- skrajšani zapisnik 17. redne seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji -

Skrajšani zapisnik
sedemnajste redne seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji,
ki je potekala dne, 18.12.2008 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, Sonja Peterlin Krznar, Peter
Avbelj, Joţa Ţurga, Jernej Peterlin ( od 18.25 dalje), Miroslav Berčon, Miro Koprivnikar,
Petra Kovačič, Janez Trpin, Tomaţ Gradišek, Marjan Janeţič, Peter Joţe Poglajen, Tea
Šavor, Franc Jaklič
Odsotni: /
Ostali prisotni: Za občinsko upravo: Karmen Sadar, Martina Frelih, Simon Hauptman,
Nataša Dobravec
Gostje: Andrej Novak s.p. – pripravljalec odloka; Albert Pavli – ravnatelj OŠ Šmartno, Janez
Ponebšek – predsednik Nadzornega odbora Občine Šmartno pri Litiji
Sejo je pričel in vodil ţupan Občine Šmartno pri Litiji Milan Izlakar. Po uvodnem pozdravu je
predsedujoči ugotovil sklepčnost sveta (navzočih je bilo 15 članov občinskega sveta od 16 ih).
Potrditev skrajšanega zapisnika
- 16. redne seje z dne, 27.11.2008
Pripomb na zapisnika ni bilo.
Predsedujoči je dal v potrditev skrajšani zapisnik 16. redne seje z dne, 27.11.2008.
Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta.
Skrajšani zapisnik je bil potrjen z 14 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
Predsedujoči je dal v razpravo naslednji predlog dnevnega reda:
1. Poročilo o delu ţupana in občinske uprave
2. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih sluţbah v Občini
Šmartno pri Litiji – predlog za skrajšan postopek
3. Odlok o izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2009 – predlog za
drugo branje
4. Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za
območje urejanja Šmartno sever ŠS 2 – predlog za drugo branje
5. Pravilnik o sprejemu otrok v Vrtec Ciciban
6. Cene programov predšolske vzgoje v Občini Šmartno pri Litiji
7. Plačila staršev za programe predšolske vzgoje
8. Pobude in vprašanja svetnikov
Razprave na dnevni red: Peter Avbelj je predlagal razširitev dnevnega reda s točko
»Informacija o šolskih okoliših«, ki naj se obravnava kot osma točka dnevnega reda.
Predsedujoči je dal na glasovanje predlog za razširitev dnevnega reda s točko »Informacija o
šolskih okoliših«, ki naj se obravnava kot osma točka dnevnega reda.
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Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta.
Predlog za razširitev dnevnega je bil sprejet z 15 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog dnevnega reda:
1. Poročilo o delu župana in občinske uprave
2. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v
Občini Šmartno pri Litiji – predlog za skrajšan postopek
3. Odlok o izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2009 – predlog za
drugo branje
4. Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za
območje urejanja Šmartno sever ŠS 2 – predlog za drugo branje
5. Pravilnik o sprejemu otrok v Vrtec Ciciban
6. Cene programov predšolske vzgoje v Občini Šmartno pri Litiji
7. Plačila staršev za programe predšolske vzgoje
8. Informacija o šolskih okoliših
9. Pobude in vprašanja svetnikov
Ob glasovanju je bilo navzočih 14 članov občinskega sveta.
Dnevni red je bil sprejet z 14 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 spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v
Občini Šmartno pri Litiji – predlog za skrajšan postopek
Uvod sta podala Karmen Sadar 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 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 Odlok o spremembah in
dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Šmartno pri Litiji v prvem
branju.
Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 15 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
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SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme Odlok o spremembah in
dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Šmartno pri Litiji.
Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 15 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
AD 3). Odlok o izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2009 – predlog
za drugo branje
Uvod je podal Simon Hauptman.
Poročilo o delu na nadzornem odboru Občine Šmartno pri Litiji je podal predsednik odbora
Janez Ponebšek.
Razprava: Tomaţ Gradišek, Peter Avbelj, Franc Černe.
Dodatna pojasnila sta podala Simon Hauptman in ţupan Milan Izlakar.
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme Odlok izvrševanju
proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2009 s spremembami podanimi na seji.
Ob glasovanju je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 12 glasovi »za« in z 4 glasovi »proti«.
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
SKLEP 2: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme Letni program pridobitve in
razpolaganja s stvarnim premoženjem občine za leto 2009.
Ob glasovanju je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 12 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
AD 4). Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za
območje urejanja Šmartno sever ŠS 2 – predlog za drugo branje
Uvod sta podala Andrej Novak 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 gospodarsko infrastrukturo, okolje in prostor je podal
predsednik odbora Joţe Ponebšek.
Razprave ni bilo.
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
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SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme Odlok o programu
opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje urejanja
Šmartno sever ŠS 2.
Ob glasovanju je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 16 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
AD 5). Pravilnik o sprejemu otrok v Vrtec Ciciban
Uvod je podal Albert Pavli.
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 sprejema pravilnik o sprejemu otrok v
Vrtec Ciciban z pripombami podanimi na seji.
Ob glasovanju je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet s 16 glasovi »za« in 0 glasovi »proti«.
AD 6). Cene programov predšolske vzgoje v Občini Šmartno pri Litiji
Uvod je podal Albert Pavli.
Poročilo o delu na Odboru za druţbene dejavnosti je podala predsednica odbora Joţa Ţurga.
Razprava: Joţa Ţurga.
Dodatno pojasnilo sta podala Albert Pavli in ţupan Milan Izlakar.
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednja predloga sklepov v paketu:
SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep o določitvi cene programov
predšolske vzgoje v občini Šmartno pri Litiji tako, da do naslednje uskladitve potrdi sedanje
ekonomske cene programov predšolske vzgoje. Ekonomska cena za 1. starostno obdobje znaša
490,19 EUR. Cena za 2. starostno obdobje znaša 334,63 EUR.
SKLEP 2: Občina Šmartno pri Litiji se obvezuje, da bo po potrditvi sistemizacije delovnih mest
zagotavljala razliko sredstev v višini cene programa brez živil za število otrok, ki predstavlja
razliko med dejanskim številom otrok v oddelku in najvišjim normativnim številom.

