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Skrajšani zapisnik 

 enajste redne seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji, ki je bila dne 22.12.2011  

ob 18.00 uri v sejni sobi Občine Šmartno pri Litiji,  

Tomazinova ulica 2, Šmartno pri Litiji 

 

 

Prisotni svetniki: Joţe Ponebšek, Matjaţ Aškerc, Peter Avbelj (od 18.15 ure dalje), Joţa 

Ţurga, Miroslav Berčon, Miro Koprivnikar, Franc Jaklič, Petra Kovačič Pancar, Igor Moţina, 

Marija Vidgaj, Igor Soršak, Marino Dobčnik, Franc Adamčič, Janko Končar 

Odsotni: Franc Props – opr. 

Ostali prisotni: Za občinsko upravo: Karmen Sadar, Matej Adamič, Andreja Leskovšek, 

Nataša Dobravec 

Vabljeni: predsednik Nadzornega odbora Občine Šmartno pri Litiji Joţe Perme, predsednica 

Občinske volilne komisije Rosana Lemut Strle, direktor podjetja Matrika Andrej Novak in  

mediji 

 

Sejo je pričel in vodil ţupan Občine Šmartno pri Litiji Milan Izlakar. Po uvodnem pozdravu je 

predsedujoči ugotovil sklepčnost sveta (navzočih je bilo 14 od 16- ih članov občinskega 

sveta). 

 

Potrditev skrajšanega zapisnika 

- desete redne seje z dne, 01.12.2011 

 

Pripombe na zapisnik: 

Joţa Ţurga je podala pripombo, da pri tretji točki dnevnega reda »Odlok o izvrševanju 

proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2012 – prvo branje«, manjka besedilo, da je pri 

točki potekala razprava in kdo je razpravljal, oziroma naj bo napisano, da razprave ni bilo. 

 

Predsedujoči je dal v potrditev skrajšani zapisnik desete redne seje z dne, 01.12.2011 s 

podano pripombo svetnice Joţe Ţurga. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 14 članov občinskega sveta. 

Zapisnik s pripombo je bil potrjen z 14 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 

 

Predsedujoči je predlagal naslednji dnevni red: 

 

1. Potrditev nadomestnega mandata članu občinskega sveta 

2. Poročilo o delu ţupana in občinske uprave 

3. Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za 

območje urejanja OPPN Šmartno jug – 2. del – drugo branje 

4. Odlok o izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2012 – drugo branje 

5. Kadrovske zadeve 

- imenovanje kandidata za predstavnika javnosti v senatu za reševanje pritoţb zoper 

policiste 

6. Poročilo o delu Nadzornega odbora v letu 2011 

7. Pobude in vprašanja svetnikov 

 

Predsedujoči je dal v razpravo predlagani dnevni red. 
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Razprava:  

 

Peter Avbelj je predlagal razširitev dnevnega reda s točko: »Zniţane sejnine članom 

občinskega sveta«, ki naj se obravnava kot 7. točka dnevnega reda. 

 

Predsedujoči je predlagatelja opozoril na četrti odstavek 39. člena Poslovnika občinskega 

sveta, ki določa, da se predlog za razširitev dnevnega reda lahko sprejeme le, če so za to 

nastali razlogi po sklicu seje in je bilo članom sveta poslano oziroma na seji izročeno gradivo, 

ki je podlaga za uvrstitev zadeve na dnevni red.  

 

Peter Avbelj je umaknil svoj predlog. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog dnevnega reda: 

 

1. Potrditev nadomestnega mandata članu občinskega sveta 

2. Poročilo o delu župana in občinske uprave 

3. Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za 

območje urejanja OPPN Šmartno jug – 2. del – drugo branje 

4. Odlok o izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2012 – drugo 

branje 

5. Kadrovske zadeve 

- imenovanje kandidata za predstavnika javnosti v senatu za reševanje pritožb 

zoper policiste 

6. Poročilo o delu Nadzornega odbora v letu 2011 

7. Pobude in vprašanja svetnikov 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 13 članov občinskega sveta. 

Dnevni red  je bil sprejet z 13 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 

 

AD 1). Potrditev nadomestnega mandata članu občinskega sveta 

 

Uvod je podala predsednica Občinske volilne komisije Rosana Lemut Strle. 

