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Skrajšani zapisnik 

 druge izredne seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji,  

ki je potekala dne, 28.12.2009 ob 18.00 uri, v sejni sobi Občine Šmartno pri Litiji, 

Tomazinova ulica 2, Šmartno pri Litiji 

 

Prisotni svetniki: Joţe Ponebšek, Franc Černe, Matjaţ Aškerc, Sonja Peterlin Krznar, Peter 

Avbelj, Joţa Ţurga, Jernej Peterlin, Miroslav Berčon, Miro Koprivnikar, Petra Kovačič, Janez 

Trpin, Tomaţ Gradišek, Marjan Janeţič, Peter Joţe Poglajen, Franc Jaklič, Tea Šavor 

Odsotni: / 
Ostali prisotni: Za občinsko upravo: Karmen Sadar, Nataša Dobravec  

Gostje: mediji 

 

Sejo je pričel najstarejši član občinskega sveta Franc Jaklič. Po uvodnem pozdravu je 

predsedujoči ugotovil sklepčnost sveta (navzočih je bilo vseh 16 članov občinskega sveta). 

 

Skladno z poslovnikom je predsedujoči predlagal, da svetniške skupine predlagajo kandidata 

za vodenje seje. 

 

Svetniške skupine so za vodenje seje predlagale Franca Černeta. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

 

SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep, da se za 

predsedujočega na 2. izredni seji Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji imenuje 

Franca Černeta. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 12 članov občinskega sveta. 

Sklep je bil sprejet z 12 glasovi »za« in 0 glasovi »proti«. 

 

Franc Jaklič je predal vodenje seje Francu Černetu. 

 

Predsedujoči je dal v razpravo naslednji predlog dnevnega reda: 

 

1. Poročilo o realizaciji prihodkov in odhodkov proračuna Občine Šmartno pri Litiji za 

obdobje januar – november 2009 

2. Informacija in obravnava zadnje verzije pogodbe o sodelovanju pri pripravi in izvedbi 

projekta regijskega centra za ravnanje z odpadki CERO GLOBOKO 

3. Seznanitev z investicijo izgradnje športne dvorane Pungrt 

 

Razprava na dnevni red: 

 

Joţe Ponebšek, Miro Berčon, Sonja Peterlin Krznar. 

 

Pojasnilo je podal Franc Černe. 
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Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog dnevnega reda: 

 

1. Poročilo o realizaciji prihodkov in odhodkov proračuna Občine Šmartno pri Litiji 

za obdobje januar – november 2009 

2. Informacija in obravnava zadnje verzije pogodbe o sodelovanju pri pripravi in 

izvedbi projekta regijskega centra za ravnanje z odpadki CERO GLOBOKO 

3. Seznanitev z investicijo izgradnje športne dvorane Pungrt. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 9 članov občinskega sveta. 

Dnevni red je bil sprejet z 9 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 

 

AD 1). Poročilo o realizaciji prihodkov in odhodkov proračuna Občine Šmartno pri 

Litiji za obdobje januar – november 2009 

 

Uvod je podal Franc Černe. 

 

Razprava: Tomaţ Gradišek, Franc Jaklič, Miro Koprivnikar, Joţe Ponebšek, Marjan Janeţič. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednje predloge sklepov v paketu: 

 

SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep, da imajo vse 

investicije na področju infrastrukturnih objektov, ki niso bile realizirane v letu 2009, 

prioriteto v proračunu 2010. 

 

SKLEP 2: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep, da od župana občine 

Šmartno pri Litiji g. Milana Izlakarja pred nadaljevanjem 23. redne seje zahtevajo 

natančno poročilo o realizaciji postavke »Kapitalski prihodki«, ki se praktično v celoti 

prenaša v proračun 2010. 

 

SKLEP 3: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep, da mora Nadzorni 

odbor Občine Šmartno pri Litiji do nadaljevanja 23. redne seje podati mnenje glede 

realizacije občinskega proračuna za leto 2009 in glede osnutka proračuna za leto 2010. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 9 članov občinskega sveta. 

