko režijskega obrata, javnega podjetja, javnega 
gospodarskega zavoda ali s podelitvijo koncesije in ne tako kot doslej npr. preko vaških ali 
vodovodnih odborov. Še posebej pa je bilo izpostavljeno izvajanje gospodarske službe oskrbe 
s pitno vodo. Na to nepravilnost se je tekom prejšnjega mandata v občini večkrat opozarjalo 
in tudi vodilo tozadevne pogovore z vaškimi in vodovodnimi odbori ter občinskimi svetniki. 
Spremembe, ki jih terja zakonodaja in jih je na področju vodooskrbe potrebno doseči niso 
naletela na dober odziv, kar je bilo tudi pričakovati.   
K ureditvi izvajanja gospodarskih javnih služb se je konkretneje pristopilo v letu 2009 z 
ustanovitvijo režijskega obrata, ki že deluje v okviru obstoječe občinske uprave. Delo v 
režijskem obratu bodo opravljali zaposleni  uslužbenci občinske uprave in pa osebe, ki so na 
terenu že doslej skrbele za vodovod (pogodbeno delo). Sprememba od dosedanje prakse bo 
predvsem ta, da se bodo vsi računi vodili preko režijskega obrata, tako prihodki (izstavljanje 
računov za porabljeno vodo) kot odhodki (investicije, redno vzdrževanje, pregledi kvalitete 
vode, pregledi merilnih naprav, pogodbena dela,  elektrika….). Pri tem pa je potrebno 
opozoriti tudi na to, da je občina na podlagi Zakona o vodah in Uredbe o vodnih povračilih 
dolžna državi plačevati vodno povračilo (0,0555 Eur/m3) na podlagi letnega obsega odvzete 
vode na vodnih virih in DDV od pobrane vodarine.  
Ker s strani vodovodnih oz. vaških odborov prihaja do zastoja posredovanja podatkov je 
župan vse prisotne svetnike zaprosil, da naj poskrbijo, da bo občina prišla do podatkov, ki so 
potrebni za pravilno delovanje javne gospodarske službe oskrbe s pitno vodo, to je do 
seznama odjemalcev s stanjem odčitanih vodomerov.  
 
Ad.11) Potrditev cene grobnine  
Izvajanje gospodarske javne službe je tudi urejanje in vzdrževanje pokopališč. Preko 
režijskega obrata že delno poteka urejanje pokopališč Horjul in Koreno. V bodoče pa bo 
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preko režijskega obrata potrebno urejati še preostala pokopališča. Pristojnost občinskega sveta 
je, da določi višino grobnine. Svetnikom so bile predloženi dosedanji ceniki, ki se od 
pokopališča do pokopališča razlikujejo. 
Razprava se je zaključila s stališčem, da je v bodoče smiselno imeti enotne cene grobnine ne 
glede na lokacijo pokopališča. Podano pa je bilo tudi priporočilo, da se cene grobnine 
poenotijo s cenami grobnine na pokopališču Horjul in da se tekom leta pripravi enoten 
Pravilnik o urejanju pokopališč.  
Za pokopališče v Horjulu je bila cena grobnine že potrjena na 28. seji, dne 30.9.2010, vendar 
se je izkazalo, da je bil v potrditev predložen napačen cenik. Po razpravi je bil predlagan 
naslednji sklep: 
 
Razveljavi se sklep 28.seje občinskega sveta z dne 30.9.2010, ki je določal ceno grobnine na 
pokopališču Horjul.  
Občinski svet Občine Horjul potrdi naslednji cenik letnega vzdrževanja grobov (grobnine): 
Cene grobnine na pokopališču Horjul znaša od leta 2010 dalje: 

- žarni grob, 120 x 100 cm – 14,60 EUR z DDV 
- enojni grob, 220 x 100 cm – 20,90 EUR z DDV 
- dvojni grob, 220 x 200 cm – 27,10 EUR z DDV 
 

Cene grobnine na pokopališčih Koreno znaša od leta 2010 dalje 13 EUR z DDV. 
Za sprejem je glasovalo 11 svetnikov, vsi so glasovali ZA sprejem. Sklep je bil sprejet.     
 
