Skrajšani zapisnik
13. redne seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji, ki je bila dne 13.05.2004 ob
18.00 uri v sejni sobi občine Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, Šmartno pri Litiji
Prisotni svetniki: Matjaž Aškerc, Marko Femc, Tomaž Gradišek, Franc Černe, Anton
Tomažič, Jože Ponebšek, Branko Šuštaršič, Tomaž Kremžar, Janez Ponebšek, Rajko
Meserko (prisoten od 18.11 ure dalje), Damjan Golob, Dušan Cerjak (prisoten do 21.20 ure),
Jure Gradišek, Roman Zaman.
Odsotni svetniki: Martin Knez (opr.), Karmen Grom (opr).
Ostali prisotni: za občinsko upravo: Ernest Margon, Tatjana Martinčič Poglajen,
mag.Karmen Sadar, Marko Povše, Nataša Dobravec, Roman Jaklič – predsednik Nadzornega
odbora, novinarji.
Sejo je vodil župan Občine Šmartno pri Litiji Milan Izlakar. Po uvodnem pozdravu je
predsedujoči ugotovil sklepčnost sveta (od 16- ih svetnikov jih je bilo prisotnih 10).
POTRDITEV SKRAJŠANIH ZAPISNIKOV:
- 12. redne seje z dne 07.04.2004
- 2. korespondenčne seje z dne 19.04.2004
Predsedujoči je dal v razpravo skrajšani zapisnik 12. redne seje z dne 07.04.2004 in skrajšani
zapisnik 2. korespondenčne seje z dne 19.04.2004.
Razprave ni bilo.
Predsedujoči je dal na glasovanje potrditev skrajšanega zapisnika 12. redne seje z dne
07.04.2004 in skrajšanega zapisnika 2. korespondenčne seje z dne 19.04.2004 v paketu.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 10 svetnikov.
Skrajšani zapisnik 12. redne seje z dne 07.04.2004 in skrajšani zapisnik 2. korespondenčne
seje z dne19.04.2004 sta bila potrjena z 9 glasovi »za« in 1 glasom »proti«.
Predsedujoči je razširil dnevni red s točko »Mnenje k izgradnji kabelsko-razdelilnega sistema
v Občini Šmartno pri Litiji«, ki se obravnava kot sedma točka dnevnega reda in dal v razpravo
naslednji predlog dnevnega reda:
1. Obravnava Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Šmartno pri Litiji –
predlog za drugo branje
2. Obravnava Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Šmartno pri Litiji –
predlog za drugo branje
3. Obravnava Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Šmartno – predlog za
drugo branje
4. Obravnava Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto
2003 – predlog za prvo branje
5. Soglasje k ceni socialno varstvenih storitev: pomoč družini na domu in osebna pomoč,
ki jih izvaja CSD Litija
6. Kadrovske zadeve:
- imenovanje članov sveta zavoda Javnega zavoda Bogenšperk in
- razrešitev dosedanjega v.d. direktorja ZIK-a in imenovanje novega v.d. direktorja
ZIK-a
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7. Mnenje k izgradnji kabelsko-razdelilnega sistema v Občini Šmartno pri Litiji
8. Pobude in vprašanja svetnikov
Razprava na dnevni red:
Damjan Golob: Podal je predlog za razširitev dnevnega reda s točko »Plačilo rezervacij za
neprekinjeno odsotnost otroka za enega oziroma največ dva meseca v poletnih dneh in
obračunavanje rezervacije za otrokovo odsotnost s predložitvijo zdravniškega spričevala«, ki
naj se obravnava kot osma točka dnevnega reda.
Pojasnilo je podala mag. Karmen Sadar.
Predsedujoči je dal na glasovanje predlog razširitve dnevnega reda Damjana Goloba, s točko:
»Plačilo rezervacij za neprekinjeno odsotnost otroka za enega oziroma največ dva meseca v
poletnih dneh in obračunavanje rezervacije za otrokovo odsotnost s predložitvijo
zdravniškega spričevala«, ki naj se obravnava kot osma točka dnevnega reda.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov.
