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Skrajšani zapisnik 

 šeste redne seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji, ki je bila dne 24.03.2011  

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,  Jurij Klepec, Tanja 

Kepa Ferlan, Nataša Dobravec 

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

Šmartno Albert Pavli, predstavnica CSD Litija Nataša Vrhovec, predstavnica podjetja SL 

Consult Marjetka Geld,  predstavnik PGD Litija Primoţ Kokovica, predstavnik PGD Šmartno 

Marjan Janeţič, mediji 

 

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

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

 

Potrditev skrajšanega zapisnika 

- pete redne seje z dne, 10.02.2011 

 

Pripomb na zapisnik ni bilo. 

 

Predsedujoči je dal v potrditev skrajšani zapisnik pete redne seje z dne, 10.02.2011. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta. 

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

 

Predsedujoči je razširil dnevni red s točko »Subvencioniranje nabave gasilskega vozila z 

dviţno platformo«, ki naj se obravnava kot 6. točka dnevnega reda in predlagal naslednji 

dnevni red: 
 

1. Poročilo o delu ţupana in občinske uprave 

2. Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Šmartno pri Litiji – predlog za prvo branje 

3. Potrditev novelacije št. 2 investicijskega programa: Izgradnja kanalizacije in centralne 

čistilne naprave v občinah Litija in Šmartno pri Litiji 

4. Soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoč na domu, ki jo izvaja CSD Litija 

5. Informacija o reševanju prostorske problematike predšolske vzgoje 

6. Subvencioniranje nabave gasilskega vozila z dviţno platformo 

7. Posamičen progam pridobitve stvarnega premoţenja  

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 župana in občinske uprave 

2. Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Šmartno pri Litiji – predlog za prvo branje 

3. Potrditev novelacije št. 2 investicijskega programa: Izgradnja kanalizacije in 

centralne čistilne naprave v občinah Litija in Šmartno pri Litiji 

4. Soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoč na domu, ki jo izvaja CSD 

Litija 

5. Informacija o reševanju prostorske problematike predšolske vzgoje 

6. Subvencioniranje nabave gasilskega vozila z dvižno platformo 

7. Posamičen progam pridobitve stvarnega premoženja  

8. Pobude in vprašanja svetnikov 

 

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). Poročilo o delu župana in občinske uprave 

 

Poročilo je podal ţupan Milan Izlakar. 

 

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

 

AD 2). Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Šmartno pri Litiji – predlog za prvo branje 

 

Uvod sta podala Tanja Kepa Ferlan in ţupan Milan Izlakar. 

 

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

Miroslav Berčon. 

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

predsednik odbora Joţe Ponebšek. 

 

Razprava: Marino Dobčnik, Joţe Ponebšek, Franc Props, Franc Jaklič, Matjaţ Aškerc. 

 

Dodatna pojasnila sta podala ţupan Milan Izlakar in Jurij Klepec. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

 

SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme Odlok o oskrbi s pitno vodo 

v Občini Šmartno pri Litiji, v prvem branju. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta. 

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

 

AD 3). Potrditev novelacije št. 2 investicijskega programa: Izgradnja kanalizacije in 

centralne čistilne naprave v občinah Litija in Šmartno pri Litiji 

 

Uvod so podali Andreja Leskovšek, Marjetka Geld in ţupan Milan Izlakar. 

 

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

predsednik odbora Joţe Ponebšek. 

 

Razprava: Franc Jaklič, Joţe Ponebšek, Franc Props. 

 

Dodatna pojasnila je podal ţupan Milan Izlakar. 
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Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

 

SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji potrjuje Novelacijo št. 2 investicijskega 

programa, ki je pripravljena v okviru naloge Odvajanja in čiščenja odpadne vode v 

porečju Srednje Save – II. faza; izgradnja kanalizacije in čistilne naprave v občinah 

Litija in Šmartno pri Litiji. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta. 

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

 

AD 4). Soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoč na domu, ki jo izvaja CSD 

Litija 

 

Uvod sta podali Karmen Sadar in Nataša Vrhovec . 

 

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

Kovačič Pancar. 

 

Razprava: Matjaţ Aškerc, Franc Jaklič. 

