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Skrajšani zapisnik 

 druge izredne seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji, ki je bila dne 23.12.2015 
ob 18.00 uri v sejni sobi Občine Šmartno pri Litiji,  

Tomazinova ulica 2, Šmartno pri Litiji 
 
 
Prisotni svetniki: Igor Možina, Veronika Jesenšek, Janez Vidgaj, Peter Avbelj, Petra 
Kovačič Pancar, Miroslav Berčon, Srečko Vavtar, Simon Povše, Franc Adamčič, Jože 
Repovš, Marko Slapničar, Janko Končar, Janez Tomažič, Sašo Goršek, Martin Fortuna, 
Vlasta Gretić 
Odsotni: /. 
Ostali prisotni: Za občinsko upravo: Andreja Leskovšek, Tanja Kepa Ferlan, Aleš Jurič, 
Matej Adamič, Nataša Dobravec,  
Vabljeni: Peter Lovšin - direktor podjetja Urbania d.o.o., Karmen Potisek – predstavnica JP 
KSP Litija d.o.o., Helena Selan – predsednica Nadzornega odbora, mediji 
 
Sejo je pričel in vodil župan Občine Šmartno pri Litiji Rajko Meserko. Po uvodnem pozdravu 
je predsedujoči ugotovil sklepčnost sveta (navzočih je bilo vseh 16 članov). 
 
Predsedujoči je razširil dnevni red s točkama:  »Odlok o 3. Rebalansu proračuna Občine 
Šmartno pri Litiji za leto 2015 – skrajšani postopek«, ki naj se obravnava kot prva točka 
dnevnega reda in »Obravnava subvencije cene omrežnine odvajanja komunalne odpadne 
vode«, ki naj se obravnava kot 6. točka dnevnega reda. 
 
Predsedujoči je predlagal naslednji dnevni red: 
 

1. Odlok o 3. rebalansu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2015 – skrajšani 
postopek 

2. Odlok o proračunu Občine Šmartno pri Litiji za leto 2016 – predlog za drugo branje 
3. Zahteva po spremembi Zakona o izvrševanju proračunov RS v letih 2016 in 2017 
4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem 

načrtu za območje enote urejanja prostora z oznako JV_55- Peskokop Kepa – predlog 
za drugo branje 

5. Pravilnik o dodeljevanju enkratne denarne pomoči pri odpravi posledic naravnih in 
drugih nesreč iz sredstev proračuna Občine Šmartno pri Litiji 

6. Obravnava subvencije cene omrežnine odvajanja komunalne odpadne vode 
7. Kadrovske zadeve: 

- Imenovanje predstavnika v svet JZ Mestne Lekarne 
 
Predsedujoči je dal v razpravo predlagani dnevni red. 
 
Razprave na dnevni red ni bilo. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog dnevnega reda: 
 

1. Odlok o 3. rebalansu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2015 – 
skrajšani postopek 

2. Odlok o proračunu Občine Šmartno pri Litiji za leto 2016 – predlog za drugo 
branje 
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3. Zahteva po spremembi Zakona o izvrševanju proračunov RS v letih 2016 in 2017 
4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem podrobnem 

prostorskem načrtu za območje enote urejanja prostora z oznako JV_55- 
Peskokop Kepa – predlog za drugo branje 

5. Pravilnik o dodeljevanju enkratne denarne pomoči pri odpravi posledic naravnih 
in drugih nesreč iz sredstev proračuna Občine Šmartno pri Litiji 

6. Obravnava subvencije cene omrežnine odvajanja komunalne odpadne vode 
7. Kadrovske zadeve: 

- Imenovanje predstavnika v svet JZ Mestne Lekarne 
 

Ob glasovanju je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta. 
Dnevni red  je bil sprejet s 15 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 
 
AD 1). Odlok o 3. rebalansu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2015 – 
skrajšani postopek 
 
Uvod sta podala Matej Adamič in župan Rajko Meserko. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
 
SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejeme Odlok o 3. Rebalansu 
proračuna  Občine Šmartno pri Litiji v prvem branju. 
 
Ob glasovanju je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta. 
Sklep je bil sprejet s 15 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
 
SKLEP 2: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejeme Odlok o 3. Rebalansu 
proračuna  Občine Šmartno pri Litiji. 
 