Ad.12) Obvezna razlaga prostorsko ureditvenih pogojev 
Razlago o potrebi Obvezne razlage prostorsko ureditvenih pogojev je podal Peter Lovšin. 
Razložil je, da so v osnovnem prostorskem aktu iz leta 1998 zapisani zelo splošni kriteriji, 
glede možnosti gradnje infrastrukturnih objektov v morfološko enoti 9, ki opredeljuje posege 
v prostor v zelene površine. Tako določilo govori o »gradnji objektov in naprav za potrebe 
komunale, prometa in zvez«, nič pa ne pove kateri so ti objekti. Z vključitvijo Slovenije v 
Evropsko skupnost, je morala Republika Slovenija prevzeti pravni red Evropske Unije.  
Tako je bila že leta 2003 sprejeta Uredbe o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst 
objektov in o določitvi objektov državnega pomena (Uradni list RS, št. 33/03), ki velja za vse 
članice Evropske zveze. 
V tej Uredbi so natančno določeni in klasificirani objekti in stavbe, ter seveda tudi opisani. 
Glede na nejasna določila iz leta 1998 pa ima problem tako Upravna enota Ljubljana 
Izpostava Vič Rudnik pri izdajanju gradbenih dovoljenj, kakor tudi Občina Horjul in 
posamezniki, ki gradijo ali se priključujejo na posamezno omrežje gospodarske javne 
infrastrukture. 
Posebej se to kaže v naselju Zaklanec, ko je kar nekaj površin označenih z morfološko enoto 
9 in kjer se nahajajo tovrstni problemi. Tako sedaj ni možno ne razširiti cestišča, ne zgraditi 
vodovod saj so določila nejasna in preohlapna. 
Obvezna razlaga se zato sprejema, da bodo jasni kriteriji pod katerimi pogoji, predvsem pa 
katere objekte je možno graditi, kar bo olajšalo delo ustreznim organom, Občini Horjul pa bo 
omogočalo da izpolnjuje cilje glede politike komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč, kar 
predstavlja obvezno gospodarsko javno službo.  
V razpravi so svetniki postavljali več tozadevnih vprašanj, pripomb na vsebino predloženega 
besedila Obvezne razlage PUP pa ni bilo.  
Predlog sklepa: 
Občinski svet Občine Horjul sprejema Obvezno razlago Odloka o spremembah in 
dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V8 Dobrova za 
območje Občine Horjul.  
Za sprejem je glasovalo 11 svetnikov, vsi so glasovali ZA sprejem. Sklep je bil sprejet.     



6/6 

 
Ad.13) Informacije, vprašanja in pobude 

• Župan je pooblastil občinske svetnike, da z namenom imenovanja novih vaških 
odborov, skličejo zbore občanov po vaseh in do 20. januarja posredujejo občini 
seznam predlaganih kandidatov.   

 
• Razpravljalo se je o lokaciji letošnjega silvestrovanja za občane. Sprejeto je bilo, da je 

tokrat na Lesnem Brdu. 
 

• Svetnik Žažarja je zaprosil, da se k Štrajt pripelje en kamion peska, ki ga bo imel za 
posipanje ceste od Žažarja do Štrajta.  

 
• Svetnik Zaklanca je zaprosil za izvajanje pluženja snega pred garažami gasilskih 

domov. 
 

• Svetnik Kranjec je zaprosil, da naj se da pisno razlago kaj je s kanalizacijo Vrzdenec 
in ali čistilna naprava deluje in povedal, da je vaški odbor Vrzdenec že sprejel in 
občini posredoval 4-letni plan dela. 

 
 
Zapisala: Jana Jereb  
 
 
  OBČINA HORJUL 
  ŽUPAN 
               Janko Jazbec 
 


