
 OBČINA HORJUL 
Slovenska cesta 7 

1354 HORJUL 
(01) 7591 120    (01) 7591 130 

 

 
Datum: 24.12.2007 

Z A P I S N I K   
 

10. seje občinskega sveta Občine Horjul, 
  

v torek, 18.12.2007 ob 18. uri v sejni sobi Občine Horjul  
 

Prisotni: glej listo prisotnosti – od 11 je bilo prisotnih 10 svetnikov. Odsoten je bil Dušan 
Stojaković. S strani Nadzornega odbora ni bilo prisotnih.  
 
Predlagala se je dopolnitev dnevnega reda z dodatno točko in sicer »Rebalans proračuna«, ki 
se jo uvrsti na dnevni red za 5. točko. 
 
Po uvrstitvi predloga dodatne točke na dnevni red je bil sprejet naslednji dnevni red: 
 

1. Odlok o ustanovitvi medobčinskega inšpektorata in redarstva 
2. Pregled zapisnika 9. seje z dne 11.10.2007 
3. Ekonomska cena za vrtec 
4. Sistemizacija delovnih mest v vrtcu  
5. Pristop v društvo Lokalna akcijska skupina »Barje z zaledjem« 
6. Rebalans proračuna 2007 
7. Proračun za leto 2008 
8. Vrednost točke za izračun NUSZ 
9. Predlog cene za najem prostora za namestitev panojev v športni dvorani 
10. Imenovanje v Nadzorni odbor občine 
11. Pregled zapisnika Nadzornega odbora za obdobje do 12.11.2007 
12. Sanacija deponije v Žažarju 
13. Informacije, vprašanja in pobude  

 
 
Ad.1) 
Vodja Medobčinskega inšpektorata Stanislav Bele je razložil, da zakon nalaga občinam, da 
ustanovijo redarske službe, ki so lahko samostojne ali pa se povežejo v medobčinsko službo. 
V ustanavljanju je medobčinska služba v  obsegu občin Vrhnika, Logatec, Brezovica, 
Dobrova-Polhov Gradec, Borovnica, Log- Dragomer in Horjul.  Podlaga za ustanovitev je 
Odlok o ustanovitvi medobčinskega inšpektorata in redarstva. V nadaljevanju je razložil 
vsebino odloka, finančne posledice  in naloge, ki jih je potrebno opraviti, da se medobčinski 
inšpektorat in  redarstvo vzpostavi. V kolikor v medobčinsko službo pristopijo vse občine ima 
občina Horjul 5 % delež vseh stroškov, to je v letu 2008, 11.800 EUR zmanjšano za 50 % 
zaradi sofinanciranja ministrstva. Razprava je pokazala, da svetniki niso najbolj navdušeni 
nad tem, da se občinski inšpektorat in redarstvo sploh ustanovi, vendar so v nadaljevanju 
razumeli, da je potrebno spoštovati zakonske določbe, ki občinam nalagajo ustanovitev teh 
služb. 
Po daljši razpravi je bil predlagan naslednji sklep: 
 
Občina Horjul pristopa k ustanovitvi skupnega organa Medobčinskega inšpektorata in 
redarstva v obsegu občin: Vrhnika, Logatec, Brezovica, Dobrova-Polhov Gradec, 
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Borovnica, Log-Dragomer in Horjul in sprejema Odlok o ustanovitvi organa skupne 
občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo«. 
Za sprejem sklepa je glasovalo 10 svetnikov, 9 jih je glasovalo ZA, 1 VZDRŽAN.  
Sklep je bil sprejet.  
 
Ad.2) 
Župan poda pregled zapisnika 9. seje z dne 11.10.2007. Svetnik Kavčič je opozoril, da se v 
predlogu zapisnika, razlaga pod Ad.4 – prva alineja popravi seštevek članov oz. se celotna 
alineja pravilno glasi:  
- svet zavoda: prej 11, sedaj 9 članov. Zmanjšano za 2 člana, ki jih je dal zavod (prej 5). Sedaj 
gre za enakomerno porazdelitev: 3 predstavniki iz zavoda izmed zaposlenih, 3 iz strani 
staršev, 3 iz občine. 
Ob upoštevanju zgoraj navedenega je bil predlagan naslednji sklep: 
Sprejme se zapisnik 9. seje občinskega sveta Občine Horjul . 
Za sprejem sklepa je glasovalo 10 svetnikov, vsi so glasovali ZA.  
 
Ad.3) 
S strani OŠ je bil prejet predlog, da ekonomska cena programa v vrtcu Horjul ni več ustrezna, 
zato so podali predlog da se cena programa poveča v povprečju za 15 %, prehrana pa za 33 %. 
Občinski svet se s tako velikim povečanjem cene ni strinjal in je bil po razpravi predlagan 
naslednji sklep:  
 
Cene vzgojno-varstvenih programov v VVE pri OŠ Horjul se s 1.1.2008 povečajo za 7 % 
in znašajo mesečno na otroka 
-     I. starostna skupina  436,83 EUR  
- II. starostna skupina  332,15 EUR 
 
Stroški živil  na otroka se povečajo za 14 % in znašajo 1,65 EUR na dan.  
 
Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena programa zniža za stroške 
neporabljenih živil. Tako znižana cena je podlaga za plačilo staršev in plačilo  razlike 
med ceno programa in plačilom staršev, ki ga poravna lokalna skupnost zavezanka.  
V primeru odsotnosti otroka zaradi bolezni neprekinjeno nad 30 koledarskih dni, se ob 
predložitvi zdravniškega potrdila prispevek staršev otrok, za katere je Občina Horjul po 
veljavni zakonodaji dolžna poravnati del cene vrtca, zmanjša za 50 % od osnove, ki jim 
je določena z odločbo o višini plačila ter zmanjšanja za sorazmerni del vrednosti 
prehrane.  
Za sprejem sklepa je glasovalo 10 svetnikov, vsi so glasovali ZA.  
 
Ad.4)  
Obravnavana je bila vloga OŠ Horjul (št. dopisa 437/07 z dne 15.11.2007) za potrditev 
sistemizacije delovnih mest v vrtcu za šol. leto 2007/2008. 
 Predlog sklepa: 
Sistemizacija delovnih mest za VVE pri OŠ Horjul za šolsko leto 2007/2008  se potrdi 
tako, da se iz predloga sistemizacije, ki ga je dala OŠ, izloči: 

- specialni pedagog defektolog 
- spremljevalec gibalno oviranega otroka 

Navedeni delovni mesti se ne zapolni z redno zaposlitvijo, ker ne gre za stalne potrebe, 
zato se ta dela rešujejo z občasnimi delavci. Sredstva za navedena delovna mesta se bodo 
zagotavljala iz občinskega proračuna, višina pa dogovorila s pogodbo o financiranju 
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predšolske dejavnosti. Obe delovni mesti namreč predstavljata nad standardni program 
in nista vključeni v ekonomsko ceno.  
 
Prav tako se iz sistemizacije izloči: 

- administrativno-računovodski delavec 
- hišnik 

Navedeni zaposlitvi sta urejeni preko občine. Delovni mesti sta predpisani in vključeni v 
ekonomsko ceno.  
Za sprejem sklepa je glasovalo 10 svetnikov, vsi so glasovali ZA.  
 
Ad.5) 
Svetnikom je bila predstavljena namera ustanovitve Lokalne akcijske skupine »Barje z 
zaledjem« kamor naj bi se vključilo več bližnjih občin, KZ in nekateri zavodi. LAS bi 
delovala kot društvo. Cilji in naloge LAS so: priprava lokalne razvojne strategije in 
izvedbenih projektov, izvajanje razvojne strategije in razvojnih projektov….Delovanje LAS 
bi se financiralo iz sredstev občin in članarine. S programi LAS pa bi se kandidiralo na 
sredstva EU. V razpravi so se svetniki strinjali z ustanovitvijo LAS, niso pa podprli pristopa v 
društvo LAS »Barje z zaledjem«. Vezano na to je bil predlagan naslednji sklep: 
 
Občina Horjul v LAS »Barje z zaledjem« ne pristopa.  
Za sprejem sklepa je glasovalo 10 svetnikov, vsi so glasovali ZA.  
 
Ad.6) 
Rebalans št.2 proračuna za leto 2007 se je pripravil zaradi uskladitve namenskega prihodka z 
odhodki za gradnjo športne dvorane pri OŠ Horjul. Na osnovi podpisane pogodbe z 
Ministrstvom za šolstvo in šport smo imeli za preostanek sredstev predvideno dinamiko 
financiranja izgradnje športne dvorane v letu 2008 in 2009. S strani MŠŠ smo prejeli v podpis 
aneks k pogodbi o financiranju, na podlagi katerega bomo vsa preostala sredstva v višini 
207.390 € prejeli že v letu 2007 in ne kot je bilo prvotno predvideno (v letu 2008 in 2009).  
V rebalans proračuna so se vključile tudi tekoče prerazporeditve, ki jih je s sklepom o 
prerazporeditvi odredil župan tekom izvajanja proračuna.   
Predlog sklepa: 
Sprejme se Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o proračunu za leto 2007. 
Za sprejem sklepa je glasovalo 10 svetnikov, vsi so glasovali ZA.  
 
Ad.7)  
Svetnikom je bil obrazložen predlog proračuna za leto 2008 z načrtom razvojnih programov 
2008-2012 in letnim programom prodaje občinskega finančnega in stvarnega premoženja. V 
razpravi je svetnik Mlakar opozoril na ureditev pločnika ob glavni cesti Podolnica, svetnik 
Gerjolj pa je opozoril na nujnost ureditve vsaj dela ceste Grda dolina – Prevalca. Po razpravi 
so bili predlagani naslednji sklepi:  
 
Sprejme se Odlok o proračunu za leto 2008, kot je bil priložen gradivu.  
Za sprejem sklepa je glasovalo 10 svetnikov. 9 svetnikov je glasovalo ZA, 1 svetnik je 
glasoval PROTI.  
Sprejme se načrt razvojnih programov za obdobje 2008-2012 (NRP), kot je bil priložen 
gradivu. 
Za sprejem sklepa je glasovalo 10 svetnikov, vsi so glasovali ZA.  
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Sprejme se program prodaje občinskega finančnega in stvarnega premoženja 2008.  
Za sprejem sklepa je glasovalo 10 svetnikov, vsi so glasovali ZA.  
 
