- skrajšani zapisnik konstitutivne seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji -

Skrajšani zapisnik
konstitutivne seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji, ki je bila dne 04.11.2010
ob 18.00 uri v sejni sobi Občine Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, Šmartno pri
Litiji
Prisotni svetniki: Jože Ponebšek, Matjaž Aškerc, Peter Avbelj, Joža Žurga, Miroslav Berčon,
Miro Koprivnikar, Franc Jaklič, Petra Kovačič Pancar, Igor Možina, Marija Vidgaj, Igor
Soršak, Marino Dobčnik, Janko Končar, Franc Props, Urška Pivec
Odsotni: /
Ostali prisotni: Za občinsko upravo: Karmen Sadar, Nataša Dobravec,
Vabljeni: Rosana Lemut Strle; predsednica OVK
Sejo je pričel in vodil župan Občine Šmartno pri Litiji Milan Izlakar. Po uvodnem pozdravu je
predsedujoči ugotovil sklepčnost sveta (navzoči so bili vsi člani občinskega sveta).
Predsedujoči je predlagal naslednji dnevni red:
1. Potrditev mandatov izvoljenim članom občinskega sveta – konstituiranje občinskega
sveta in ugotovitev izvolitve župana
2. Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Predsedujoči je dal v razpravo predlagani dnevni red.
Razprave na dnevni red ni bilo.
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog dnevnega reda:
1. Potrditev mandatov izvoljenim članom občinskega sveta – konstituiranje
občinskega sveta in ugotovitev izvolitve župana
2. Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta.
Dnevni red je bil sprejet z 15 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
AD 1). Potrditev mandatov izvoljenim članom občinskega sveta – konstituiranje
občinskega sveta in ugotovitev izvolitve župana
Poročilo o izidu lokalnih volitev 2010 je podala predsednica Občinske volilne komisije
Rosana Lemut Strle.
Predsedujoči je predlagal naslednji predlog sklepa:
SKLEP: Za potrditev mandatov članom Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji in
ugotovitve izvolitve župana se imenuje mandatna komisija v sestavi: Jože Ponebšek –
predsednik, Franc Jaklič – član in Joža Žurga – članica.
Ob glasovanju je bilo navzočih 14 svetnikov.
Sklep je bil sprejet s 14 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
Predsedujoči je odredil odmor za pripravo poročila mandatne komisije.
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- odmor Predsedujoči je preveril sklepčnost sveta (navzočih je bilo 15 svetnikov od 15-ih).
Poročilo o ugotovitvah mandatne komisije je podal predsednik komisije Jože Ponebšek.
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednje predloge sklepov:
SKLEP 1: Potrdi se mandat sledečim članom Občinskega sveta Občine Šmartno pri
Litiji:
- Igor Možina, roj. 22.2.1964, Velika Kostrevnica 37a, Šmartno pri Litiji
- Jože Ponebšek, roj. 08.02.1963, Gradiške Laze 34, 1275 Šmartno pri Litiji,
- Miroslav Berčon, roj. 18.02.1960, Jelša 11, 1275 Šmartno pri Litiji,
- Petra Kovačič Pancar , roj. 27.03.1982, Sevno 11, 1276 Primskovo
- Marija Vidgaj, roj. 26.01.1951, Poljane pri Primskovem 8, 1276 Primskovo,
- Peter Avbelj, roj. 15.05.1972, Dvor 44, 1275 Šmartno pri Litiji,
- Milan Izlakar, rojen: 20.0.51957, Staretov trg 23, 1275 Šmartno pri Litiji
- Igor Soršak, roj. 27.7.1958, Prečna ulica 1, 1275 Šmartno pri Litiji
- Franc Jaklič, roj. 07.10.1951, Cerkovnik 12, 1275 Šmartno pri Litiji,
- Joža Žurga, roj. 08.01.1960, Valvazorjeva ulica 34, 1275 Šmartno pri Litiji,
- Marino Dobčnik, roj. 10.10.1954, Jeze 2a, 1275 Šmartno pri Litiji,
- Matjaž Aškerc, roj. 16.10.1962, Leskovica pri Šmartnem 17a, 1275 Šmartno pri
Litiji,
- Janko Končar, roj. 25.03.1953, Koške Poljane 1, 1129 Zalog,
- Franc Props, roj. 7.3.1963, Dragovšek 9, 1275 Šmartno pri Litiji
- Miro Koprivnikar, roj. 25.02.1961, Štangarske Poljane 4, 1275 Šmartno pri Litiji,
- Urška Pivec, roj. 18.1.1988, Javorje 22, 1275 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«.
SKLEP 2: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji ugotavlja, da je bil na rednih
lokalnih volitvah dne 10.11.2010 za župana Občine Šmartno pri Litiji izvoljen Milan
Izlakar, rojen 20.05.1957, stanujoč Staretov trg 23, 1275 Šmartno pri Litiji in ga poziva
k izjavi o tem ali mandat za župana sprejema.
Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet s 15 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
Milan Izlakar je podal izjavo, da sprejema mandat za župana občine Šmartno pri Litiji.
SKLEP 3: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji, na podlagi izjave Milana Izlakarja,
da sprejema mandat za župana Občine Šmartno pri Litiji, ugotavlja, da mu je zaradi
nezdružljivosti funkcij občinskega svetnika in župana prenehal mandat člana
občinskega sveta in Občinsko volilno komisijo poziva, da ugotovi nadomestnega
kandidata za člana občinskega sveta.
Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet s 15 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
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AD 2). Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Uvod je podal župan Milan Izlakar in predlagal 10 minut odmora za podajo predlogov za
sestavo komisije.
-

odmor -

Predsedujoči je preveril sklepčnost sveta (navzočih je bilo 15 svetnikov od 15-ih).
Predlogi za člane Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:
Jože Ponebšek, Marino Dobčnik, Matjaž Aškerc Joža Žurga, Petra Kovačič Pancar, Franc
Jaklič.
Predsedujoči je dal na glasovanja naslednji predlog sklepa:
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep, da se sestavo Komisije
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja imenuje na podlagi tajnega glasovanja.
Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet s 15 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
Predsedujoči je odredil odmor za pripravo tajnega glasovanja.
-

odmor -

Predsedujoči je preveril sklepčnost sveta (navzočih je bilo 15 svetnikov od 15-ih).
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji v komisijo za izvedbo tajnega
glasovanja imenuje: Marijo Vidgaj in Marina Dobčnika, kot predstavnika občinskega
sveta in Natašo Dobravec, kot pooblaščeno delavko občinske uprave.
Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet s 15 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
Predsedujoči je odredil odmor za izvedbo tajnega glasovanja.
-

odmor -

Predsedujoči je preveril sklepčnost sveta (navzočih je bilo 15 svetnikov od 15-ih).
Predsedujoči je podal rezultate tajnega glasovanja:
V Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja se imenujejo naslednji člani:
Jože Ponebšek, Matjaž Aškerc, Petra Kovačič Pancar, Marino Dobčnik in Franc Jaklič.
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Predsedujoči je zaključil sejo ob 19.00 uri.
Pripravila:
Nataša Dobravec
Tajnik občine:
mag. Karmen Sadar

Predsedujoči:
Milan Izlakar
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