Ob glasovanju je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta.
Sklepa v paketu sta bila sprejeta z 16 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
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AD 7). Plačila staršev za programe predšolske vzgoje
Uvod je podala Karmen Sadar.
Poročilo o delu na Odboru za druţbene dejavnosti je podala predsednica odbora Joţa Ţurga.
Razprava: Franc Jaklič, Sonja Peterlin Krznar.
Dodatno pojasnilo je podala Karmen Sadar.
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednje predloge sklepov v paketu:
SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme sklep, da se staršem od 1.1.2008
dalje določi višina plačila za program, ki ga njihov otrok obiskuje, po Pravilniku o plačilih
staršev za programe v vrtcih, od naslednje osnove:
PROGRAM PREDŠOLSKE VZGOJE
I.starostna skupina – otroci stari od 1-3 let
II.starostna skupina – otroci stari od 3-6 let

OSNOVA v EUR
439,97
334,63

SKLEP 2: Osnova za plačilo staršev, ki imajo otroke vključene v kombinirani oddelek, je cena
programa, v katerega bi bil otrok vključen, če bi bili oblikovani samo oddelki prvega ali drugega
starostnega obdobja.
SKLEP 3: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji soglaša, da starši otrok s stalnim
prebivališčem na območju občine Šmartno pri Litiji, za katere je Občina Šmartno pri Litiji
dolžna po veljavni zakonodaji kriti del cene programa v vrtcu, lahko za določitev višine plačila
od 1.1.2008 dalje pri vložitvi vloge za znižano plačilo vrtca kot olajšavo uveljavljajo kredite, ki
so jih najeli za reševanje svoje stanovanjske problematike pri poslovnih bankah, Stanovanjskem
skladu ali podjetjih, kjer so zaposleni. Kot dokazilo o najetju kredita morajo starši pri oddaji
vloge, poleg obveznih prilog, priložiti tudi kopijo kreditne pogodbe, dokazila o plačanih zadnjih
treh mesečnih anuitetah ter v primeru pridobljenega nenamenskega kredita tudi ustrezne
račune, ki se glasijo na ime kreditojemalca in ki izkazujejo sredstva porabljena za rešitev
stanovanjskega problema (gradnja ali adaptacija hiše, nabava gradbenega materiala, nabava
opreme, ipd). V primeru, da starši ne priložijo ustrezne dokumentacije za uveljavitev kreditov
pri določitvi višine plačila vrtca, jih Občina Šmartno pri Litiji v primeru nepopolne
dokumentacije ni dolžna pozvati za dopolnitev vloge in se staršem določi višina plačila na
podlagi osnovne vloge za znižano plačilo vrtca.
SKLEP 4: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep, da starši otrok, za katere je
Občina Šmartno pri Litiji po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa predšolske
vzgoje v vrtcu, lahko uveljavijo rezervacijo enkrat letno v obdobju od 1.julija do 31.avgusta.
Rezervacijo lahko uveljavijo za neprekinjeno odsotnost najmanj en in največ dva meseca. Starši
so jo dolžni vrtcu pisno napovedati najmanj en teden pred prvim dnem odsotnosti otroka iz
vrtca. Starši plačajo rezervacijo v znesku 2,50 EUR za vsak delovni dan napovedane odsotnosti
otroka.
Enako kot rezervacija v času poletnih počitnic se staršem obračuna tudi neprekinjena najmanj
enomesečna opravičena odsotnost otroka zaradi bolezni, kar se dokazuje s kopijo originalnega
zdravniškega potrdila.
SKLEP 5: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep, da starši lahko med letom
začasno izpišejo otroka, vendar največ za dva meseca in so za čas izpisa dolžni plačati
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rezervacijo mesta v višini 80% od višine plačila, določene po Pravilniku o plačilih staršev za
programe v vrtcih.