Predlog je bil sprejet z 10 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog dnevnega reda:
1. Obravnava Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Šmartno pri Litiji –
predlog za drugo branje
2. Obravnava Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Šmartno pri
Litiji – predlog za drugo branje
3. Obravnava Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Šmartno –
predlog za drugo branje
4. Obravnava Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za
leto 2003 – predlog za prvo branje
5. Soglasje k ceni socialno varstvenih storitev: pomoč družini na domu in osebna
pomoč, ki jih izvaja CSD Litija
6. Kadrovske zadeve:
- imenovanje članov sveta zavoda Javnega zavoda Bogenšperk in
- razrešitev dosedanjega v.d. direktorja ZIK-a in imenovanje novega v.d.
direktorja ZIK-a
7. Mnenje k izgradnji kabelsko-razdelilnega sistema v Občini Šmartno pri Litiji
8. Plačilo rezervacij za neprekinjeno odsotnost otroka za enega oziroma največ dva
meseca v poletnih dneh in obračunavanje rezervacije za otrokovo odsotnost s
predložitvijo zdravniškega spričevala
9. Pobude in vprašanja svetnikov
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov.
Dnevni red je bil sprejet z 12 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
AD 1). Obravnava Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Šmartno pri Litiji –
predlog za drugo branje
Uvod je podal tajnik občine Ernest Margon.
Poročilo o delu na Komisiji za statut in pravna vprašanja je podal predsednik komisije Rajko
Meserko.
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Poročilo o delu na Odboru za gospodarsko infrastrukturo, okolje in prostor je podal
predsednik odbora Jože Ponebšek.
Razprava: Rajko Meserko, Jure Gradišek, Tomaž Kremžar, Franc Černe.
Dodatna pojasnila so podali: župan Milan Izlakar, Anton Tomažič, Ernest Margon, Tomaž
Gradišek.
Rajko Meserko replika na Tomaža Kremžarja.
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema Odlok o oskrbi s pitno vodo
na območju Občine Šmartno pri Litiji.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov.
Sklep je bil sprejet z 9 glasovi »za« in s 3 glasovi »proti«.
AD 2). Obravnava Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Šmartno pri
Litiji – predlog za drugo branje
Uvod je podal tajnik občine Ernest Margon.
Poročilo o delu na Komisiji za statut in pravna vprašanja je podal predsednik komisije Rajko
Meserko.
Poročilo o delu na Odboru za gospodarsko infrastrukturo, okolje in prostor je podal
predsednik odbora Jože Ponebšek.
Razprava: Jure Gradišek, Rajko Meserko, Damjan Golob, Marko Femc, Franc Černe.
Dodatna pojasnila sta podala: župan Milan Izlakar in Ernest Margon.
Rajko Meserko replika na Damjana Goloba.
Po razpravi je predsedujoči odredil 5 minutni odmor.
-

odmor -

Predsedujoči je preveril sklepčnost sveta (od 16 svetnikov jih je bilo prisotnih 14).
Obrazložitev glasu: Marko Femc, Rajko Meserko, Franc Černe.
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema Odlok o ravnanju s
komunalnimi odpadki v Občini Šmartno pri Litiji.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov.
Sklep ni bil sprejet s 4 glasovi »za« in z 8 glasovi »proti«.
AD 3). Obravnava Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Šmartno –
predlog za drugo branje
Uvod je podala mag. Karmen Sadar, višja svetovalka III.
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Poročilo o delu na Komisiji za statut in pravna vprašanja je podal predsednik komisije Rajko
Meserko.
Poročilo na Odboru za družbene dejavnosti je podal predsednik odbora Anton Tomažič.
Razprava: Rajko Meserko, Damjan Golob, Marko Femc.
Dodatna pojasnila sta podala: mag. Karmen Sadar in Marko Povše.
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema Odlok o ustanovitvi javnega
zavoda Osnovna Šola Šmartno.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov.
Sklep je bil sprejet z 10 glasovi »za« in z 2 glasovoma »proti«.
AD 4). Obravnava Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za
leto 2003 – predlog za prvo branje
Uvod je podal pripravljalec odloka Marko Povše.
Poročilo o delu na Komisiji za statut in pravna vprašanja je podal predsednik komisije Rajko
Meserko.
Poročilo na Odboru za družbene dejavnosti je podal predsednik odbora Anton Tomažič.