Ob glasovanju je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta. 
Sklep je bil sprejet s 15 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 
 
AD 2). Odlok o proračunu Občine Šmartno pri Litiji za leto 2016 – predlog za drugo 
branje 
 
Uvod je podal Matej Adamič. 
 
Razprava: Simon Povše, Peter Avbelj. 
 
Dodatna pojasnila so podali Andreja Leskovšek, Tanja Kepa Ferlan, Aleš Jurič in župan 
Rajko Meserko. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
 
SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme Odlok o proračunu Občine 
Šmartno pri Litiji za leto 2016. 
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Ob glasovanju je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta. 
Sklep je bil sprejet z 16 glasovi »za« in z 0 glasovi proti. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
 
SKLEP 2: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme Letni načrt pridobitve in 
razpolaganja s stvarnim in finančnim premoženjem občine za leto 2016. 
 
Ob glasovanju je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta. 
Sklep je bil sprejet z 16 glasovi »za« in z 0 glasovi proti. 
 
AD 3). Zahteva po spremembi Zakona o izvrševanju proračunov RS v letih 2016 in 2017 
 
Uvod sta podala Matej Adamič in župan Rajko Meserko. 
 
Razprava: Igor Možina. 
 
Dodatna pojasnila je podal župan Rajko Meserko. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
 
SKLEP: Občinski svet občine Šmartno pri Litiji odločno nasprotujemo 54. členu, 55. 
členu in 56. členu Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2016 
in 2017 v katerih ta določa višino finančnih sredstev za občine. Svetnice in svetniki 
ugotavljamo, da Vlada RS in Državni zbor s tako dodeljeno višino finančnih sredstev 
ogrožata smisel in obstoj lokalne samouprave in še dodatno siromašita prebivalke in 
prebivalce občin, ki so zaradi socialne in ekonomske krize že tako zelo prizadeti. 
Prav tako pa državna raven deluje v nasprotju s pravili pravne države, saj že nekaj 
let določa višino povprečnine v nasprotju z Zakonom o financiranju občin. 
 
Svetnice in svetniki zahtevajo, da se 54., 55. in 56. člen Zakona o izvrševanju 
proračuna RS za leti 2016 in 2017 spremenijo tako, da se glasijo: 
 
54. člen 
Višina povprečnine za leto 2016 znaša 536,00 evra na prebivalca. 
Višina povprečnine za leto 2017 znaša  536,00 evra na prebivalca. 
 
55. člen 
Se črta. 
 
56. člen 
V letu 2016 se del sredstev za sofinanciranje investicij občin zagotavlja v višini 4% 
skupne primerne porabe občin, ob upoštevanju, da 1 % teh sredstev predstavlja 
nadomestilo dela sredstev za sofinanciranje investicij iz leta 2015. 
V letu 2017 se del sredstev za sofinanciranje investicij občin zagotavlja v višini 4% 
skupne primerne porabe občin. Delež sredstev, ki ga bo občina porabila za namene 
vračila obveznosti po 23. členu ZFO-1 se ne uvršča v načrt razvojnih programov 
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državnega proračuna, pri čemer se za pridobitev osnove za sklenitev pogodbe o 
sofinanciranju smiselno uporabijo določbe četrtega in petega odstavka 23. člena 
ZFO-1.  Sredstva investicijskega transfera se lahko v skladu s 23. in 21. členom ZFO-
1 uporabijo tudi za plačilo tistih stroškov projektov strukturne in kohezijske politike 
Evropske unije, ki so nujno potrebni za izvedbo projekta,  vendar jih organ 
upravljanja ne pripozna kot upravičene stroške. Med te stroške pa sodi tudi 
nepovračljiv davek na dodano vrednost, plačan v zvezi z njimi. 
 
Ob glasovanju je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta. 
Sklep je bil sprejet  z 16 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 
 
AD 4). Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu za območje enote urejanja prostora z oznako JV_55- Peskokop 
Kepa – predlog za drugo branje 
 
Uvod je podal Peter Lovšin. 
 
