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Skrajšani zapisnik 

petindvajsete redne seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji,  

ki je potekala dne, 18.03.2010 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 (od 18.05 ure dalje),  Sonja 

Peterlin Krznar, Peter Avbelj, Joţa Ţurga, Miroslav Berčon, Miro Koprivnikar, Petra 

Kovačič, Janez Trpin, Tomaţ Gradišek, Marjan Janeţič, Peter Joţe Poglajen, Tea Šavor (od 

18.02 ure dalje), Franc Jaklič, Jernej Peterlin (od 18.12 ure dalje), 

Odsotni: / 

Ostali prisotni:  

za občinsko upravo: Karmen Sadar, Andreja Leskovšek, Simon Hauptman, Aleš Krţe, Nataša 

Dobravec. 

Gostje: mediji 

 

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

predsedujoči ugotovil sklepčnost sveta (navzočih je bilo 13 članov občinskega sveta od 16 - 

ih). 

 

Potrditev skrajšanih zapisnikov: 

- 23. redne seje z dne, 26.11.2009 

- 2. izredne seje z dne, 28.12.2009 

- nadaljevanja 23. redne seje z dne, 13.01.2010 

- 24. redne seje z dne, 11.02.2010 

 

Pripomb na zapisnike ni bilo. 

 

Predsedujoči je dal v potrditev skrajšani zapisnik 23. redne seje z dne, 26.11.2009. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 13 članov občinskega sveta. 

Zapisnik je bil potrjen z 10 glasovi »za« in z 1 glasom »proti«. 

 

Predsedujoči je dal v potrditev skrajšani zapisnik 2. izredne seje z dne, 28.12.2009. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 13 članov občinskega sveta. 

Zapisnik je bil potrjen z 9 glasovi »za« in z 1 glasom »proti«. 

 

Predsedujoči je dal v potrditev skrajšani zapisnik nadaljevanja 23. redne seje z dne, 

13.01.2010. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 13 članov občinskega sveta. 

Zapisnik je bil potrjen z 9 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 

 

Predsedujoči je dal v potrditev skrajšani zapisnik 24. redne seje z dne, 11.02.2010. 

 

Predsedujoči je razširil dnevni red s točko »Sprejem sklepa o podaljšanju začasnega 

financiranja Občine Šmartno pri Litiji v obdobju april – junij 2010«, ki naj se obravnava kot 

peta točka dnevnega reda. Ostale točke se ustrezno preštevilčijo.  
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Predsedujoči je dal v razpravo naslednji dnevni red: 

 

1. Poročilo o delu ţupana in občinske uprave 

2. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena 

šola Litija – Šmartno – predlog za skrajšani postopek 

3. Odlok o ravnanju z zapuščenimi in nepravilno parkiranimi vozili v Občini Šmartno pri 

Litiji – predlog za prvo branje 

4. Odlok o izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2010 – predlog za 

drugo branje 

5. Sprejem sklepa o podaljšanju začasnega financiranja Občine Šmartno pri Litiji v 

obdobju april – junij 2010 

6. Odpis plačilna nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in najemnine za leto 2009 

za Šmarsko mesarijo d.o.o. 

7. Oprostitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in najemnine za poslovni 

prostor za leto 2010 za Šmarsko mesarijo d.o.o. 

8. Pobude in vprašanja svetnikov 

 

Razprava na dnevni red: 

 

Tomaţ Gradišek je predlagal umik sedme  točke dnevnega reda »Oprostitev nadomestila za 

uporabo stavbnega zemljišča in najemnine za poslovni prostor za leto 2010 za Šmarsko 

mesarijo d.o.o.« 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje predlog Tomaţa Gradiška za umik sedme točke dnevnega 

reda »Oprostitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in najemnine za poslovni 

prostor za leto 2010 za Šmarsko mesarijo d.o.o.«. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 14 članov občinskega sveta. 

