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Skrajšani zapisnik 
9. izredne seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji, ki je bila dne 14.07.2004 ob 
18.00 uri v sejni sobi Občine Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, Šmartno pri Litiji 
 
Prisotni svetniki: Matjaž Aškerc, Tomaž Gradišek, Karmen Grom, Jure Gradišek, Martin 
Knez, Janez Ponebšek, Anton Tomažič, Roman Zaman, Marko Femc, Branko Šuštaršič, Franc 
Černe, Dušan Cerjak, Damjan Golob. 
Odsotni svetniki: Jože Ponebšek (opr.), Tomaž Kremžar (opr.), Rajko Meserko (opr.) 
Ostali prisotni: Za občinsko upravo: Ernest Margon, Andreja Leskovšek, Nataša Dobravec, 
Tomaž Kmet – predstavnik podjetja LOCUS. 
 
Sejo je vodil podžupan Občine Šmartno pri Litiji g. Tomaž Gradišek. Po uvodnem pozdravu 
je predsedujoči ugotovil sklepčnost sveta (od 16 - ih svetnikov jih je bilo prisotnih 13). 
 
Predsedujoči je dal v razpravo  naslednji predlog dnevnega reda: 
 

1. Odlok o spremembah  in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana 
Občine Litije za obdobje 1986-2000 ter prostorskih sestavin družbenega plana 
Občine Litija za obdobje 1986-90-2000 – predlog za hitri postopek 

 
Razprava: Franc Černe. 
Svetnik je podal predlog, da naj se Odlok o spremembah  in dopolnitvah prostorskih sestavin 
dolgoročnega plana Občine Litije za obdobje 1986-2000 ter prostorskih sestavin družbenega 
plana Občine Litija za obdobje 1986-90-2000 obravnava v dvofaznem postopku. 
 
Pojasnilo sta podala tajnik občine Ernest Margon in Andreja Leskovšek. 
 
Svetnik Franc Černe je odstopil od podanega predloga 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji dnevni red: 
 

1. Odlok o spremembah  in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana 
Občine Litije za obdobje 1986-2000 ter prostorskih sestavin družbenega plana 
Občine Litija za obdobje 1986-90-2000 – predlog za hitri postopek 

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov. 
Dnevni red je bil sprejet z 12 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 
 
AD 1). Odlok o spremembah  in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana 
Občine Litije za obdobje 1986-2000 ter prostorskih sestavin družbenega plana Občine 
Litija za obdobje 1986-90-2000 – predlog za hitri postopek 
 
Uvod je podala Andreja Leskovšek. 
 
Predsedujoči je odredil 10 minutni odmor. 
 

- odmor  -  
 
Predsedujoči je preveril sklepčnost sveta (od 16 -ih svetnikov jih je bilo prisotnih 13).  
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Razprava: Marko Femc, Janez Ponebšek, Franc Černe, Damjan Golob, Martin Knez. 
 
Dodatna pojasnila so podali: Andreja Leskovšek, Tomaž Kmet, Anton Tomažič, Tomaž 
Gradišek, Dušan Cerjak, Roman Zaman. 
 
Marko Femc replika na Antona Tomažiča. 
Marko Femc replika na Romana Zamana. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednja predloga sklepov v paketu. 
 

SKLEP 1: Občinski svet sprejema Odlok o spremembah  in dopolnitvah prostorskih 
sestavin dolgoročnega plana Občine Litije za obdobje 1986-2000 ter prostorskih sestavin 
družbenega plana Občine Litija za obdobje 1986-90-2000- predlog za prvo branje. 

SKLEP 2:  Kartografski del odloka je v digitalni obliki. 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov. 
Sklepa sta bila sprejeta z 10 glasovi »za« in z 1 glasom »proti«. 
 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednja predloga sklepov v paketu. 
 

SKLEP 3: Občinski svet sprejema Odlok o spremembah  in dopolnitvah prostorskih 
sestavin dolgoročnega plana Občine Litije za obdobje 1986-2000 ter prostorskih sestavin 
družbenega plana Občine Litija za obdobje 1986-90-2000. 

SKLEP 4: Kartografski del odloka je v digitalni obliki. 

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov. 
Sklepa sta bila sprejeta z 10 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 
 

 
Seja je bila zaključena ob 19.05 uri. 
 
 
Pripravila:                      
Nataša Dobravec         
 
 
Tajnik občine:                                                                                        Predsedujoči: 
Ernest Margon            Tomaž Gradišek 
 
 
 
 
 


