
- skrajšani zapisnik 24. seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji -

 
Skrajšani zapisnik

24. redne seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji, ki je bila dne 10.11.2005 ob
18.00 uri v sejni sobi občine Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, Šmartno pri Litiji

Prisotni svetniki: Matjaž Aškerc (od 18.10 ure dalje),  Marko Femc, Anton Tomažič (od 
18.05 ure dalje),  Jože Ponebšek (od 18.25 ure dalje), Branko Šuštaršič,  Franc Černe (od 
18.05 ure dalje),    Jure Gradišek,  Tomaž Kremžar,  Roman Zaman, Anton Rafael Sinigoj, 
Dušan Cerjak, Tomaž Gradišek, Karmen Grom, Sonja Peterlin Krznar, Janez Ponebšek, Rajko 
Meserko (od 18.10 ure dalje) 
Odsotni: /
Ostali prisotni:  Za občinsko upravo: Karmen Sadar, Andreja Leskovšek, Nataša Dobravec, 
Tatjana Martinčič Poglajen, Aleš Jurič, Peter Lovšin.
Vabljeni:  Marko Pečarič in Franc Hrovatin predstavnika podjetja IBE, d.d., dr. Ilka Čerpes, 
dr. Gregor Čok in Urška Račečič predstavniki fakultete za arhitekturo,  Jasna Kristina Tušar 
in   Marija  Jerič  Občina  Litija  ter  Franci  Kočar,  Metka  Dobravec  in  Mirjam  Šuštar 
predstavniki VVZ Litija in mediji.

Sejo je pričel in vodil župan Občine Šmartno pri Litiji Milan Izlakar. Po uvodnem pozdravu je 
predsedujoči ugotovil sklepčnost sveta (od 16- ih svetnikov jih je bilo navzočih 11).

 POTRDITEV  SKRAJŠANEGA ZAPISNIKA: 
- 23. redne seje z dne 29.09.2005

Predsedujoči je dal v potrditev zapisnik 23. redne seje z dne 29.09.2005

Pripomb na zapisnik ni bilo.

Ob glasovanju je bilo navzočih 11 svetnikov.

Zapisnik 23.  redne seje z dne 29.09.2005 je bil  potrjen z  11 glasovi »za« in z 0 glasovi 
»proti«.

Predsedujoči  je  razširil  dnevni  red  z  10.  točko  dnevnega  reda  »Sprejem  sklepa  glede 
priključitve Zagorice k Občini Šmartno pri Litiji« in zamenjal 8. in 9. točko dnevnega reda 
tako, da se 9. točka dnevnega reda »Obravnava predloga za nove ekonomske cene programov 
predšolske vzgoje,  ki jih v Občini Šmartno pri Litiji in Litija izvaja javni zavod VVZ Litija in 
obravnava poslovanja VVZ Litija v obdobju od januarja do avgusta 2005« obravnava kot 8. 
točka dnevnega reda, 8. točka dnevnega reda »Plačila staršev za program predšolske vzgoje« 
pa kot 9. točka dnevnega reda in dal v razpravo naslednji predlog dnevnega reda:

1. Energetska zasnova Občine Šmartno pri Litiji
2. Prostorska izhodišča za pripravo strategije prostorskega razvoja občine za območje 

Občine Šmartno pri Litiji
3. Poročilo o delu župana in občinske uprave
4. Odlok o izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2006 – predlog za 

prvo branje
5. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat« - 

predlog za prvo branje
6. Občinski lokacijski načrt za obvoznico Šmartno pri Litiji
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7. Podelitev  koncesije  za  izvajanje  gospodarske  javne  službe  urejanja  in  čiščenja 
kategoriziranih javnih cest, poti, površin za pešce in drugih javnih površin ter zimske 
službe v občini Šmartno pri Litiji 

8. Obravnava predloga za nove ekonomske cene programov predšolske vzgoje,  ki jih v 
Občini  Šmartno  pri  Litiji  in  Litija  izvaja  javni  zavod  VVZ Litija  in  obravnava 
poslovanja VVZ Litija v obdobju od januarja do avgusta 2005

9. Plačila staršev za program predšolske vzgoje
10. Sprejem sklepa glede priključitve Zagorice k Občini Šmartno pri Litiji
11. Odprodaja finančnega premoženja občine
12. Kadrovske zadeve:

-  imenovanje nadomestnega člana v Nadzorni odbor Občine Šmartno pri Litiji
                     -  imenovanje člana v svet javnega zavoda Glasbena šola Litija – Šmartno

13. Pobude in vprašanja svetnikov 

Razprava na dnevni red:

Anton Rafael Sinigoj je predlagal združitev 8. in 9. točke dnevnega reda.