 

Dodatna pojasnila je podala Nataša Vrhovec. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednje predloge sklepov v paketu: 

 

SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji daje soglasje k ceni socialno 

varstvene storitve pomoč na domu, ki jo je predlagal izvajalec storitve Center za 

socialno delo Litija v višini 13,29 € na efektivno uro. 

Cena storitve se dodatno zniža za subvencijo iz sredstev proračuna Občine Šmartno pri 

Litiji za 9.97 € na uro neposredne uporabe (75%). Cena za neposrednega uporabnika 

tako znaša 3,32 €. 

 

SKLEP 2: Strošek vodenja socialno varstvene storitve pomoč na domu za Občino 

Šmartno pri Litiji znaša mesečno 427,19 € to je za 0.12 strokovnega delavca. 

 

SKLEP 3: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji soglaša, da se navedene cene 

uporabljajo od 01.04.2011 dalje. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta. 

Sklepi v paketu so bili  sprejeti z 16 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 

 

AD 5). Informacija o reševanju prostorske problematike predšolske vzgoje 

 

Uvod sta podala ţupan Milan Izlakar in Albert Pavli. 

 

Razprava: Matjaţ Aškerc, Marino Dobčnik, Franc Adamčič, Igor Soršak, Franc Props, Marija 

Vidgaj, Miro Koprivnikar. 

 

Dodatno pojasnilo je podal ţupan Milan Izlakar. 

 

Predsedujoči je ugotovil, da je bila informacija vzeta na znanje. 
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AD 6). Subvencioniranje nabave gasilskega vozila z dvižno platformo 

 

Uvod so podali Tanja Kepa Ferlan, Primoţ Kokovica, Marjan Janeţič. 

 

Poročilo o delu na Odboru za zaščito in reševanje je podala predsednica odbora Petra Kovačič 

Pancar. 

 

Razprava: Miroslav Berčon, Igor Soršak, Matjaţ Aškerc, Marino Dobčnik, Franc Props, Joţe 

Ponebšek, Igor Moţina, Joţa Ţurga, Jako Končar. 

 

Matjaţ Aškerc replika na Joţo Ţurga. 

 

Dodatna pojasnila je podal ţupan Milan Izlakar. 

 

Predsedujoči je ugotovil, da je bila informacija  vzeta na znanje. 

 

AD 7). Posamičen progam pridobitve stvarnega premoženja  

 

Uvod je podal Jurij Klepec. 

 

Razprava: Franc Jaklič, Franc Props. 

 

Dodatna pojasnila je podal ţupan Milan Izlakar. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

 

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

posamičen program pridobitve stvarnega premoženja občine s sklenitvijo pogodbe 

namesto razlastitve s prodajalci Celestina Marijo, Mah Marjanom, Mah Anico, za 

nepremičnino parc. št.: 40/18, pot v izmeri 713 m2, vpisana v ZK vložek št.: 455 k.o. 

Šmartno, za kupnino 18.538,00 €, oziroma 26,00 €/m2, kot izhaja iz cenitvenega poročila 

sodno zapriseženega cenilca ustrezne stroke. 

Stroške notarske overitve pogodbe prodajalcev na pogodbi, nosi kupec – Občina 

Šmartno pri Litiji. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta. 

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

 

AD 8). Pobude in vprašanja svetnikov 

 

Franc Jaklič: Prebral je poročilo Nadzornega odbora. Po informacijah o odprtih postopkih  

nepravdnih, izvršilnih in pravnih zadevah bi bilo dobro na eno od naslednjih sej dati 

informacijo, da bi tudi ostali svetniki vedeli za kaj gre, ker se iz tega zapisnika ne da razbrati. 

Včasih lahko preberemo nekaj samo v časopisih, o stvareh, ki jih naš dvorni novinar napiše, 

tako da bi bilo dobro videti in slišati to tudi s strani občinske uprave.  
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Predsedujoči je zaključil sejo ob 20.10 uri. 

 

 

Pripravila:                                         

Nataša Dobravec 

  

                     

Tajnik občine:                                                                                              Predsedujoči: 

mag. Karmen Sadar                                              Milan Izlakar 

 