Poročilo o delu na Komisiji za statut in pravna vprašanja je podal predsednik komisije Janez 
Vidgaj. 
Poročilo o delu na Odbor za gospodarsko infrastrukturo, okolje in prostor je podal predsednik 
odbora Srečko Vavtar. 
 
Razprava: Igor Možina. 
 
Dodatna pojasnila je podal Peter Lovšin. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
 
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejeme odlok o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja 
prostora z oznako JV_55 – Peskokop Kepa. 
 
Ob glasovanju je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta. 
Sklep je bil sprejet s 13 glasovi »za« in z 1 glasom proti. 
 
AD 5). Pravilnik o dodeljevanju enkratne denarne pomoči pri odpravi posledic naravnih 
in drugih nesreč iz sredstev proračuna Občine Šmartno pri Litiji 
 
Uvod je podala Tanja Kepa Ferlan. 
 
Poročilo o delu na Komisiji za statut in pravna vprašanja je podal predsednik komisije Janez 
Vidgaj. 
Poročilo o delu na Odboru za zaščito in reševanje je podal predsednik odbora Igor Možina. 
 
Razprava: Miroslav Berčon, Franc Adamčič. 
 
Dodatna pojasnila sta podala župan Rajko Meserko in Tanja Kepa Ferlan. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
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SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme Pravilnik o dodeljevanju 
enkratne denarne pomoči pri odpravi posledic naravnih in drugih nesreč iz sredstev 
proračuna Občine Šmartno pri Litiji. 
 
Ob glasovanju je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta. 
Sklep je bil sprejet  z 16 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 
 
AD 6). Obravnava subvencije cene omrežnine odvajanja komunalne odpadne vode 
 
Uvod sta podala Andreja Leskovšek in župan Rajko Meserko. 
 
Poročilo o delu na Odboru za gospodarsko infrastrukturo, okolje in prostor je podal 
predsednik odbora Srečko Vavtar. 
 
Razprava: Janez Tomažič, Janko Končar, Marko Slapničar, Igor Možina. 
 
Dodatna pojasnila je podala Karmen Potisek. 
 
Predsedujoči je odredil pet minutni odmor. 
 

- odmor - 
 
Predsedujoči je preveril sklepčnost sveta. Navzočih je bilo vseh 16 članov občinskega sveta.  
 
Predsedujoči je dal v razpravo naslednja predloga sklepov: 
 
SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji potrjuje subvencijo cene omrežnine 
odvajanja komunalne odpadne vode v višini 69%. Subvencija se uveljavi s 01.01.2016. 
Subvencija se nameni gospodinjstvom in izvajalcem nepridobitnih dejavnosti.  
SKLEP 2: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep, da se manjkajoča sredstva 
za subvencijo cene  omrežnine odvajanja komunalne odpadne vode predvidijo v rebalansu 
proračuna za leto 2016. 
 
Razprava: Igor Možina. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednja predloga sklepov v paketu: 
 
SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji potrjuje subvencijo cene omrežnine 
odvajanja komunalne odpadne vode v višini 69 %. Subvencija se uveljavi s 01.01.2016. 
Subvencija se nameni gospodinjstvom in izvajalcem nepridobitnih dejavnosti.  
SKLEP 2: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep, da se manjkajoča 
sredstva za subvencijo cene omrežnine odvajanja komunalne odpadne vode predvidijo v 
rebalansu proračuna za leto 2016. 
 
Ob glasovanju je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta. 
Sklepa v paketu sta bila sprejeta z 11 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 
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AD 7). Kadrovske zadeve: 
- Imenovanje predstavnika v svet JZ Mestne Lekarne 

 
Uvod je podala predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Veronika 
Jesenšek. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
 
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji za predstavnika ustanovitelja v svet 
Javnega zavoda Mestne lekarne imenuje Vinka Slapničarja, stanujočega Zavrstnik 38, 
Šmartno pri Litiji. 
 
Ob glasovanju je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta. 
Sklep je bil sprejet  z 16 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 
 
Predsedujoči je zaključil sejo ob 19.15 uri. 
 
 
Pripravila:                                         
Nataša Dobravec 
 
                      
v.d. Tajnika občine:                                                                            Predsedujoči: 
      Aleš Jurič                                          Rajko Meserko 
 
 
 
 
 


