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Datum: 7.1.2009  
 
 

Z A P I S N I K   
 
 

17. seje občinskega sveta Občine Horjul, 
 

v torek, 23.12.2008 ob 18. uri v sejni sobi Občine Horjul  
 

Prisotni: glej listo prisotnosti – prisotnih je bilo 10 članov občinskega sveta. Svetnik Horjula 
Anton Zdešar je zaradi bolezni prisotnost opravičil. 
 
Sprejet je bil naslednji dnevni red:  
 

1. Pregled zapisnika 16. seje z dne 4.12.2008 
2. Določitev višine denarnega prispevka za novorojence v letu 2009 
3. Predlog Občinskega programa varnosti 
4. Predlog Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest  
5. Informacije, vprašanja in pobude  

 
 
Ad.1) Pregled zapisnika 16. seje z dne 4.12.2008 
Zapisnik 16.seje z dne 4.12.2008 je bil predložen svetnikom. Po obravnavi zapisnika je bil 
predlagan naslednji sklep: 
Sprejme se zapisnik 16.seje z dne 4.12.2008. 
Za sprejem je glasovalo 10 svetnikov, vsi so glasovali ZA, sklep je bil sprejet.  
 
Ad.2) Določitev višine denarnega prispevka za novorojence v letu 2009 
Denarni prispevek za novorojenega občana Občine Horjul znaša trenutno 271 €. Podan je bil 
predlog, da se od 1.1.2009 dalje prispevek za novorojenca poviša na znesek 275 €. 
Predlog sklepa: 
Za otroke rojene od 1.1.2009 dalje se prispevek za novorojenega otroka - občana Občine 
Horjul poviša in znaša 275 €. 
 Za sprejem je glasovalo 10 svetnikov, vsi so glasovali ZA, sklep je bil sprejet.  
 
Ad.3) Predlog Občinskega programa varnosti 
Zakon o občinskem redarstvu določa, da je za potrebe delovanja občinskega inšpektorata in 
redarstva potrebno izdelati programe varnosti. Za delo Medobčinskega inšpektorata in 
redarstva, ki deluje na območju več občin, se je izdelal predlog skupnega občinskega 
programa varnosti. Izvleček iz OPV, ki se nanaša direktno na občino Horjul je bil svetnikom 
posredovan po e-pošti, skupen program pa izročen na seji na CD. 
Po razpravi je bilo sprejeto stališče, da se Občinski program varnosti obravnava na 
prihodnji seji, do 19.1.2009 pa naj svetniki na upravo občine sporočijo morebitne 
pripombe, spremembe in dopolnitve. 
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Ad.4) Predlog Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest  
Odlok o kategorizaciji občinskih cest je v veljavi od leta 1999. Z digitalizacijo javnih cest je 
prišlo do določenih odstopanj med dejanskim stanjem in odlokom in to je pripeljalo do 
potrebe po spremembi obstoječega odloka. Predlog novega odloka skupaj s seznamom cest, ki 
se predlagajo kategorizirati kot lokalne ceste, zbirne krajevne ceste in javne poti je bil 
predložen svetnikom in po obravnavi so bile podane naslednje pripombe: 
- Ker občina nima značaja mest, se iz teksta izloči izraz »zbirne mestne ceste« 
- Na seznamu cest  popraviti: 

Cesta pod zap.št. 5 (568051) preimenovati potek v Plaz križišče Koreno - Prosca 
Cesta pod zap.št. 44 (568471) preimenovati potek v Horjul- Športni park  
Cesta  pod zap.št. 45 (568471) preimenovati  potek v Lipalca - Vrbanc 
Cesta  pod zap.št. 48 (568131) preimenovati potek v Pusta njiva - Štanta  

 - Med javne poti na novo vključiti  cesto v Horjulu: 
Horjul, začetek R2 407 odcep ulica Lipalca  

V zaklju čku razprave je bilo zavzeto stališče, da se predlog odloka v katerem se 
upoštevajo navedene pripombe obravnava na naslednji seji.  
 
Ad.5) Informacije, vprašanja in pobude  
Povprašati računalničarja ali je možno na serverju občine Horjul zagotoviti določen 
prostor, kjer bi se nahajale večje datoteke, ki bi bile dostopne le občinskemu svetu.   
  

 
 

Zapisala: 
Jana Jereb  
 
 
 
  OBČINA HORJUL 
  ŽUPAN 
               Janko Jazbec 
 