 

Razprave ni bilo. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

 

SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji ugotavlja, da je svetnici Urški Pivec, 

roj. 18.01.1988. stanujoči Javorje 22, 1275 Šmartno pri Litiji, dne 07.11.2011 zaradi 

odstopa prenehal mandat članice Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 14 članov občinskega sveta. 

Sklep je bil sprejet z 14 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 

 

SKLEP 2: Občinski svet Občine  Šmartno pri Litiji potrjuje nadomestni mandat v 

Občinskem svetu Občine Šmartno pri Litiji Janezu  Tomažiču, roj. 22.12.1963, 

stanujočemu Dragovšek 10, 1275 Šmartno pri Litiji. Nadomestnemu članu izteče 

mandat hkrati z iztekom mandata občinskemu svetu. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 14 članov občinskega sveta. 

Sklep je bil sprejet z 14 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 
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AD 2). Poročilo o delu župana in občinske uprave 

 

Poročilo je podal ţupan Milan Izlakar. 

 

Predsedujoči je ugotovil, da je bilo poročilo vzeto na znanje. 

 

AD 3).  Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za 

območje urejanja OPPN Šmartno jug – 2. del – drugo branje 

 

Uvod sta podal Andrej Novak in ţupan Milan Izlakar.  

 

Poročilo o delu na Komisiji za statut in pravna vprašanja je podal Miroslav Berčon. 

Poročilo o delu na Odboru za gospodarsko infrastrukturo, okolje in prostor je podal 

predsednik odbora Joţe Ponebšek. 

 

Razprava: Franc Jaklič. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

 

SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema Odlok o programu 

opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje urejanja OPPN 

Šmartno jug – 2. del. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta. 

Sklep je bil sprejet z 15 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 

 

AD 4). Odlok o izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2012 – drugo 

branje 

 

Uvod sta podala Matej Adamič in ţupan Milan Izlakar. 

 

Poročilo o delu na Nadzornem odboru občine je podal predsednik odbora Joţe Perme. 

Poročilo o delu na Odboru za gospodarsko infrastrukturo je podal predsednik odbora Joţe 

Ponebešek. 

 

Razprave ni bilo. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

 

SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejeme Odlok o izvrševanju 

proračuna Občine Šmartno pri  Litiji za leto 2012. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 8 članov občinskega sveta. 

Sklep je bil sprejet z 8 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 

 

AD 5). Kadrovske zadeve 

- imenovanje kandidata za predstavnika javnosti v senatu za reševanje pritožb 

zoper policiste 

 

Uvod sta podal predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Matjaţ 

Aškerc. 
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Razprave ni bilo. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

 

SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sklep, da se imenovanje predstavnika 

javnosti v senat za reševanje pritožb zoper policiste ponovno obravnava na naslednji 

redni seji občinskega sveta.  

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 11 članov občinskega sveta. 

Sklep je bil sprejet z 11 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 

 

AD 6). Poročilo o delu Nadzornega odbora v letu 2011 

 

Poročilo je podal predsednik Nadzornega odbora Občine Šmartno pri Litiji Joţe Perme.  

 

Predsedujoči je ugotovil, da je bilo poročilo vzeto na znanje. 

 

AD 7). Pobude in vprašanja svetnikov 

 

Franc Jaklič: Na Odboru za gospodarsko infrastrukturo, okolje in prostor so dobili nek 

odgovor, s strani  JP KSP Litija d.o.o.. V odgovoru ga moti stavek, ki pravi: »Ker je voda na 

vodnem zajetju Gozd – Reka neskladna in jo je potrebno pripravljati, se voda pripravlja v 

vodohranu Sitarjevec v Litiji«. Ker beseda neskladni lahko pomeni marsikaj s področja 

monitoringa, prosi da se mu dostavi enoletne  podatke monitoringa na izviru te vrtine. Misli, 

da lahko zahteva tudi ţupan kot član nadzornega sveta in da se vidi kaj to je. Ta neskladnost. 

 
 

Predsedujoči je zaključil sejo ob 18.50 uri. 

 

Pripravila:                                         

Nataša Dobravec 

                     

Tajnik občine:                                                                                              Predsedujoči: 

mag. Karmen Sadar                                              Milan Izlakar 

 


