- skrajšani zapisnik 28. redne seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji -

Skrajšani zapisnik
osemindvajsete redne seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji,
ki je potekala dne, 22.06.2010 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, Miroslav Berčon, Miro Koprivnikar, Petra Kovačič (do 20.00 ure), Janez
Trpin, Tomaţ Gradišek (od 18.08 ure dalje), Marjan Janeţič, Peter Joţe Poglajen, Tea Šavor,
Franc Jaklič, Jernej Peterlin (od 18.08 ure dalje)
Odsotni: /
Ostali prisotni: Albert Pavli; ravnatelj OŠ Šmartno, Helena Potisek; predsednica Nadzornega
odbora občine,
za občinsko upravo: Karmen Sadar, Andreja Leskovšek, Tatjana Martinčič Poglajen, Matej
Adamič, Aleš Krţe, Andrej Turk, Nataša Dobravec
Gostje: mediji
Sejo je pričel in vodil ţupan Občine Šmartno pri Litiji Milan Izlakar. Po uvodnem pozdravu je
predsedujoči ugotovil sklepčnost sveta (navzočih je bilo 14 članov občinskega sveta od 16 ih).
Potrditev skrajšanega zapisnika:
- 25. redne seje z dne, 18.03.2010 in
- 27. redne seje z dne, 03.06.2010
Pripombe na zapisnik 25. redne seje: Franc Černe.
Pojasnila je podal ţupan Milan Izlakar.
Predsedujoči je dal v potrditev skrajšani zapisnik 25. redne seje z dne, 18.03.2010 s podano
pripombo svetnika Franca Černeta, kot sestavnim delom zapisnika.
Ob glasovanju je bilo navzočih 14 članov občinskega sveta.
Zapisnik je bil potrjen z 14 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
Predsedujoči je dal v potrditev skrajšani zapisnik 27. redne seje z dne, 03.06.2010.
Ob glasovanju je bilo navzočih 14 članov občinskega sveta.
Zapisnik je bil potrjen z 12 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
Predsedujoči je dnevni red spremenil tako, da je dnevni red razširil s točko »Sklep o
podaljšanju začasnega financiranja Občine Šmartno pri Litiji v obdobju julij - september
2010«, ki naj se obravnava kot 3. točka dnevnega reda, ostale točke se ustrezno preštevilčijo
in predlagal sledeči dnevni red:
1. Poročilo o delu ţupana in občinske uprave
2. Odlok o izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri Litji za leto 2010 – predlog za
drugo branje
3. Sklep o podaljšanju začasnega financiranja Občine Šmartno pri Litiji v obdobju julij september 2010
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4. Sklep o potrditvi podelitve koncesije podjetju Trgograd d.o.o., Breg pri Litiji 56, 1270
Litija, za opravljanje gospodarske javne sluţbe Urejanje in vzdrţevanje občinskih cest
v Občini Šmartno pri Litiji za obdobje 2010 - 2015
5. Posamični program ravnanja s stvarnim premoţenjem
6. Kadrovske zadeve
7. Pobude in vprašanja svetnikov
Razprava na dnevni red:
Franc Černe je predlagal razširitev dnevnega reda s točko »Seznanitev Občinskega sveta
Občine Šmartno pri Litiji z zapisnikom in sprejetimi sklepi na zboru krajanov Krajevne
skupnosti Javorje«, ki naj se obravnava kot 7. točka dnevnega reda in umik 3. točke dnevnega
reda »Sklep o podaljšanju začasnega financiranja Občine Šmartno pri Litiji v obdobju julij september 2010«.
Pojasnila je podal ţupan Milan Izlakar.
Franc Jaklič je zahteval 10 minut odmora.
Predsedujoči je odredil pet minutni odmor.
- odmor Predsedujoči je preveril sklepčnost sveta (navzočih je bilo vseh 16 članov občinskega sveta).