Predlog za umik točke z dnevnega reda je bil sprejet s 13 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji dnevni red: 

 

1. Poročilo o delu ţupana in občinske uprave 

2. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda 

Glasbena šola Litija – Šmartno – predlog za skrajšani postopek 

3. Odlok o ravnanju z zapuščenimi in nepravilno parkiranimi vozili v Občini Šmartno 

pri Litiji – predlog za prvo branje 

4. Odlok o izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2010 – predlog za 

drugo branje 

5. Sprejem sklepa o podaljšanju začasnega financiranja Občine Šmartno pri Litiji v 

obdobju april – junij 2010 

6. Odpis plačilna nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in najemnine za leto 

2009 za Šmarsko mesarijo d.o.o. 

7. Pobude in vprašanja svetnikov 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta. 

Dnevni red je bil sprejet s 15 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 
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AD 1). Poročilo o delu ţupana in občinske uprave 

 

Poročilo je podal ţupan Milan Izlakar. 

 

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

 

AD 2). Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda 

Glasbena šola Litija – Šmartno – predlog za skrajšani postopek 

 

Uvod je podala Karmen Sadar. 

 

Poročilo o delu na Komisiji za statut in pravna vprašanja je podal predsednik komisije Franc 

Jaklič. 

Poročilo o delu na Odboru za druţbene dejavnosti je podala predsednica odbora Joţa Ţurga. 

 

Razprave ni bilo. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

 

SKLEP: Občinski svet občine Šmartno pri Litiji sprejme Odlok o spremembah in 

dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Litija - Šmartno v 

prvem branju. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta. 

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

 

SKLEP: Občinski svet občine Šmartno pri Litiji sprejme Odlok o spremembah in 

dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Litija - Šmartno. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta. 

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

 

AD 3). Odlok o ravnanju z zapuščenimi in nepravilno parkiranimi vozili v Občini 

Šmartno pri Litiji – predlog za prvo branje 

 

Uvod je podal Aleš Krţe. 

Poročilo o delu na Komisiji za statut in pravna vprašanja je podal predsednik komisije Franc 

Jaklič. 

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

predsednik odbora Joţe Ponebšek. 

 

Razprava: Sonja Peterlin Krznar, Marjan Janeţič, Franc Jaklič. 

 

Dodatna pojasnila je podal ţupan Milan Izlakar. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

 

SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema Odlok o ravnanju z 

zapuščenimi in nepravilno parkiranimi vozili v Občini Šmartno pri Litiji v prvem 

branju s pripombami podanimi na seji.  
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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«. 

 

AD 4). Odlok o izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2010 – predlog 

za drugo branje 

 

Uvod sta podala Simon Hauptman in ţupan Milan Izlakar. 

 

Poročilo o delu na Komisiji za statut in pravna vprašanja je podal predsednik komisije Franc 

Jaklič. 

Poročilo o delu na Odboru za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance je podal 

predsednik odbora Franc Černe. 

 

Razprava: Joţa Ţurga, Franc Jaklič, Joţe Ponebšek, Franc Černe, Marjan Janeţič, Miroslav 

Berčon. 

 

Franc Černe replika na Miroslava Berčona. 

Matjaţ Aškerc replika na Marjana Janeţiča. 

 

Dodatna pojasnila sta podala ţupan Milan Izlakar in Andreja Leskovšek. 

 

Predsedujoči je odredil deset minutni odmor. 

 

- odmor - 

 

Predsedujoči je preveril sklepčnost sveta (navzoči so bili vsi člani sveta). 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednja predloga sklepov v paketu:   

 

SKLEP 1: Občinski svet  Občine Šmartno pri Litiji sprejeme Odlok o izvrševanju 

proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2010. 

 

SKLEP 2: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejeme letni program pridobitve in 

razpolaganja s stvarnim in finančnim premoţenjem občine za leto 2010. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta. 

Sklepa v paketu nista bila sprejeta z 7 glasovi »za« in z 8 glasovi »proti«. 