Pojasnilo je podla mag. Karmen Sadar.

Anton Rafael Sinigoj je po obrazložitvi odstopil od svojega predloga.

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog dnevnega reda:

1. Energetska zasnova Občine Šmartno pri Litiji
2. Prostorska  izhodišča  za  pripravo  strategije  prostorskega  razvoja  občine  za 

območje Občine Šmartno pri Litiji
3. Poročilo o delu župana in občinske uprave
4. Odlok  o  izvrševanju  proračuna  Občine  Šmartno  pri  Litiji  za  leto  2006  – 

predlog za prvo branje
5. Odlok  o  ustanovitvi  organa  skupne  občinske  uprave  »Medobčinski 

inšpektorat« - predlog za prvo branje
6. Občinski lokacijski načrt za obvoznico Šmartno pri Litiji
7. Podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe urejanja in čiščenja 

kategoriziranih javnih cest, poti, površin za pešce in drugih javnih površin ter 
zimske službe v občini Šmartno pri Litiji 

8. Obravnava predloga za nove ekonomske cene programov predšolske vzgoje,  ki 
jih  v  Občini  Šmartno  pri  Litiji  in  Litija  izvaja  javni  zavod  VVZ  Litija  in 
obravnava poslovanja VVZ Litija v obdobju od januarja do avgusta 2005

9. Plačila staršev za program predšolske vzgoje
10. Sprejem sklepa glede priključitve Zagorice k Občini Šmartno pri Litiji
11. Odprodaja finančnega premoženja občine
12. Kadrovske zadeve:

-  imenovanje nadomestnega člana v Nadzorni odbor Občine Šmartno pri 
Litiji

                     -  imenovanje člana v svet javnega zavoda Glasbena šola Litija – 
Šmartno

13. Pobude in vprašanja svetnikov 

Ob glasovanju je bilo navzočih 15 svetnikov.
Dnevni red je bil sprejet z 14 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
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AD 1).  Energetska zasnova občine

Uvod je podal g. Marko Pečarič, predstavnik podjetja IBE, d.d.

Razprava: Rajko Meserko, Anton Rafael Sinigoj

Dodatno obrazložitev  so podali g. Franc Hrovatin, g. Marko Pečarič in župan Milan Izlakar

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:

SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema Energetsko zasnovo Občine 
Šmartno pri Litiji.

Ob glasovanju je bilo navzočih  16 svetnikov.
Sklep je bil sprejet z 16 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.

Predsedujoči je odredil pet minutni odmor.

- odmor -

Predsedujoči je preveril sklepčnost sveta (od 16 svetnikov jih je bilo navzočih 15)

AD  2). Prostorska  izhodišča  za  pripravo  strategije  prostorskega  razvoja  občine  za 
območje Občine Šmartno pri Litiji

Uvod so podali Peter Lovšin in dr. Ilka Čerpes, dr. Gregor Čok.
Poročilo o delu na Odboru za gospodarsko infrastrukturo, okolje in prostor je podal Matjaž 
Aškerc.

Razprava:  Marko  Femc,  Tomaž  Gradišek,  Rajko  Meserko,  Franc  Černe,  Anton  Rafael 
Sinigoj.

Dodatne obrazložitve so podali: Peter Lovšin, dr. Gregor Čok, Andreja Leskovšek, dr. Ilka 
Čerpes in župan Milan Izlakar.

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:

SKLEP: Občinski svet potrjuje dokument Prostorskega izhodišča za pripravo strategije 
prostorskega razvoja občine za območje Občine Šmartno pri Litiji.

Ob glasovanju je bilo navzočih  16 svetnikov.
Sklep je bil sprejet z 15 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.

Predsedujoči je odredil pet minutni odmor.

- odmor -

Predsedujoči je preveril sklepčnost sveta (od 16 svetnikov jih je bilo navzočih 15)

AD 3). Poročilo o delu župana in občinske uprave

Poročilo je podal župan Milan Izlakar.
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Predsedujoči je ugotovil, da je bilo poročilo vzeto na znanje.