Franc Jaklič je predlagal, da se dnevni red ne razširi s točko, »Seznanitev Občinskega sveta
Občine Šmartno pri Litiji z zapisnikom in sprejetimi sklepi na zboru krajanov Krajevne
skupnosti Javorje« ki jo predlagal Franc Černe.
Joţa Ţurga je predlagala razširitev dnevnega reda s točko »Pobuda o pripravi odloka o
lokalnem časopisu «, ki naj se obravnava kot 7. točka dnevnega reda.
Franc Černe je predlagal, da se 6. točka dnevnega reda »Kadrovske zadeve«, obravnava kot
prva točka dnevnega reda. Umaknil je predlog za umik 3. točke z dnevnega reda »Sklep o
podaljšanju začasnega financiranja Občine Šmartno pri Litiji v obdobju julij - september
2010«
Predsedujoči je dal na glasovanje predlog Franca Černeta, da se 6. točka dnevnega reda
»Kadrovske zadeve« obravnavajo kot prva točka dnevnega reda.
Ob glasovanju je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta.
Predlog je bil sprejet z 16. glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
Predsedujoči je dal na glasovanje predlog Joţe Ţurga za razširitev dnevnega reda s točko
»Pobuda o pripravi odloka o lokalnem časopisu«, ki naj se obravnava kot 6. točka dnevnega
reda.
Ob glasovanju je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta.
Predlog je bil sprejet z 16. glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
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Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji dnevni red:
1. Kadrovske zadeve
2. Poročilo o delu župana in občinske uprave
3. Odlok o izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri Litji za leto 2010 – predlog za
drugo branje
4. Sklep o podaljšanju začasnega financiranja Občine Šmartno pri Litiji v obdobju
julij - september 2010
5. Sklep o potrditvi podelitve koncesije podjetju Trgograd d.o.o., Breg pri Litiji 56,
1270 Litija, za opravljanje gospodarske javne službe Urejanje in vzdrževanje
občinskih cest v Občini Šmartno pri Litiji za obdobje 2010 - 2015
6. Posamični program ravnanja s stvarnim premoženjem
7. Pobuda o pripravi odloka o lokalnem časopisu
8. Pobude in vprašanja svetnikov
Ob glasovanju je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta.
Dnevni red je bil sprejet z 7 glasovi »za« in z 6 glasovi »proti«.
AD 1). Kadrovske zadeve
Uvod je podal predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Franc
Černe.
Franc Černe je predlagal 10 minut odmora zaradi seje Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja.
Predsedujoči je odredil deset minutni odmor.
- odmor Predsedujoči je preveril sklepčnost sveta (navzočih je bilo 10 od 16 – ih članov občinskega
sveta).
Poročilo o delu na Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je podal predsednik
komisije Franc Černe
Razprave ni bilo.
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji imenuje Občinsko volilno komisijo
Občine Šmartno pri Litiji v sestavi:
predsednica: Rosana Lemut Strle, stanujoča Gubčeva ulica 12, Litija
namestnik predsednice: Peter Kozlevčar, stanujoč Maistrova ulica 2, Litija
član: Franci Vidic, stanujoč Tomazinova ulica 15, Šmartno pri Litiji
namestnik člana: Franc Mahkovec, stanujoč Zavrstnik 48, Šmartno pri Litji
članica: Alja Peterlin, stanujoča Cerovica 27, Šmartno pri Litiji
namestnik članice: Maritn Fele, stanujoč Valvazorjeva ulica 48, Šmartno pri Litiji
članica: Romana Doles Čož, stanujoča Velika Štanga 11, Šmartno pri Litiji

3

- skrajšani zapisnik 28. redne seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji -

namestnica članice: Nada Pintar, Selšek 8, Šmartno pri Litiji.
Mandatna doba članov komisije traja štiri leta od dneva pričetka veljave sklepa o
imenovanju.
Občinska volilna komisija ima sedež na naslovu Tomazinova ulica 2, Šmartno pri Litiji.
