- skrajšani zapisnik 22. seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji -

Skrajšani zapisnik
22. redne seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji, ki je bila dne 30.06.2005 ob
18.00 uri v sejni sobi občine Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, Šmartno pri Litiji
Prisotni svetniki: Matjaž Aškerc, Marko Femc, Anton Tomažič, Jože Ponebšek, Branko
Šuštaršič, Franc Črne, Jure Gradišek (do 20.10 ure), Tomaž Kremžar (do 20.50 ure), Roman
Zaman, Anton Rafael Sinigoj, Dušan Cerjak, Tomaž Gradišek, Karmen Grom (od 18.20 ure
dalje), Martin Knez, Janez Ponebšek (od 18.20 ure dalje)
Odsotni: Rajko Meserko opr.
Ostali prisotni: Za občinsko upravo: mag. Karmen Sadar, Andreja Leskovšek, Nataša
Dobravec, Tatjana Martinčič Poglajen, Andrej Turk, predsednik Nadzornega odbora Franc
Jaklič, predstavnika JP KSP Litija d.o.o.; direktor Rudi Kozlevčar in Milan Klinc,
predstavniki civilne inciative Ivan Slanc, Bogomir Bučar, Tomaž Brus, 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 11).
POTRDITEV SKRAJŠANEGA ZAPISNIKA:
- 21. redne seje z dne 02.06.2005
Predsedujoči je dal v razpravo skrajšani zapisnik 21. redne seje z dne 02.06.2005.
Razprave ni bilo.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 svetnikov.
Skrajšani zapisnik 21. redne seje z dne 02.06.2005 je bil potrjen z 11 glasovi »za« in z 0
glasovi »proti«.
Predsedujoči je z dnevnega reda umaknil 4. točko »Kadrovske zadeve« in namesto nje
predlagal točko »Sklenitev aneksa k pogodbi o razdružitvi skupnega premoženja občin Litija
in Šmartno pri Litiji z dne 03.10.2003« in dal v razpravo naslednji predlog dnevnega reda:
1.
2.
3.
4.

Oddaja v najem stiskalnih ABROL kontejnerjev
Vodovod Primskovo – nadaljnje aktivnosti na vrtini P-1/99
Obravnava in sprejem sistemizacije VVZ Litija
Sklenitev aneksa k pogodbi o razdružitvi skupnega premoženja občin Litija in
Šmartno pri Litiji z dne 03.10.2003
5. Poročilo o delu občinske uprave in župana
6. Pobude in vprašanja svetnikov
Razprava na dnevni red:
Marko Femc je predlagal razširitev dnevnega reda s točko »Izdelava okoljske študije in
elaborata potencialne ogroženosti zdravja prebivalstva na območju naselja Šmartno in
Zavrstnik zaradi obremenjenosti okolja s težkimi kovinami«.
Matjaž Aškerc je predlagal razširitev dnevnega reda s točko »Predlog revizije poslovanja v
Javnem zavodu Bogenšperk, za obdobje pred nastopom mandata novega direktorja«.
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Tomaž Gradišek je predlagal, da se peta točka dnevnega reda »Poročilo o delu občinske
uprave in Župana« obravnava kot prva točka dnevnega reda. Prav tako predlaga, da je ta točka
v nadalje vedno prva na dnevnem redu.
Pojasnilo je podal župan.
Predsedujoči je dal na glasovanje predlog Marka Femca za razširitev dnevnega reda s točko
»Izdelava okoljske študije in elaborata potencialne ogroženosti zdravja prebivalstva na
območju naselja Šmartno in Zavrstnik zaradi obremenjenosti okolja s težkimi kovinami«, ki
naj se obravnava kot šesta točka dnevnega reda.
Ob glasovanju je bilo navzočih 11 svetnikov.
Predlog je bil sprejet z 8 glasovi »za« in z 1 glasom »proti«.
Predsedujoči je dal na glasovanje predlog Matjaža Aškerca, za razširitev dnevnega reda s
točko »Predlog revizije poslovanja v Javnem zavodu Bogenšperk, za obdobje pred nastopom
mandata novega direktorja«, ki naj se obravnava kot sedma točka dnevnega reda.
Ob glasovanju je bilo navzočih 12 svetnikov.
Predlog je bil sprejet z 11 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
Predsedujoči je dal na glasovanje predlog Tomaža Gradiška, da se dosedanja peta točka
dnevnega reda »Poročilo o delu občinske uprave in Župana« spremeni v prvo točko dnevnega
reda.
Ob glasovanju je bilo navzočih 12 svetnikov.
Predlog je bil sprejet z 11 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog dnevnega reda:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

