- skrajšani zapisnik 29. seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji -

Skrajšani zapisnik
29. redne seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji, ki je bila dne 29.06.2006 ob
18.00 uri v sejni sobi občine Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, Šmartno pri Litiji
Prisotni svetniki: Anton Tomažič (do 18.40 ure), Jože Ponebšek, Branko Šuštaršič, Franc
Černe, Jure Gradišek, Tomaž Kremžar, Roman Zaman, Tomaž Gradišek (do 18.40 ure),
Karmen Grom, Janez Ponebšek (od 18.25 ure dalje)
Odsotni: Matjaž Aškerc (opr.), Marko Femc, Anton Rafael Sinigoj (opr.), Sonja Peterlin
Krznar, Rajko Meserko (opr.), Dušan Cerjak (opr.)
Ostali prisotni: Za občinsko upravo: Karmen Sadar, Nataša Dobravec, Aleš Jurič, Tatjana
Martinčič Poglajen,
Vabljeni: predsednik Nadzornega odbora Franc Jaklič, ravnatelj OŠ Šmartno Albert Pavli,
mediji.
Sejo je pričel in vodil župan Občine Šmartno pri Litiji Milan Izlakar. Po uvodnem pozdravu je
predsedujoči ugotovil sklepčnost sveta (od 16- ih svetnikov jih je bilo navzočih 9).
POTRDITEV SKRAJŠANEGA ZAPISNIKA:
- 28. redne seje z dne 29.05.2006 in
- korespondenčne seje z dne 02.06.2006
Predsedujoči je dal v potrditev zapisnik 28. redne seje z dne 29.05.2006 in 6. korespondenčne
seje z dne 02.06.2006.
Pripomb na zapisnika ni bilo.
Ob glasovanju je bilo navzočih 9 svetnikov.
Zapisnika 28. redne seje z dne 29.05.2006 in 6. korespondenčne seje z dne 02.06.2006, sta
bila potrjena z 9 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
Predsedujoči je razširil dnevni red s točko: »Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Komunalno
stanovanjskega podjetja Litija d.o.o., - predlog za drugo branje«, ki naj se obravnava kot 10
točka dnevnega reda.
Predsedujoči je dal v razpravo naslednji dnevni red:
1. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta Občine Šmartno pri
Litiji – predlog za drugo branje
2. Kadrovske zadeve:
- imenovanje Občinske volilne komisije
- imenovanje kandidatov za člane v Okrajno volilno komisijo
- podelitev mnenja kandidatoma za ravnatelja – ico JZ Glasbena šola Litija – Šmartno
3. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvrševanju proračuna Občine Šmartno
pri Litiji za leto 2006
4. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2005 –
predlog za drugo branje
5. Obravnava in potrditev Pravilnika o štipendiranju dijakov in študentov, ki jih v Občini
Šmartno pri Litiji primanjkuje
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6. Sklep o potrditvi podelitve koncesije samostojnemu podjetniku EIS Milan Skočaj s.p.,
Gajeva ulica 59, Preserje, 1235 Radomlje, za izvajanje gospodarske javne službe
urejanja javne razsvetljave v Občini Šmartno pri Litiji
7. Obravnava in potrditev sistemizacije delovnih mest VVZ Litija 2006/2007 (glede na
število otrok in podano organizacijo dela v predvidenih oddelkih v posameznih
enotah)
8. Organizacijska oblika predšolske vzgoje v Občini Šmartno pri Litiji
9. Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije (RRP LUR)
10. Obravnava delovnega gradiva - Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Komunalno
stanovanjskega podjetja Litija d.o.o., - predlog za drugo branje *
11. Poročilo o delu župana in občinske uprave
12. Pobude in vprašanja svetnikov
* Na nadaljevanju 29. redne seje dne 06.07.2006, se je 10 točka dnevnega reda preimenovala:
»Obravnava delovnega gradiva Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Komunalno
stanovanjskega podjetja Litija d.o.o.«
Razprava:
Franc Černe: na Kolegiju Občinskega sveta, je bil dogovor o dnevnem redu drugačen. Prosi
za obrazložitev predlaganega dnevnega reda.
Predlaga preimenovanje 6. točke dnevnega reda in sicer, da se 6. točka »Sklep o potrditvi
podelitve koncesije samostojnemu podjetniku EIS Milan Skočaj s.p., Gajeva ulica 59,
Preserje, 1235 Radomlje, za izvajanje gospodarske javne službe urejanja javne razsvetljave v
Občini Šmartno pri Litiji« preimenuje v »Sklep o potrditvi podelitve koncesije za izvajanje
gospodarske javne službe urejanja javne razsvetljave v Občini Šmartno pri Litiji«
Tomaž Gradišek: podžupan je bil pobudnik, da se seja prestavi za en teden, ker je Odlok o
ustanovitvi Javnega podjetja Komunalno stanovanjskega podjetja Litija d.o.o., ki je bil dan na
mizo na sami seji, tako pomembna zadeva, da devet svetnikov o tem ne more odločati.
Podžupan je bil na sestanku, kjer se je o dogovarjalo o vsebini odloka. Članom občinskega
sveta je predstavil dogovore iz omenjenega sestanka.
Obrazložitev je podal župan Milan Izlakar.
Predsedujoči je dal na glasovanje predlog svetnika Franca Černeta, da se 6. točka dnevnega
reda preimenuje.