Ta sklep začne veljati peti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 15 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
AD 2). Poročilo o delu župana in občinske uprave
Poročilo je podal ţupan Milan Izlakar.
Predsedujoči je ugotovil, da je bilo poročilo vzeto na znanje.
AD 3). Odlok o izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri Litji za leto 2010 – predlog
za drugo branje
Uvod sta podala ţupan Milan Izlakar in Tatjana Martinčič Poglajen.
Razprava: Franc Černe, Joţa Ţurga, Tomaţ Gradišek, Franc Jaklič.
Poročilo o delu na Nadzornem odboru občine je podala predsednica odbora Helena Potisek.
Dodatna pojasnila je podal ţupan Milan Izlakar.
Predsedujoči je odredil deset minutni odmor.
- odmor Predsedujoči je preveril sklepčnost sveta (navzočih je bilo vseh 16 članov občinskega sveta).
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 2010 z naslednjimi spremembami kontnih
postavk in členov odloka:
- sprememba 5. člena (prerazporejanje pravic porabe) se zmanjša s 5.000 € na 3.000 €
- sprememba 7. člena (spreminjanje načrta razvojnih programov) se zmanjša z 20 % na
10 %
- konto 432300 »Investicijski transferi javnim zavodom« na prorač. postavki 18358251
»Javni zavod Bogenšperk – investicije« se zmanjša za 11.875,87 €
- konto 420401 »Novogradnje« na prorač. postavki 13224617 »Asfaltiranje ceste Sušnik
– Rozina« se poveča za 11.875,87 €
- konto 420600 »Nakup zemljišč« na prorač. postavki 16616151 »Upravljanje in
razpolaganje s premoženjem občine – zemljišča« se zmanjša za 30.000 €
- konto 412000 »Tekoči transferi« na prorač. postavki 01121122 »Financiranje
političnih strank« se poveča za 10.000 €
- konto 420401 »Novogradnje« na prorač. postavki 13224587 »Cesta Dragovšek (Blaj –
občinska meja)« se poveča za 15.000 €
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- konto 420401 »Novogradnje« na novi prorač. postavki 13224620 »Pločnik Črni Potok –
Peterlin« se poveča za 5.000 €
- konto 402006 »Stroški oglaševalskih storitev« na prorač. postavki 18348307
»Informiranje občanov – lokalni časopis« se zmanjša za 1.578,34 €
- konto 431300 »Investicijski transferi privatnim podjetjem« na prorač. postavki
18348310 »Sofinanciranje oddajnika za ATV« se poveča za 1.578,34 €
Ob glasovanju je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 11 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
AD 4). Sklep o podaljšanju začasnega financiranja Občine Šmartno pri Litiji v obdobju
julij - september 2010
ČETRTA TOČKA DNEVNEGA REDA NI BILA OBRAVNAVANA, KER JE BIL
SPREJET ODLOK IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE ŠMARTNO PRI LITJI ZA
LETO 2010.
AD 5). Sklep o potrditvi podelitve koncesije podjetju Trgograd d.o.o., Breg pri Litiji 56,
1270 Litija, za opravljanje gospodarske javne službe Urejanje in vzdrževanje občinskih
cest v Občini Šmartno pri Litiji za obdobje 2010 - 2015
Uvod sta podala Andrej Turk in ţupan Milan Izlakar.
Poročilo o delu na Odboru za gospodarsko infrastrukturo, okolje in prostor je podal
predsednik odbora Joţe Ponebšek.
Razprava: Tomaţ Gradišek, Joţe Ponebšek, Franc Jaklič, Franc Černe, Marjan Janeţič,
Miroslav Berčon, Sonja Peterlin Krznar, Peter Joţe Poglajen.
Franc Černe replika na Miroslava Berčona.
Dodatna pojasnila so podali: Andrej Turk, ţupan Milan Izlakar, Karmen Sadar in Aleš Krţe.