AD 4). Odlok o izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2006 – predlog 
za prvo branje

Uvod je podala Tatjana Martinčič Poglajen.
Poročilo o delu na Komisiji za statut in pravna vprašanja je podal predsednik komisije Rajko 
Meserko.
Poročilo o delu na Odboru za gospodarsko infrastrukturo okolje in prostor je podal Matjaž 
Aškerc.
Poročilo  o  delu  na  Odboru  za  gospodarstvo,  kmetijstvo,  turizem  in  finance  je  podal 
predsednik odbora Janez Ponebšek.
Poročilo  o  delu  na  Odboru  za  družbene  dejavnosti  je  podal  predsednik  odbora  Anton 
Tomažič.
Poročilo  o  delu  na  Odboru  za  zaščito  in  reševanje  je  podal  predsednik  odbora  Branko 
Šuštaršič.

Razpava: Janez Ponebšek,  Roman Zaman, Franc Černe, Tomaž Gradišek, Karmen Grom, 
Marko Femc, Anton Rafael Sinigoj, Anton  Tomažič, Jože Ponebšek, Dušan Cerjak.

Marko Femc replika na Antona Tomažiča.

Predsedujoči je odredil tri minutni odmor.

- odmor -

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

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 v prvem branju.

Ob glasovanju je bilo navzočih 16 svetnikov.
Sklep je bil sprejet z 9 glasovi »za« in z 4 glasovi »proti«.

AD 5). Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat« - 
predlog za prvo branje

Uvod je podala mag. Karmen Sadar.
Poročilo o delu na Komisiji za statut in pravna vprašanja je podal predsednik komisije Rajko 
Meserko.

Razprava: Rajko Meserko, Tomaž Gradišek, Jure Gradišek,  Tomaž Kremžar, Marko femc, 
Franc Černe, Jože Ponebšek, Sonja Peterlin Krznar,  Matjaž Aškerc, Anton Rafael Sinigoj.

Karmen Grom replika na Matjaža Aškerca.
Rajko Meserko replika na Antona Rafaela Sinigoja.

Dodatna pojasnila sta podala: Jasna Kristina Tušar in župan Milan Izlakar.
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Predsedujoči je odredil pet minutni odmor.

- odmor -

Predsedujoči je preveril sklepčnost sveta (od 16 svetnikov jih je bilo navzočih 15)

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:

SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema Odlok o ustanovitvi organa 
skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat«, skupaj s pripombami in pobudami 
podanimi v razpravi, kot primerno podlago za pripravo odloka za drugo branje.

Ob glasovanju je bilo navzočih 16 svetnikov.
Sklep je bil sprejet z 10 glasovi »za« in  4 glasovi »proti«.

AD 6). Občinski lokacijski načrt za obvoznico Šmartno pri Litiji

Uvod sta podala Peter Lovšin in župan Milan Izlakar.
Poročilo o delu na Odboru za gospodarsko infrastrukturo okolje in prostor je podal Matjaž 
Aškerc.

Razprava:  Anton Rafael  Sinigoj,  Anton Tomažič,  Tomaž Gradišek,  Jure Gradišek,  Marko 
Femc, Matjaž Aškerc, Jože Ponebšek.

Dodatno pojasnilo so podali: Peter Lovšin, župan Milan Izlakar in Andreja Leskovšek.

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:

SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep, da občinska uprava 
pristopi  k  pripravi  občinskega  lokacijskega  načrta  za  prostorsko  ureditev  skupnega 
pomena za gradnjo obvoznice Šmartno pri Litiji.

Ob glasovanju je bilo navzočih 16. svetnikov.
Sklep je bil sprejet z 16 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.

AD 7). Podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe urejanja in čiščenja 
kategoriziranih javnih cest, poti, površin za pešce in drugih javnih površin ter zimske 
službe v občini Šmartno pri Litiji 

Uvod je podal Aleš Jurič.
Poročilo o delu na Odboru za gospodarsko infrastrukturo okolje in prostor je podal Matjaž 
Aškerc.

Razprava: Janez Ponebšek, Marko Femc, Franc Černe, Karmen Grom, Matjaž Aškerc, Dušan 
Cerjak,  Jure  Gradišek,  Anton  Tomažič,  Anton  Rafael  Sinigoj,  Tomaž  Gradišek,  Rajko 
Meserko.

Dodatna pojasnila so podali: Andreja Leskovšek, Aleš Jurič in župan Milan Izlakar.

Predsedujoči je odredil pet minutni odmor.

- odmor -
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Predsedujoči je preveril sklepčnost sveta (od 16 svetnikov jih je bilo navzočih 15)

Obrazložitev glasu: Janez Ponebšek.

Predsedujoči je ob 22.05 prekinil 24. redno sejo občinskega sveta.

Pripravila:                                   
Nataša Dobravec

           
Tajnik občine:                                                                                              Predsedujoči:
mag. Karmen Sadar                                    Milan Izlakar
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