Poročilo o delu občinske uprave in Župana
Oddaja v najem stiskalnih ABROL kontejnerjev
Vodovod Primskovo – nadaljnje aktivnosti na vrtini P-1/99
Obravnava in sprejem sistemizacije VVZ Litija
Sklenitev aneksa k pogodbi o razdružitvi skupnega premoženja občin Litija in
Šmartno pri Litiji z dne 03.10.2003
Izdelava okoljske študije in elaborata potencialne ogroženosti zdravja
prebivalstva na območju naselja Šmartno in Zavrstnik zaradi obremenjenosti
okolja s težkimi kovinami
Predlog revizije poslovanja v Javnem zavodu Bogenšperk, za obdobje pred
nastopom mandata novega direktorja
Pobude in vprašanja svetnikov

Ob glasovanju je bilo navzočih 12 svetnikov.
Dnevni red je bil sprejet z 11 glasovi »za« in z o glasovi »proti«.
AD 1). Poročilo o delu občinske uprave in Župana
Poročilo je podal župan Milan Izlakar.
Predsedujoči je ugotovil, da je bilo poročilo vzeto na znanje.
2

- skrajšani zapisnik 22. seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji -

AD 2). Oddaja v najem stiskalnih ABROL kontejnerjev
Uvod je podala Andreja Leskovšek.
Poročilo o delu na Odboru za gospodarsko infrastrukturo, okolje in prostor je podal
predsednik odbora Jože Ponebšek.
Razprava: Tomaž Kremžar, Janez Ponebšek.
Dodatno pojasnilo sta podala župan in mag. Karmen Sadar.
Po končani razpravi je predsedujoči dal na glasovanje naslednji predlog sklepa Odbora za
gospodarsko infrastrukturo, okolje in prostor:
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep, da se stiskalna
ABROL kontejnerja, ki ju je občina s pogodbo 353-06/2004 prenesla v upravljanje JP
KSP Litija d.o.o odprodata najboljšemu ponudniku.
Ob glasovanju je bilo navzočih 12 svetnikov.
Sklep je bil sprejet s 5 glasovi »za« in z 2 glasovoma »proti«.
AD 3). Vodovod Primskovo – nadaljnje aktivnosti na vrtini P-1/99
Uvod sta podala mag. Karmen Sadar in župan Milan Izlakar.
Poročilo o delu na Odboru za gospodarsko infrastrukturo, okolje in prostor je podal
predsednik odbora Jože Ponebšek.
Razprave ni bilo.
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednje predloge sklepov:
SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep, da se vrtina P-1/99
na Gradišču pri Primskovem, zaradi neustreznosti pitne vode v vrtini (večkratna
presežena koncentracija pesticidov) zapre.
Ob glasovanju je bilo navzočih 14 svetnikov.
Sklep je bil sprejet z 14 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
SKLEP 2: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep, da Komisija za
postopek pridobivanja, razpolaganja in upravljana s stvarnim premoženjem občine,
izpelje postopek za prodajo potopne črpalke tip 8GS 55.
Ob glasovanju je bilo navzočih 14 svetnikov.
Sklep je bil sprejet z 12 glasovi »za« in z 1 glasom »proti«.
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa Odbora za gospodarsko
infrastrukturo, okolje in prostor:
SKLEP 3: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep, da občinska uprava
izpelje postopek povezave vodovoda Primskovo z vodohramom Mihelca, zaprosi
3

- skrajšani zapisnik 22. seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji -

Ministrstvo za okolje in prostor zaprosi, da odobrena sredstva iz razpisa v letu 2003,
nameni za nov projekt, ter da občinska uprava pripravi okvirni termin rešitve zadeve.
Ob glasovanju je bilo navzočih 14 svetnikov.
Sklep je bil sprejet z 12 glasovi »za« in z 1 glasom »proti«.
SKLEP 4: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema Sklep, da občinska uprava
izpelje postopek za ugotavljanje odgovornosti pri izdajanju zavajajočih strokovnih
mnenj o ustreznosti pitne vode na Primskovem.
Ob glasovanju je bilo navzočih 14 svetnikov.
Sklep je bil sprejet z 14 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
AD 4). Obravnava in sprejem sistemizacije VVZ Litija
Uvod sta podali mag. Karmen Sadar in Mirjam Šuštar.
Poročilo o delu na Odboru za družbene dejavnosti je podal predsednik odbora Anton
Tomažič.
Razprava: Tomaž Gradišek, Dušan Cerjak.
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednja predloga sklepov:
SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji potrjuje predlagano sistemizacijo
delavnih mest v VVZ Litija za leto 2005/2006 za Enoto Ciciban ter dislocirana oddelka
Polhek in Ostržek.
Ob glasovanju je bilo navzočih 12 svetnikov.
Sklep je bil sprejet z 11 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
SKLEP 2: Občina Šmartno pri Litiji se obvezuje, da bo po potrditvi sistemizacije, za
enote VVZ Litija na svojem območju doplačevale razliko plačil glede na dejansko število
v vrtec vključenih otrok do normativnega števila.
Ob glasovanju je bilo navzočih 14 svetnikov.
Sklep je bil sprejet z 12 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
AD 5). Sklenitev aneksa k pogodbi o razdružitvi skupnega premoženja občin Litija in
Šmartno pri Litiji z dne 03.10.2003
Uvod je podal župan Milan Izlakar.
Razprava: Tomaž Gradišek.
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep, da se štiri stanovanja
na Sitarjevški cesti 46, 1270 Litija, katere je občina Šmartno prejela na podlagi Pogodbe
o razdružitvi skupnega premoženja občin Litija in Šmartno pri Litiji, zamenjajo za
stanovanje št. 5 v izmeri 37,95 m2, ki se nahaja na naslovu Brodarska ulica 10, 1270
Litija.
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Ob glasovanju je bilo navzočih 14 svetnikov.
Sklep je bil sprejet z 14 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
AD 6). Izdelava okoljske študije in elaborata potencialne ogroženosti zdravja
prebivalstva na območju naselja Šmartno in Zavrstnik zaradi obremenjenosti okolja s
težkimi kovinami
Uvod je podal Marko Femc.
K besedi se je prijavil g. Ivan Slanc.
Predsedujoči je dal na glasovanje možnost, da v razpravi sodeluje g. Ivan Slanc.
Ob glasovanju je bilo navzočih 14 svetnikov.
Občinski svet je sprejel možnost sodelovanja g. Ivana Slanca v razpravi z 11 glasovi »za« in z
0 glasovi »proti«.
Dodatno pojasnilo je podal župan Milan Izlakar.
Razprava: Jože Ponebšek, Dušan Cerjak, Franc Črne, Jure Gradišek, Tomaž Kremžar.
Franc Črne je v imenu svetniške skupine SLS zaprosil za pet minutni odmor.
Predsedujoči je odredil pet minutni odmor.
-

odmor -

Po odmoru je predsedujoči preveril sklepčnost sveta (od 16 svetnikov jih je bilo navzočih 13).
Razprava: Franc Črne, Tomaž Gradišek, Anton Rafael Sinigoj, Marko Femc, Jure Gradišek,
Karmen Grom.
Dodatno pojasnilo je podal župan Milan Izlakar.
Razprava: Ivan Slanc.
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa Markota Femca:
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji pooblašča župana, da pri Zavodu za
zdravstveno varstvo Ljubljana naroči izdelavo okoljske študije in elaborata o
potencialni ogroženosti zdravja prebivalcev naselja Šmartno, Zavrstnik in okoliških
krajev zaradi obremenjenosti okolja s težkimi kovinami, ko bodo za to rezervirana
proračunska sredstva.
Ob glasovanju je bilo navzočih 14 svetnikov.
Sklep je bil sprejet z 8 glasovi »za« in z 5 glasovi »proti«.
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AD 7). Predlog revizije poslovanja v Javnem zavodu Bogenšperk, za obdobje pred
nastopom mandata novega direktorja
Uvod je poda predsednik sveta Javnega zavoda Bogenšperk Matjaž Aškerc.
Razprava: Tomaž Kremžar, Anton Rafael Sinigoj, Tomaž Gradišek, Karmen Grom, Anton
Tomažič, Marko Femc, Jože Ponebšek, predsednik NO Franc Jaklič.
Marko Femc replika na Antona Rafaela Sinigoja.
Dodatno pojasnilo sta podala Matjaž Aškerc in župan Milan Izlakar.
Predsedujoči je na predlog Matjaža Aškerca odredil pet minutni odmor.
-

odmor -

Po odmoru je predsedujoči preveril sklepčnost sveta (od 16 svetnikov so bili navzoči 4).
Predsedujoči je ugotovil, da je občinski svet nesklepčen in ob 21.00 uri 22. redno sejo
Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji prekinil.

Pripravila:
Nataša Dobravec
Tajnik občine:
mag. Karmen Sadar

Predsedujoči:
Milan Izlakar
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