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Skrajšani zapisnik 

 četrte redne seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji, ki je bila dne 23.12.2010  

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, Joţa Ţurga, Miroslav Berčon, 

Miro Koprivnikar, Franc Jaklič, Petra Kovačič Pancar, Igor Moţina, Marija Vidgaj, Igor 

Soršak, Marino Dobčnik, Janko Končar, Franc Props, Urška Pivec, Franc Adamčič 

Odsotni: / 

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

Jurij Klepec, Tanja Kepa Ferlan, Nataša Dobravec,  

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

Osnovne šole Šmartno Albert Pavli, mediji 

 

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

predsedujoči ugotovil sklepčnost sveta (navzoči so bili vsi člani občinskega sveta). 

 

Potrditev skrajšanega zapisnika 

- tretje redne seje z dne, 02.12.2010 

 

Pripomb na zapisnik ni bilo. 

 

Predsedujoči je dal v potrditev skrajšani zapisnik tretje redne seje z dne, 02.12.2010. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta. 

Zapisnik je bil potrjen s 16 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 

 

Predsedujoči je predlagal naslednji dnevni red: 
 

1. Poročilo o delu ţupana in občinske uprave 

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

šola Šmartno – predlog za skrajšan postopek 

3. Odlok o izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2011 – predlog za 

drugo branje 

4. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in 

redarstvo občin Dol pri Ljubljani, Ivančna Gorica, Litija in Šmartno pri Litiji« - 

predlog za drugo branje 

5. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na 

območju občine Šmartno pri Litiji za leto 2011 

6. Dodelitev denarne pomoči za sanacijo škode po poplavah, ki so bile med 16. in 20. 

septembrom 2010 

7. Kadrovske zadeve: 

- imenovanje kandidatov za sodnike porotnike 

8. Pobude in vprašanja svetnikov 

 

Predsedujoči je dal v razpravo predlagani dnevni red. 

 

Razprave na dnevni red ni bilo. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog dnevnega reda: 
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1. Poročilo o delu ţupana in občinske uprave 

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

Osnovna šola Šmartno – predlog za skrajšan postopek 

3. Odlok o izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2011 – predlog 

za drugo branje 

4. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in 

redarstvo občin Dol pri Ljubljani, Ivančna Gorica, Litija in Šmartno pri Litiji« - 

predlog za drugo branje 

5. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 

na območju občine Šmartno pri Litiji za leto 2011 

6. Dodelitev denarne pomoči za sanacijo škode po poplavah, ki so bile med 16. in 20. 

septembrom 2010 

7. Kadrovske zadeve: 

- imenovanje kandidatov za sodnike porotnike 

8. Pobude in vprašanja svetnikov 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta. 

Dnevni red  je bil sprejet z 16 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 

 

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 

Osnovna šola Šmartno – predlog za skrajšan postopek 

 

Uvod sta podala Karmen Sadar in Albert Pavli. 

 

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

Miroslav Berčon. 

Poročilo o delu na Odboru za druţbene dejavnosti je podala predsednica odbora Petra 

Kovačič Pancar. 

 

Razprave ni bilo. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

 

SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme Odlok o spremembah in 

dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Šmartno  v prvem 

branju. 

 

On 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 Odlok o spremembah in 

dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Šmartno. 
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On glasovanju je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta. 

Sklep je bil sprejet z 16 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 

 

AD 3). Odlok o izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2011 – predlog 

za drugo branje 

 

Uvod je podal Matej Adamič. 

 

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

 

Razprava: Peter Avbelj, Petra Kovačič Pancar, Franc Jaklič, Joţa Ţurga, Matjaţ Aškerc. 

 

Dodatna pojasnila je podal ţupan Milan Izlakar. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

 

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

proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2011. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta. 

Sklep je bil sprejet z 12 glasovi »za« in z 4 glasovi »proti«. 

 

AD 4). Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in 

redarstvo občin Dol pri Ljubljani, Ivančna Gorica, Litija in Šmartno pri Litiji« - 

predlog za drugo branje 

 

Uvod je podala Karmen Sadar. 