 

AD 5). Sprejem sklepa o podaljšanju začasnega financiranja Občine Šmartno pri Litiji v 

obdobju april – junij 2010 

 

Uvod je podal Simon Hauptman. 

 

Razprave ni bilo, ker je ţupan ni odprl. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

 

SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema Sklep o podaljšanju 

začasnega financiranja Občine Šmartno pri Litiji v obdobju april – junij 2010. 



- skrajšani zapisnik 25. redne seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji - 

 5 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta. 

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

 

AD 6). Odpis plačilna nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in najemnine za leto 

2009 za Šmarsko mesarijo d.o.o. 

 

Uvod je podala Andreja Leskovšek. 

 

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

predsednik odbora Joţe Ponebšek. 

 

Razprava: Miro Koprivnikar, Tomaţ Gradišek. 

 

Dodatna pojasnila sta podala ţupan Milan Izlakar in Andreja Leskovšek. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

 

SKLEP:  Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema odpis plačila nadomestila za 

uporabo stavbnega zemljišča za vse objekte Šmarske mesarije d.o.o. in najemnine za 

prodajalno v Šmartnem pri Litiji. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta. 

Sklep je bil sprejet z 9 glasovi »za« in s 3 glasovi »proti«. 

 

AD 7). Pobude in vprašanja svetnikov 

 

Joţa Ţurga: Na zadnjo sejo za druţbene dejavnosti je bil povabljen urednik občinskega 

glasila Martinov glas. Urednik je z svojim delom in izdelkom zadovoljen. Le od stalnih in 

občasnih piscev pričakuje bolj zanimive članke. Uredniški odbor se je v tem času sestal 

enkrat. Na začetku se je uredniški odbor dogovoril o tem kaj bo objavljano in da se reklamam 

izogibajo.  Povedal je, da velikega povpraševanja po reklamah ni. Ker je le to drago. Glede na 

to, da se časopis financira iz proračuna svetnico zanima ali ima občina odlok o ustanovitvi 

lokalnega časopisa podobno kot druge občine, ker v tem odloku so med drugim opredeljene 

naloge odgovornega urednika, njegovo imenovanje, trajanje mandata. Če odlok obstaja prosi 

za vpogled, če ga nimamo sklep o ustanovitvi časopisa oziroma kakršnakoli druga 

dokumentacija.  

Janez Trpin: Krajani naselja Leskovica prosijo, če bi se dala odmeriti cesta Leskovica – 

Bogenšperk, ker stoji oporni zid na sredi ceste.  

Franc Černe: Zelo hitro je šla skozi zadeva v zvezi z začasnim financiranjem. Zadevo smo 

dobili na mizo, niti ni bila odprta razprava, samo predlog sklepa in sprejetje zadeve. Svetnik 

se sedaj ne čudi, zakaj ţupanu ni za to, da je proračun sprejet. V investicijskih odhodkih je 

notri postavka gradnja, rekonstrukcija in adaptacija v višini 242.000,00 €. Svetnika zanima ali 

je to zakonito, da se na podlagi začasnega financiranja poplačujejo zadeve na področju 

investicij.  

Marjan Janeţič: Na svetnika se je obrnila ga. Gregorič. Ob lanskem neurju je bila kar 

precejšna škoda v njenem stanovanju. Od občinske uprave so ji je bila zagotovljena denarna 

sredstva za ureditev okolice. Predlagano je bilo, da se ji povrnejo stroški za ureditev 

stanovanja. Svetnika zanima kako da se ji ne priznajo stroški za sanacijo stanovanja pač pa 

samo za nasutje dvorišča.   
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Predsedujoči je zaključil  sejo ob  19.30  uri. 

 

 

Pripravila:                                         

Nataša Dobravec 

    

                

Tajnik občine:                                                                                                        Predsedujoči: 

mag. Karmen Sadar                                                  Milan Izlakar 