Franc Černe je v imenu svetniške skupine SLS predlagal 10 minutni odmor.
Predsedujoči je odredil deset minutni odmor.
- odmor Predsedujoči je preveril sklepčnost sveta (navzočih je bilo 15 od 16 – ih članov občinskega
sveta).
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji predlaga podelitev koncesije podjetju
TRGOGRAD d.o.o., Breg pri Litiji 56, 1270 Litija, za opravljanje gospodarske javne
službe Urejanje in vzdrževanje občinski cest v Občini Šmartno pri Litiji za obdobje
2010 – 2015.
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Ob glasovanju je bilo navzočih 13 članov občinskega sveta.
Sklep ni bil sprejet z 6 glasovi »za« in z 7 glasovi »proti«.
AD 6). Posamični program ravnanja s stvarnim premoženjem
Uvod sta podali Nataša Dobravec in Andreja Leskovšek.
Razprava: Joţa Ţurga.
Dodatna pojasnila sta podala Nataša Dobravec in ţupan Milan Izlakar.
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep, da se nepremičnina
dvosobno stanovanje št.: 3, na naslovu Staretov trg 25, Šmartno pri Litiji ( s primarno
površino 60,62 m2 in sekundarno površino 4,56 m2), s pripadajočim zemljiščem ter
skupnimi deli in napravami, vpisan v podvložku 1158/4 k.o. Šmartno proda na podlagi
neposredne pogodbe. Kupnina za predmetno stanovanje znaša 48.800,00 €.
Ob glasovanju je bilo navzočih 11 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 9 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
SKLEP 2: Občinski svet Občine Šmartno pri Litij sprejema sklep, da se nepremičnina
zemljišče parc. št. 601/4, vinograd v izmeri 78 m2 in gospodarsko poslopje v izmeri 31
m2, vpisan v ZK vložek 82 k.o. Ježni Vrh, proda na podlagi neposredne pogodbe.
Kupnina za nepremičnino znaša 6.000,00 €. Zainteresirani kupec plača stroške cenitve,
davek od prometa z nepremičninami in stroške notarske overitve prodajalca.
Ob glasovanju je bilo navzočih 11 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 7 glasovi »za« in z 1 glasom »proti«.
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednja predloga sklepov v paketu:
SKLEP 3: Občinski svet Občine Šmartno pri Litij sprejema sklep, da se nepremičnina
1047/11, pot v izmeri 91 m2, trenutno vpisana v ZK vložek 1136 k.o. Šmartno, proda na
podlagi neposredne pogodbe. Kupnina za nepremičnino znaša 1.300,00 €. Zainteresirani
kupec plača stroške cenitve, davek od prometa z nepremičninami in stroške notarske
overitve prodajalca.
SKLEP 4: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema Letni načrt pridobitve in
razpolaganja s stvarnim premoženjem občine za obdobje začasnega financiranja april –
junij 2010.
Ob glasovanju je bilo navzočih 10 članov občinskega sveta.
Sklepa v paketu sta bila sprejeta z 7 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
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AD 7). Pobuda o pripravi odloka o lokalnem časopisu
Uvod je podala Joţa Ţurga.
Razprava: Franc Jaklič, Franc Černe, Sonja Peterlin Krznar, Marjan Janeţič, Peter Avbelj.
Dodatna pojasnila sta podala Karmen Sadar in ţupan Milan Izlakar.
Predsedujoči je ugotovil, da je bila pobuda vzeta na znanje.
AD 8). Pobude in vprašanja svetnikov
Marjan Janežič: Svetnik je podal pobudo, da se vsem članom občinskega sveta posreduje
čistopis Odloka o izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2010.
Predsedujoči je zaključil sejo ob 20.50 uri.

Pripravila:
Nataša Dobravec
Tajnik občine:
mag. Karmen Sadar

Predsedujoči:
Milan Izlakar
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