
- skrajšan zapisnik 10. izredne seje občinskega sveta občine Šmartno pri Litiji -

Skrajšani zapisnik
10. izredne seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji, ki je bila dne 22.12.2005 ob 18.00 uri v sejni 
sobi Občine Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, Šmartno pri Litiji

Prisotni  svetniki:  Matjaž  Aškerc  (do  19.00  ure),  Tomaž  Gradišek,  Karmen  Grom,  Jure  Gradišek,  Janez 
Ponebšek (od 18.10 ure dalje), Anton Tomažič, Roman Zaman, Marko Femc (do 19.00 ure), Branko Šuštaršič, 
Franc Černe, Dušan Cerjak, Jože Ponebšek, Tomaž Kremžar (do 19.00 ure), Rajko Meserko (do 18.35 ure), 
Anton Rafael Sinigoj (do 19.00 ure), Sonja Peterlin Krznar
Odsotni svetniki: /
Ostali prisotni: Za občinsko upravo: Karmen Sadar, Tatjana Martinčič Poglajen, Nataša Dobravec
Vabljeni: predsednik Nadzornega odbora Franc Jaklič, mediji

Sejo je vodil župan Občine Šmartno pri Litiji Milan Izlakar. Po uvodnem pozdravu je predsedujoči ugotovil 
sklepčnost sveta (od 16 - ih svetnikov jih je bilo prisotnih 15).

Predsedujoči  je  razširil  dnevni  red  s  3.  točko dnevnega  reda  »Posamezni  program razpolaganja  s  stvarnim 
premoženjem  občine«  in  4.  točko  dnevnega  reda  »Kadrovske zadeve:  predlaganje  kandidatov  za  sodnike 
porotnike« in dal v razpravo naslednji predlog dnevnega reda:

    1. Predlog Odloka o izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2006 – drugo branje
    2. Sklep o višini grobarin na pokopališčih v Občini  Šmartno pri Litiji, ki niso v upravljanju  JP KSP d.o.o. 
    3. Posamezni program razpolaganja s stvarnim premoženjem občine - nakup poslovne stavbe Žita d.d.
    4. Kadrovske zadeve: -  predlaganje kandidatov za sodnike porotnike

Razprava: Matjaž Aškerc, Franc Černe.

Matjaž Aškerc je predlagal razširitev dnevnega reda s točko »Pobude in vprašanja svetnikov«
 
Franca Černeta je zanimalo, če je potrebno na tej seji obravnavati 2. točko dnevnega reda.

Obrazložitev je podal župan Milan Izlakar.

Matjaž Aškerc je odstopil od svojega predloga.

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog dnevnega reda:

    1. Predlog Odloka o izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2006 –  drugo branje
    2. Sklep o višini grobarin na pokopališčih v Občini  Šmartno pri Litiji, ki niso v  upravljanju  JP KSP  
        d.o.o. 
    3. Posamezni program razpolaganja s stvarnim premoženjem občine – nakup poslovne stavbe Žita d.d.
    4. Kadrovske zadeve: predlaganje kandidatov za sodnike porotnike

Ob glasovanju je bilo navzočih 15 svetnikov.
Dnevni red je bil sprejet z 13 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.

AD 1). Predlog Odloka o izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2006 –  drugo branje

Uvod je podala Tatjana Martinčič Poglajen.

Razprava:  Matjaž  Aškerc,  Tomaž  Gradišek,  Anton  Rafael  Sinigoj,  Rajko  Meserko,  Franc  Černe,  Tomaž 
Kremžar, Marko Femc, Roman Zaman.

Marko Femc replika na Romana Zamana.

Dodatna pojasnila sta podala župan Milan Izlakar in Tatjana Martinčič Poglajen.

Svetnik Matjaž Aškerc je predlagal pet minut odmora.
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Predsedujoči je na predlog svetnika Matjaža Aškerca odredil 5 minut odmora.

- odmor -

Predsedujoči je preveril sklepčnost sveta ( od 16 svetnikov jih je bilo navzočih 14).

Obrazložitev glasu sta podala Franc Černe in Jure Gradišek.

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:

SKLEP:  Občinski  svet  Občine  Šmartno  pri  Litiji  sprejema  Odlok  o  izvrševanju  proračuna  Občine 
Šmartno pri Litiji za leto 2006.

Ob glasovanju je bilo navzočih 15 svetnikov.
Sklep je bil sprejet z 7 glasovi »za« in z 6 glasovi »proti«.

AD 2). Sklep o višini grobarin na pokopališčih v Občini  Šmartno pri Litiji, ki niso v  upravljanju  JP KSP 
 d.o.o. 

Uvod je podala Tatjana Martinčič Poglajen.

Razprava: Dušan Cerjak, Franc Černe.

Dodatno pojasnilo je podal župan Milan Izlakar.

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:

SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep o višini grobarin od vključno leta 2005 
dalje,   za grobove na pokopališčih v Občini Šmartno pri Litiji, ki niso v upravljanju JP KSP d.o.o. v 
višini:

- enojni grob     2.552,50 sit + 20 % DDV
- dvojni grob     3.573,50 sit + 20 % DDV.

Ob glasovanju je bilo navzočih 11 svetnikov.
Sklep je bil sprejet z 10 glasovi »za« in z 1 glasom »proti«.

AD 3). Posamezni program razpolaganja s stvarnim premoženjem občine – nakup poslovne stavbe Žita 
d.d.

Uvod sta podala Tatjana Martinčič Poglajen in župan Milan Izlakar.

Razprava: Tomaž Gradišek, Jože Ponebšek, Jure Gradišek, Franc Černe, Anton Tomažič.

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:

SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep, da Občina Šmartno pri Litiji odkupi 
nepremičnine v lasti Žito prehrambena industrija d.d., Šmartinska 145, Ljubljana in sicer: zemljišče parc. 
št.:  80/1 dvorišče  v izmeri  127  m2,  parc.  št.:  80/2 funkcionalni  objekt v  izmeri  38 m2,  parc.  št.:  81 
poslovna stavba v izmeri 726 m2 in dvorišče v izmeri 67 m2, vse k.o. Šmartno, vpisane v ZKV 724.

Ob glasovanju je bilo navzočih 11 svetnikov.
Sklep je bil sprejet z 11 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.

Predsedujoči je odredil 10 minutni odmor, za sejo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

- odmor -

Predsedujoči  je preveril sklepčnost sveta ( od 16 svetnikov jih je bilo navzočih 11).
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AD 4). Kadrovske zadeve: predlaganje kandidatov za sodnike porotnike

Uvod je podal podpredsednik Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja Jože Ponebšek.

Razprave ni bilo.

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:

SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji  predlaga Okrožnemu sodišču v  Ljubljani naslednjo 
kandidatko za sodnika porotnika: Slavica Kadunc, rojena 24.05.1962, stanujoča Gradiške Laze 33, 1275 
Šmartno pri Litiji.

Ob glasovanju je bilo navzočih 11 svetnikov.
Sklep je bil sprejet z 11 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.

Seja je bila zaključena ob 19.25 uri.

Pripravila:             
Nataša Dobravec

Tajnik občine:                                                                                                                  Predsedujoči:
mag. Karmen Sadar          Milan Izlakar
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