Ad.8)  
Svetnikom je bil podan predlog povišanja vrednosti točke za izračun NUSZ za leto 2008. 
Zakonodaja dovoljuje, da se NUSZ lahko zaračunava za pozidana in nepozidana stavbna 
zemljišča. Doslej se je zaračunavalo samo za pozidana, za leto 2008 pa se predlaga 
zaračunavati tudi dajatev NUSZ za nepozidano stavbno zemljišče. V razpravi je bilo podanih 
več pripomb na predlog zaračunavanja nepozidanega stavbnega zemljišča s ključno pripombo,  
da mora biti nadomestilo za nepozidano stavbno zemljišče nižje od pozidanega za 50 %. Po 
daljši razpravi je bil predlagan naslednji sklep: 
 
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2008 se 
glede na preteklo leto poveča za 15 % in znaša 0,001526 EUR. 
Za sprejem sklepa je glasovalo 10 svetnikov, vsi so glasovali ZA.  
 
Spremeni se 3. člen Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč tako, da se na 
novo glasi: 
Višina nadomestila za funkcionalno enoto se določi tako, da se upošteva površina, 
skupno število točk po merilih iz tega odloka, vrednost točke, ki jo določi občinski svet in 
oprostitve, ki so določene na podlagi tega odloka. 
Za nepokrito poslovno površino se upošteva samo 40 % površine. 
Za nezazidano stavbno zemljišče se upošteva samo 50 % površine. 
Za sprejem sklepa je glasovalo 10 svetnikov, vsi so glasovali ZA.  
 
Ad.9) 
Župan razloži, da se je v športni dvorani pri OŠ  je namestilo ogrodje za namestitev reklamnih 
oz. oglaševalnih panojev v naslednjih dimenzijah: 1 x 2 m, 2 x 4 m, 1,5 x 3 m.  Ker se bo z  
oglaševalnimi mesti tržilo, predlaga občinskemu svetu, da določi ceno za najem prostora.  
Predlog sklepa: 
Eno-letni najem prostora za namestitev panojev v Športni dvorani Horjul znaša 50 EUR 
za 1 m2. DDV je vključen v ceno.   
Za sprejem sklepa je glasovalo 10 svetnikov, vsi so glasovali ZA.  
 
Ad.10)  
Predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Janko Prebil je poročal, 
da se je komisija trudila dobiti osebe, ki bi bile pripravljene  prevzeti članstvo v Nadzornem 
odboru občine, vendar pri iskanju teh oseb ni bilo uspeha. 
Zato predlaga, da se točka dnevnega reda prestavi na naslednjo sejo.  
Predlog sklepa: 
Točka dnevnega reda »Imenovanje v Nadzorni odbor občine« se prestavi na naslednjo 
sejo občinskega sveta.  
Za sprejem sklepa je glasovalo 10 svetnikov, vsi so glasovali ZA.  
 
Ad.11) 
Župan seznani prisotne  z zapisnikom NO z dne 12.11.2007 o pregledu poslovanja v obdobju 
od nastopa mandata novega župana, to je od 13.11.2006 do 12.11.2007. 
Svetniki so se z zapisnikom seznanili in niso imeli nobenih pripomb.  
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Ad.12) 
Pri vhodu v naselje Žažar iz smeri Horjula se že daljši čas zasiplje kotanjo – dolino, v katero 
se navaža zemlja, sklale ter odpadni gradbeni material. Župan je opozoril, da je potrebno z 
deponijo takoj prekiniti in narediti vse potrebno, da se  prepreči nadaljno dovažanje materiala. 
Županovo opozorilo je bilo s strani svetnikov pozitivno podprto, v nadaljni razpravi pa so bili 
podani predlogi rešitve problema: postaviti tablo za prepoved odlaganja, narediti fizične ovire 
za dostop do deponije in podobno.  
Za rešitev problema je zadolžen svetnik vasi Žažar, Jože Mole.  

 
Ad.13)  
Po uveljavitvi proračuna za leto 2008 se iz rezerv za naravne nesreče izplača dodatna pomoč 
Zdešar Bernardu, Lesno Brdo 11 za pokrivanje stroškov nastalih ob požaru v tem letu. 
 
Župan seznani svetnike o zahtevi podjetja LPP o pokrivanju izgube javnega potniškega 
prometa.  
 
Prebil Janko poroča o poteku obravnave v zadevi tožbe »blatenje občine«. 
 
 
 Zapisala: 
Jana Jereb  
 
 
 
  OBČINA HORJUL 
  ŽUPAN 
               Janko Jazbec 
 