 

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

Miroslav Berčon. 

 

Razprava: Igor Soršak. 

 

Dodatna pojasnila je podal ţupan Milan Izlakar. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

 

SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme predlog Odloka o ustanovitvi 

organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dol pri 

Ljubljani, Ivančna Gorica, Litija in 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 5). Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 

na območju občine Šmartno pri Litiji za leto 2011 

 

Uvod je podala Andreja Leskovšek. 

 

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

predsednik odbora Joţe Ponebšek. 
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Razprava: Franc Jaklič, Janko Končar, Franc Props. 

 

Dodatna pojasnila je podal ţupan Milan Izlakar. 

 

Franc Jaklič je predlagal naslednji predlog sklepa: 

 

SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litij sprejema sklep, da se vrednost predlagane 

točke za določitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2011 v višini 0,008335 

€, zniţa za 2%. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje predlog sklepa Franca Jakliča: 

 

SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litij sprejema sklep, da se vrednost 

predlagane točke za določitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2011 v 

višini 0,008335 €, zniţa za 2%. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta. 

Sklep ni bil sprejet z 7 glasovi »za« in z 7 glasovi proti. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

 

SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema Sklep o vrednosti točke za 

določitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2011 v višini 0,008335 €. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 12 članov občinskega sveta. 

Sklep je bil sprejet z 8 glasovi »za« in z 4 glasovi proti. 

 

AD 6). Dodelitev denarne pomoči za sanacijo škode po poplavah, ki so bile med 16. in 20. 

septembrom 2010 

 

Uvod sta podala Tanja Kepa Ferlan in ţupan Milan Izlakar. 

 

Razprava: Peter Avbelj, Franc Props. 

 

Dodatna pojasnila je podal ţupan Milan Izlakar. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednje predloge sklepov v paketu: 

 

SKLEP 1: Občinski svet občine Šmartno pri Litiji predlaga dodelitev nepovratnih 

sredstev ga. Joţici Poljak, Štangarske Poljane 7a, v višini 2.000,00 €, za potrebe sanacije 

posledic škode po poplavah, ki so bile med 16. in 20 septembrom 2010, iz sredstev 

rezerv. 

SKLEP 2: Občinski svet občine Šmartno pri Litiji predlaga dodelitev nepovratnih 

sredstev ga. Nadi Novljan, Štangarske Poljane 9, v višini 1.200,00 €, za potrebe sanacije 

posledic škode po poplavah, ki so bile med 16. in 20 septembrom 2010, iz sredstev 

rezerv. 

SKLEP 3: Občinski svet občine Šmartno pri Litiji predlaga dodelitev nepovratnih 

sredstev g. Francu Breznikarju, Ustje 6, v višini 140,00 €, za potrebe sanacije posledic 

škode po poplavah, ki so bile med 16. in 20 septembrom 2010, iz sredstev rezerv. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 12 članov občinskega sveta. 

Sklepi v paketu so bili sprejeti z 12 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 
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AD 7). Kadrovske zadeve: 

- imenovanje kandidatov za sodnike porotnike 

 

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

Aškerc. 

 

Razprava: Franc Jaklič. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

 

SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji za sodnike porotnike predlaga: 

- Darjo Dobčnik, stanujočo Jeze 2 a, Šmartno pri Litiji, 

- Slavi Kadunc, stanujoča Gradiške Laze 33, Šmartno pri Litiji 

- Joţeta Ambroţa, stanujočega Riharjevec 2 a, Šmartno pri Litiji in 

- Joţefa Permeta, stanujočega Podroje 17 a, Šmartno pri Litiji. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 12 članov občinskega sveta. 

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

 

AD 8). Pobude in vprašanja svetnikov 

 

Joţa Ţurga: Najprej bi se zahvalila za odgovor iz prejšnje seje glede razstave gospoda 

Martina Matvejeviču.   Odgovor imam iz prve roke vendar jo gospa oziroma vsaj v tem 

odgovoru je opomnjeno ne Medvedjevič. Torej tisti, kdor je poslal gospe Vovkovi njeno 

vprašanje je napisal narobe. Drugič je potrebno paziti kaj se posreduje naprej. 

