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Skrajšani zapisnik 

 sedme redne seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji, ki je bila dne 12.05.2011  

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, Jurij Klepec, Tanja Kepa Ferlan, Matej 

Adamič, Nataša Dobravec 

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

- šeste redne seje z dne, 24.03.2011 

 

Pripomb na zapisnik ni bilo. 

 

Predsedujoči je dal v potrditev skrajšani zapisnik šeste redne seje z dne, 24.03.2011. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta. 

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

 

Predsedujoči je 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 drugo branje 

3. Odlok o rebalansu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2011 – skrajšan 

postopek 

4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje 

obvezne občinske gospodarske javne sluţbe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov 

ter odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju 

Občine Šmartno pri Litiji –skrajšan postopek 

5. Zaključni račun proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2010 in inventurno 

poročilo Občine Šmartno pri Litiji za leto 2010 

6. Pravilnik o uporabi Dvorane Pungrt 

7. Sklep o ukinitvi javnega dobra 

8. Posamičen program razpolaganja s stvarnim premoţenjem občine 

9. 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 oskrbi s pitno vodo v Občini Šmartno pri Litiji – predlog za drugo 

branje 

3. Odlok o rebalansu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2011 – skrajšan 

postopek 

4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje 

obvezne občinske gospodarske javne sluţbe zbiranja in prevoza komunalnih 

odpadkov ter odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih 

odpadkov na območju Občine Šmartno pri Litiji –skrajšan postopek 

5. Zaključni račun proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2010 in inventurno 

poročilo Občine Šmartno pri Litiji za leto 2010 

6. Pravilnik o uporabi Dvorane Pungrt 

7. Sklep o ukinitvi javnega dobra 

8. Posamičen program razpolaganja s stvarnim premoţenjem občine 

9. Pobude in vprašanja svetnikov 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta. 

Dnevni red  je bil sprejet s 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 oskrbi s pitno vodo v Občini Šmartno pri Litiji – predlog za drugo 

branje 

 

Uvod je podala Tanja Kepa Ferlan.  

 

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: Peter Avbelj, Matjaţ Aškerc. 

 

Dodatna pojasnila sta podala Tanja Kepa Ferlan in ţupan Milan Izlakar. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

 

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

Občini 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«. 
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AD 3). Odlok o rebalansu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2011 – skrajšan 

postopek 

 

Uvod sta podala Matej Adamič in ţupan Milan Izlakar. 

 

Poročilo o delu na Nadzornem odboru Občine  Šmartno pri Litiji je podal predsednik odbora 

Joţe Perme. 

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

Berčon. 

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

predsednik odbora Joţe Ponebšek. 

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

predsednik odbora Franc Props. 

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

Kovačič Pancar. 

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

Pancar. 

 

Razprava: Joţa Ţurga, Franc Jaklič, Joţe Ponebšek. 

 

Dodatna pojasnila sta podala Matej Adamič in ţupan Milan Izlakar. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

 

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

proračuna občine Šmartno pri Litiji za leto 2011 v prvem branju. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 12 članov občinskega sveta. 

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

 

SKLEP 2: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejeme Odlok o rebalansu 

proračuna občine Šmartno pri Litiji za leto 2011. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 12 članov občinskega sveta. 

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

 

AD 4). Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje 

obvezne občinske gospodarske javne sluţbe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov 

ter odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju 

Občine Šmartno pri Litiji –skrajšan postopek 

 

Uvod sta podala Jurij Klepec in ţupan Milan Izlakar. 

 

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

Berčon. 

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

predsednik odbora Joţe Ponebšek. 

 

Razprava: Franc Props, Franc Jaklič, Joţa Ţurga, Igor Soršak, Joţe Ponebšek. 

 

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

 

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

dopolnitvah Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje obvezne občinske gospodarske 

javne sluţbe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov 

predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Šmartno pri 

Litiji v prvem branju. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 12 članov občinskega sveta. 

Sklep je bil sprejet z 12 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 podelitvi koncesije za izvajanje obvezne občinske gospodarske 

javne sluţbe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov 

predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine 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 5). Zaključni račun proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2010 in inventurno 

poročilo Občine Šmartno pri Litiji za leto 2010 

 

Uvod je podal Matej Adamič. 

 

Poročilo o delu na Nadzornem odboru Občine  Šmartno pri Litiji je podal predsednik odbora 

Joţe Perme. 

