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Štev.: 901-0001/2009 
 

Z A P I S N I K 
 

24. seje občinskega sveta Občine Horjul, 
 

v četrtek, 17.12.2009 ob 18. uri v sejni sobi Občine Horjul  
 

Prisotni: glej listo prisotnosti (prisotnih je bilo 10 svetnikov, odsoten Stane Kavčič) 
 
Soglasno je bil sprejet naslednji predlog dnevnega reda: 
 

1. Pregled zapisnika 23. seje z dne 19.11.2009 
2. Proračun za leto 2010 – druga obravnava 
3. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in 

redarstvo občin Vrhnika, Logatec, Brezovica, Dobrova-Polhov Gradec, Borovnica, 
Log-Dragomer, Horjul« 

4. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka PUP (Horjul) 
5. Informacije, vprašanja in pobude 

 
Ad.1) Pregled zapisnika 23. seje z dne 19.11.2009 
Župan je podal pregled zapisnika 23.seje z dne 19.11.2009. Na zapisnik ni bilo pripomb, zato 
je bil predlagan naslednji sklep: 
Sprejme se zapisnik 23. seje z dne 19.11.2009. 
Za sprejem sklepa je glasovalo 10 svetnikov, vsi so glasovali ZA sprejem. Sklep je bil sprejet.  
 
Ad.2) Proračun za leto 2010 – druga obravnava 
Z gradivom za sejo je bil svetnikom vročen spisek sprememb in dopolnitev proračuna, ki so 
bile vnešene v proračun po sprejemu osnutka proračuna in so nastale na predlog župana. Do 
sprememb je prišlo zaradi novih pokazateljev in dejstev ter naknadno prejetih dokumentov s 
strani Ministrstva za finance. 
Predlog sklepa: 
Sprejme se Odlok o proračunu občine za leto 2010 v predloženem besedilu. 
Sprejme se program prodaje občinskega finančnega premoženja ter načrt pridobivanja 
in razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine.  
Za sprejem sklepa je glasovalo 10 svetnikov, vsi so glasovali ZA sprejem. Sklep je bil sprejet. 
 
Ad.3) Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in 
redarstvo občin Vrhnika, Logatec, Brezovica, Dobrova-Polhov Gradec, Borovnica, Log-
Dragomer, Horjul« 
S strani Službe vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko so bile vse skupne 
uprave pozvane, da je potrebno na območju celotne države poenotiti oz. uskladiti splošne 
akte, kar je bil tudi razlog, da se je nov odlok tudi pripravil. V predmetnem odloku ne prihaja 
do bistvenih sprememb v primerjavi s prejšnjim odlokom, ampak gre predvsem za oblikovne 
spremembe.  Odlok je skladno z navodili SVLR  pripravil MIRED.  
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Predlog sklepa: 
Sprejme se Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski 
inšpektorat in redarstvo občin Vrhnika, Logatec, Brezovica, Dobrova-Polhov Gradec, 
Borovnica, Log-Dragomer, Horjul« 
Za sprejem sklepa je glasovalo 10 svetnikov, vsi so glasovali ZA sprejem. Sklep je bil sprejet. 
 
Ad.4) Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka PUP (Horjul) 
S tem odlokom se spremeni procent pozidanosti zemljišč v morfološki enoti 3C/2 . Pozidanost 
v tem območju je lahko največ 60 % in se v to vključuje tako glavni objekt kot tudi pomožne 
objekte.  
Predlog sklepa: 
Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih 
pogojih za planske celote V 34 Brezje, V 35 Horjul, V 36 Koreno, V 37 Vrzdenec, V 38 
Žažar, V 44 Butajnova, V 45 Šentjošt in V 47 Dobrova – za območja Občine Horjul. 
Za sprejem sklepa je glasovalo 10 svetnikov, vsi so glasovali ZA sprejem. Sklep je bil sprejet. 
 
Ad.5) Informacije, vprašanja in pobude 
Sejo je zaključil župan z voščilom za praznike.  
 
 
Zapisala: 
Jana Jereb  
  OBČINA HORJUL 
  ŽUPAN 
               Janko Jazbec 
 