Ob glasovanju je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta.
Sklepi v paketu so bili sprejeti z 15 glasovi »za« in 0 glasovi »proti«.
AD 8). Informacija o šolskih okoliših
Uvod sta podala ţupan Milan Izlakar in Karmen Sadar.
Razprava: Peter Avbelj.
Dodata pojasnila sta podala Albert Pavli in ţupan Milan Izlakar.
Predsedujoči je ugotovil, da je bila informacija vzeta na znanje.
AD 9). Pobude in vprašanja svetnikov
Peter Avbelj: Svetnik se najprej zahvaljuje za odgovor, s katerim je zelo zadovoljen. Tako
kot večina prebivalcev kostrvniške doline im tudi sam velik interes. Telekom je odgovoril, da
so prebivalci kostrevniške doline preveč oddaljeni od centrale v Šmartnem, tako, da v
širokopasovno v njihovi dolini ne vleče. Ker pa je ţe izbrana lokacija, to je gasilni dom v
Kostevnici, računa na ţupanovo pomoč in pomoč občinske uprave, da bo Telekom, ki ga še ni
zajela finančna kriza, zadevo v prihodnjem letu v dobro občanov iz tistega konca tudi
investiral.
Podal bi pojasnilo na delo občinskih ustanov. Zadruga Jarina iz Litije je organizirala
informativni sestanek, kjer se je pripravljal program projekcij za trţenje na področju turizma v
prihajajočem letu. Ti programi se bodo trţili na ustreznem sejmu, ki bo pri nas v mesecu
januarju na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Na tem sestanku je bilo kar nekaj takih, ki
jim ni vseeno za občino Šmartno, in ki menijo, da ima občina dosti turističnih potencialov.
Svetnik je pogrešal predstavnika s strani zavoda, ki je uradno registriran za to dejavnost in ki
iz proračuna dobiva kar nekaj denarja. Pozneje je izvedel, da so zaposleni na dopustu. Svetnik
ne ve ali je to iz solidarnosti do delavcev avtomobilske panoge. Avtomobilske panoge so
sedaj za šest tednov na dopustu. On upa, da bo v javnem zavodu krajša odsotnost z dela.
Mogoče so pa ţe toliko realizirali, da so ţe vse plane lastne realizacije presegli.
Franc Černe: Svetnik ima pobudo, glede na to, kar se sedaj dogaja na drţavni ravni v zvezi z
odnosi med Slovenijo in Hrvaško pri določevanju meje. Ni mu vseeno, saj je bil sam leta 91
vpoklican k obrambi naše domovine zato predlaga, da občinski svet vladi poda vso podporo
za to, da vztraja na svoje stališču, ki ga je sedaj izoblikovala. To resnično ţeli, da je podpora,
ne glede na to kakšna politična opcija je na oblasti. Svetnik meni, da moramo tukaj drţati vsi
skupaj. On bi jim izrazil vso podporo.
Predsedujoči je zaključil sejo ob 19.30 uri.
Pripravila:
Nataša Dobravec
Tajnik občine:
mag. Karmen Sadar

Predsedujoči:
Milan Izlakar
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