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

predsednik odbora Joţe Ponebšek. 

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

predsednik odbora Franc Props. 

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

Kovačič Pancar. 

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

Pancar. 

 

Razprava: Joţa Ţurga. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednja predloga sklepov v paketu: 

 

SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme Zaključni račun Občine 

Šmartno pri Litiji za leto 2010. 

SKLEP 2: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme Inventurno poročilo občine 

Šmartno pri Litiji za leto 2010. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 13 članov občinskega sveta. 

Sklepa v paketu sta bila sprejeta z 13 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 
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AD 6). Pravilnik o uporabi Dvorane Pungrt 

 

Uvod je podala Karmen Sadar. 

 

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

Berčon. 

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

Kovačič Pancar. 

 

Razprava: Joţa Ţurga. 

 

Dodatna pojasnila sta podala Karmen Sadar ţupan Milan Izlakar. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

 

SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme Pravilnik o uporabi Dvorane 

Pungrt. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta. 

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

 

AD 7). Sklep o ukinitvi javnega dobra 

 

Uvod je podal Jurij Klepec. 

 

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

predsednik odbora Joţe Ponebšek. 

 

Razprave ni bilo. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

 

SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme sklep o ukinitvi javnega dobra 

na zemljišču parc. št. 1192/2 neplodno v izmeri 218 m2, vpisano v vl. št. 768 k.o. Poljane. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta. 

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

 

AD 8). Posamičen program razpolaganja s stvarnim premoţenjem občine 

 

Uvod je podal Jurij Klepec. 

 

Razprave ni bilo. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednja predloga sklepov v paketu: 

 

SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme sklep, da se odproda 

zemljišče parc. št.: 1192/2 neplodno 218 m2, vl. št. 768, k.o. Poljane. Vrednost 

nepremičnine znaša 3.050,00 €. Nepremičnina se proda na podlagi neposredne pogodbe. 

Davek na promet nepremičnin, stroške cenitve, stroške geodetske odmere in notarske 

overitve podpisa prodajalca plača kupec. 
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SKLEP 2: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme sklep, da se dopolni letni 

načrt pridobitve in razpolaganja s stvarnim in finančnim premoţenjem občine za leto 

2011 tako, da se  v letni načrt razpolaganja doda nepremičnina parc. št.: 1192/2, vl. št. 

768 k.o. Poljane. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta. 

Sklepa v paketu sta bila sprejeta z 15 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 

 

AD 9). Pobude in vprašanja svetnikov 

 

Joţa Ţurga: Svetnica se je ponovno dotaknila izgradnje neprofitnih  stanovanj. Ve se, kako 

je s prodajo stanovanj na trţišču v današnjem času. Svetnica bi prosila za pojasnilo. 

Razpisanih je bilo 13 neprofitnih stanovanj. Zanima jo koliko je bilo prošenj, koliko je bilo 

odobrenih prošenj in koliko od teh stanovanj bo zasedenih.  

Občina je za  potrebe vrtca v lanskem letu na novo uredila dva oddelka enega v gasilnem 

domu in enega v šoli. Znesek investicije v oba oddelka je bila 50.000,00 €. Glede na to da je 

bilo letos vpisanih potreb 50 otrok bomo potrebovali  dva oddelka jo zanima kakšna 

investicija bo za to namenjena letos.  

Franc Jaklič: Svetnik se je zahvalil za odgovore, ki jih je dobil na pobude in vprašanja iz 

prejšnje seje.  

Svetnik je predlagal, glede na to da je kolega svetnika velika elementarna nesreča daje pobudo 

vsem svetnikom, da se odpovejo majskim nadomestilom sejnin in se ta denar nakaţe njemu.  

Peter Avbelj: Svetnika zanima, če je koncesionar dolţan odstraniti posipne materiale iz cest. 

Ti zagotavljajo pozimi varnost v ostalih letnih časih pa nevarnost.  

Svetnika zanima, če je moţno kdor bi to ţelel, da se sklic seje in gradivo namesto v papirni 

obliki pošljejo v elektronski obliki.   
 

 

 

Predsedujoči je zaključil sejo ob 19.30 uri. 

 

 

Pripravila:                                         

Nataša Dobravec 

  

                     

Tajnik občine:                                                                                              Predsedujoči: 

mag. Karmen Sadar                                              Milan Izlakar 

 