Ob glasovanju je bilo navzočih 10 svetnikov.
Predlog je bil sprejet z 9 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog dnevnega reda:
1. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta Občine
Šmartno pri Litiji – predlog za drugo branje
2. Kadrovske zadeve:
- imenovanje Občinske volilne komisije
- imenovanje kandidatov za člane v Okrajno volilno komisijo
- podelitev mnenja kandidatoma za ravnatelja – ico JZ Glasbena šola Litija –
Šmartno
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3. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvrševanju proračuna Občine
Šmartno pri Litiji za leto 2006
4. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2005 –
predlog za drugo branje
5. Obravnava in potrditev Pravilnika o štipendiranju dijakov in študentov, ki jih v
Občini Šmartno pri Litiji primanjkuje
6. Sklep o potrditvi podelitve koncesije, za izvajanje gospodarske javne službe
urejanja javne razsvetljave v Občini Šmartno pri Litiji
7. Obravnava in potrditev sistemizacije delovnih mest VVZ Litija 2006/2007 (glede
na število otrok in podano organizacijo dela v predvidenih oddelkih v
posameznih enotah)
8. Organizacijska oblika predšolske vzgoje v Občini Šmartno pri Litiji
9. Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije (RRP LUR)
10. Obravnava delovnega gradiva - Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja
Komunalno stanovanjskega podjetja Litija d.o.o., - predlog za drugo branje
11. Poročilo o delu župana in občinske uprave
12. Pobude in vprašanja svetnikov
Ob glasovanju je bilo navzočih 10 svetnikov.
Dnevni red je bil sprejet z 8 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
AD 1). Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta Občine
Šmartno pri Litiji – predlog za drugo branje
Uvod sta podala župan Milan Izlakar in Nataša Dobravec.
Poročilo o delu na Komisiji za statutu in pravna vprašanja je podal Jože Ponebšek.
Razprava: Tomaž Gradišek, Franc Černe.
Dodatno obrazložitev je podala Nataša Dobravec.
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema Odlok o določitvi volilnih
enot za volitve članov občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji.
Ob glasovanju je bilo navzočih 10 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 10 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
AD 2). Kadrovske zadeve
- podelitev mnenja kandidatoma za ravnatelja – ico JZ Glasbena šola Litija - Šmartno
Uvod je podal podpredsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Jože
Ponebšek.
Razprave ni bilo.
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednja predlog sklepov:
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SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji daje pozitivno mnenje kandidatki za
ravnateljico JZ Glasbena šola Litija – Šmartno Janji Galičič, stanujoči Trilerjeva 4,
1215 Medvode.
Ob glasovanju je bilo navzočih 9 članov sveta.
Sklep je bil sprejet z 9 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
SKLEP 2: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji daje negativno mnenje kandidatu za
ravnatelja JZ Glasbena šola Litija – Šmartno Urošu Hirbarju, stanujočemu Borutova
ulica 7, 1000 Ljubljana.
Ob glasovanju je bilo navzočih 9 članov sveta.
Sklep je bil sprejet z 8 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
- imenovanje Občinske volilne komisije
Uvod je podal podpredsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Jože
Ponebšek.
Razprave ni bilo.
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji imenuje Občinsko volilno komisijo v
sestavi:
Predsednica - Rosana Lemut Strle, Gubčeva ulica 12, 1270 Litija,
namestnik predsednice - Peter Kozlevčar, Maistrova ulica 2, 1270 Litija,
član - Martin Fele, Valvazorjeva ulica 43, 1275 Šmartno pri Litiji,
namestnica člana - Jelka Bric Rink, Ustje 29. 1275 Šmartno pri Litiji,
član - Franc Mahkovic, Zavrstnik 48, 1275 Šmartno pri Litiji,
namestnik člana - Matija Hostnik, Črni Potok 11a, 1275 Šmartno pri Litiji,
članica - Nada Pintar, Selšek 8, 1275 Šmartno pri Litiji,
namestnik članice - Frančišek Marjan Vidic, Tomazinova ulica 15, 1275 Šmartno pri
Litiji,
Mandatna doba članov komisije traja 4 leta od dneva pričetka veljave sklepa o
imenovanju. Občinska volilna komisija ima sedež na naslovu Tomazinova ulica 2, 1275
Šmartno pri Litiji. Ta sklep prične veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Ob glasovanju je bilo navzočih 10 članov sveta.
Sklep je bil sprejet z 10 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
- imenovanje kandidatov za člane v Okrajno volilno komisijo
Uvod je podal podpredsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Jože
Ponebšek.
Razprave ni bilo.
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
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SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji predlaga za člana v Okrajno volilno
komisijo Janeza Ponebška, rojenega 01.09.1973, stanujočega Gradiške Laze 9, 1275
Šmartno pri Litiji.
Ob glasovanju je bilo navzočih 10 članov sveta.
Sklep je bil sprejet z 8 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
Predsedujoči je preveril sklepčnost občinskega sveta. Od 16 svetnikov jih je bilo navzočih 8.
Predsedujoči je zaradi nesklepčnosti prekinil sejo ob 18.45 uri.
Pripravila:
Nataša Dobravec
Tajnik občine:
mag. Karmen Sadar

Predsedujoči:
Milan Izlakar
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