Pri odgovoru na njeno pobudo glede ureditve lokalnega časopisa z ustreznim odlokom  je v 

spet od enim prejšnjih odgovorov navedeno, da bi postavitev uredniškega odbora in glavnega 

urednika s strani občinskega sveta lahko imelo vpliv politike na lokalni medij. Ne ve od kod 

sploh ta ideja, da bi bil nekdo iz občinskega sveta urednik. Mnenja je naj se s časopisom 

ukvarjajo ljudje, ki to delo poznajo, poznajo občane in vedo kaj njih zanima. Da sedaj lokalni 

časopis deluje politično pa dokazuje izid predvolilne številke. Izšel je sedmega oktobra, kar 

sicer ni običajno, vedno izide tam desetega ali enajstega oktobra in še cela stran je bila 

posvečena eni politični struji. V odgovoru je še navedeno, če bo večina svetnikov občinskega 

sveta zahtevala ureditev časopisa z odlokom, da boste to primorani storiti. Beseda primorani 

njo moti, kot, da ni ţelje po ureditvi in seznanjanju ter odločanja občinskega sveta o stvareh, 

ki zadevajo občane. Svetnikom svetuje, naj se pozanimajo kako imajo to urejeno drugje 

nikakor pa ne ţeli, da je nekdo primoran. Raje ima če si nekaj ţeli. Primorano ni nikoli dobro. 

Na koncu gradiva za 4. redno sejo občinskega sveta je tudi pismo oziroma prošnja občana za 

zmanjšanje komunalnega prispevka zaradi lastnega dela, za katerega pa seveda nima računa. 

V prejšnjem mandatu je bil sprejet komunalni prispevek, ki je zelo visok. Ve se, da lahko 

uveljavljajo olajšavo z računi, ve se pa da je tudi veliko ljudi dela opravilo z lastnimi rokami 

za kar pa nimajo računa. Svetnico zanima kako uprava upošteva, če upošteva tak lastni 

vloţek.  

Odgovor je podal na seji ţupan Milan Izlakar. 

Matjaţ Aškerc: Na prejšnji seji je bila prisotna gospa Keţarjeva kot kandidatko oziroma kot 

potrjeno direktorico. On takrat za to zadevo še ni vedel, za kar mu je ţal, ker bi jo lahko 

direktno vprašal. Bo pa čisto konkretno. Prosi, da se pri gospe Keţarjevi posreduje glede 

zobozdravnika za otroke. Gospa Kosova, ki je bila tukaj prisotna in je imela ne ve koliko 

otroških pacientov, je ţe od meseca februarja odsotna zaradi bolniške in porodniške. Situacija 

je takšna, da tisti pacienti, ki so bili pri njej nimajo svojega zobozdravnika. Po posredovanju 

oziroma vprašanju, kam se obrniti, dobiš odgovor pojdi k deţurnemu, najdi katerega drugega 
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zobozdravnika,… Ni nobene sistemske rešitve za paciente, ki jih ima. Kolegica Joţi je v 

prejšnjih pobudah in vprašanjih podala dobro pobudo, da imamo predstavnika v svetu zavoda. 

Ne ve ali je to preveč dolgotrajno, to situacijo je potrebno rešiti. Mogoče bomo tudi tukaj 

posebneţi, kot je omenila ga. Keţar na seji, vendar prosi, da se ta situacija oziroma ta problem 

reši čim prej, ali preko posredovanja člana sveta zavoda ali pa s posredovanjem občinske 

uprave.  

Peter Avbelj: Svetnik se je zahvalil ţupanu za natančen odgovor. Pričakuje, da ga bo 

dopolnil še do te mere ni še napisal datuma, kdaj bo preusmerjen tranzit, to bo pa verjetno do 

naslednjič.   
 

 

Predsedujoči je zaključil sejo ob 19.05 uri. 

 

 

Pripravila:                                         

Nataša Dobravec 

                      

Tajnik občine:                                                                                              Predsedujoči: 

mag. Karmen Sadar                                              Milan Izlakar 

 

 

 
 