Sklepi v paketu so bili sprejeti z 9 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 

 

AD 2). Informacija in obravnava zadnje verzije pogodbe o sodelovanju pri pripravi in 

izvedbi projekta regijskega centra za ravnanje z odpadki CERO GLOBOKO 

 

Uvod je podal Franc Černe. 

 

Razprava: Joţe Ponebšek, Tomaţ Gradišek, Sonja Peterlin Krznar, Marjan Janeţič, Joţa 

Ţurga. 

 

Dodatna pojasnila sta podala Franc Černe in Karmen Sadar. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednje predloge sklepov v paketu: 
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SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep, da mora občinska 

uprava Občine Šmartno pri Litiji do 15. januarja 2010 pripraviti natančen obračun 

stroškov odvoza odpadkov na odlagališče Logatec, primerjalno z morebitnim odvozom 

le teh na deponijo Unično. 

 

SKLEP 2: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep, da mora občinska 

uprava Občine Šmartno pri Litiji do 15. januarja 2010 pripraviti poročilo o realizaciji 

sklepa sprejetega na 28 redni seji Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji, ki je 

potekala 29.02.2006, glede vključitve na regijski sistem zbiranja odpadkov Unično. 

 

SKLEP 3: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep, da morata občinska 

uprava Občine Šmartno pri Litiji ter župan g. Milan Izlakar takoj prekiniti vse 

aktivnosti glede Regijskega centra za ravnanje z odpadki CERO GLOBOKO. 

 

SKLEP 4: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep, da naj občinska 

uprava Občine Šmartno pri Litiji takoj prične z izdelavo primerjalnih analiz glede 

izbire najugodnejšega odlagališča odpadkov. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 9 članov občinskega sveta. 

Sklepi v paketu so bili sprejeti z 9 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 

 

AD 3). Seznanitev z investicijo izgradnje športne dvorane Pungrt 

 

Uvod je podal Franc Jaklič. 

 

Razprava: Joţe Ponebšek, Jernej Peterlin, Tomaţ Gradišek, Miro Koprivnikar, Miro Berčon, 

Joţa Ţurga, Peter Avbelj. 

 

Dodatna pojasnila sta podala Franc Jaklič in Karmen Sadar. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

 

SKLEP:  Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep, da mora občinska 

uprava Občine Šmartno pri Litiji do 31.10.2010 pripraviti javni razpis za izbiro 

najugodnejše ponudbe revizijske hiše za revizijo izgradnje športne dvorane Pungrt. 

Sredstva se zagotovijo v občinskem proračunu 2010. V primeru, da župan zadrži 

izvajanje sklepa, se vsa problematika izroči v presojo Računskemu sodišču RS. 

 

Razprava:  Marjan Janeţič, Sonja Peterlin Krznar, Miro Koprivnikar. 

 

Predsedujoči je odredil pet minutni odmor. 

 

- odmor - 

 

Predsedujoči je preveril sklepčnost sveta (navzočih je bilo 10 svetnikov od 16 -ih). 

 

Razprava:  Marjan Janeţič, Sonja Peterlin Krznar, Miro Koprivnikar. 

 

Matjaţ Aškerc proceduralno. 
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Marjan Janeţič replika na Matjaţa Aškerca. 

 

Predsedujoči je dal  na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

 

SKLEP:  Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep, da se investicija v 

športno dvorano Pungrt preda v presojo Računskemu sodišču RS. Za sklic 2. izredne 

seje se pridobi pravno mnenje. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 9 članov občinskega sveta. 

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

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

 

SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep, da se člani sveta 

odpovedujejo izplačilu sejnin za drugo izredno sejo Občinskega sveta. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 10 članov občinskega sveta. 

Sklep je bil sprejet z 10 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 

 

 

Predsedujoči je zaključil sejo ob 19.45 uri. 

 

Pripravila:                                         

Nataša Dobravec 

  

                    

Tajnik občine:                                                                                                        Predsedujoči: 

mag. Karmen Sadar                                                  Franc Černe 