Poročilo o delu na Odboru za gospodarsko infrastrukturo, okolje in prostor je podal
predsednik odbora Jože Ponebšek.
Poročilo o delu na Odboru za zaščito in reševanje je podal predsednik odbora Branko
Šuštaršič.
Poročilo o delu na Nadzornem odboru je podal predsednik odbora Franc Jaklič.
Razprava: Tomaž Gradišek, Rajko Meserko, Franc Černe, Damjan Golob.
Dodatna pojasnila sta podala: Marko Povše in župan Milan Izlakar.
Obrazložitev glasu: Rajko Meserko.
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednja predloga sklepov v paketu:
SKLEP 1: Občinski svet sprejema Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Šmartno pri Litiji za leto 2003 – v prvem branju kot primerna podlaga za pripravo
odloka za drugo branje.
SKLEP 2: Občinski svet sprejema Poročilo o popisu osnovnih sredstev, terjatev in
obveznosti proračuna Občine Šmartno pri Litiji na dan 31.12.2003 in predloge
inventurne komisije št.771-1/2004 z dne 09.02.2004.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov.
Sklepa sta bila sprejeta s 7 glasovi »za« in s 6 glasovi »proti«.
Predsedujoči je odredil 10 minutni odmor.
-

odmor -

Predsedujoči je preveril sklepčnost sveta (od 16-ih svetnikov jih je bilo prisotnih 13).
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AD 5). Soglasje k ceni socialno varstvenih storitev: pomoč družini na domu in osebna
pomoč, ki jih izvaja CSD Litija
Uvod je podala mag. Karmen Sadar, višja svetovalka III.
Poročilo na Odboru za družbene dejavnosti je podal predsednik odbora Anton Tomažič.
Razprava: Marko Femc.
Dodatno pojasnilo je podala mag. Karmen Sadar.
Obrazložitev glasu: Marko Femc.
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednje predloge sklepov v paketu:
SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji daje soglasje k ceni socialno
varstvene storitve pomoč na domu, ki jo je predlagal izvajalec storitve Center za
socialno delo Litija v višini 2.307,00 SIT na uro.
Cena storitve se dodatno zniža za subvencijo iz sredstev proračuna Občine Šmartno pri
Litiji za 1.307,00 SIT na uro neposredne uporabe.
Cena za neposrednega uporabnika znaša 1.000,00 SIT.
SKLEP 2: Strošek vodenja za Občino Šmartno pri Litiji znaša mesečno 90.183,00 SIT to
je za 0,11 strokovnega delavca.
SKLEP 3: Cena storitve osebne pomoči za Občino Šmartno pri Litiji znaša mesečno
144.489,00 SIT, to je za 0,20 strokovnega delavca.
SKLEP 4: Cena za razvoz kosil t.j. prenašanje enega dnevnega obroka uporabniku na
domu ostane nespremenjena in znaša 300,00 SIT.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov.
Sklepi niso bili sprejeti s 3 glasovi »za« in s 3 glasovi »proti«.
AD 6). Kadrovske zadeve:
- imenovanje članov sveta Javnega zavoda Bogenšperk in
- razrešitev in imenovanje v.d. direktorja ZIK-a in imenovanje novega v.d.
direktorja ZIK-a
- imenovanje članov sveta Javnega zavoda Bogenšperk
Uvod je podal podpredsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Jože
Ponebšek in predlagal naslednja sklepa:
SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji za predstavnike ustanovitelja v svet
Javnega zavoda Bogenšperk imenuje: Marka Femca, stanujočega Selšek 15, 1275
Šmartno pri Litiji, Lovra Peterlina, stanujočega Cerovica 27, 1275 Šmartno pri Litiji in
Matjaža Aškerca, stanujočega Leskovica 17a, 1275 Šmartno pri Litiji.
SKLEP 2: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji, za predstavnika zainteresirane
javnosti v svet Javnega zavoda Bogenšperk imenuje: Franca Vidica, stanujočega
Tomazinova ulica 15, 1275 Šmartno pri Litiji.
Razprava: Dušan Cerjak, Franc Černe, Janez Ponebšek.
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Dodatno pojasnilo je podal župan Milan Izlakar.
Predsedujoči je dal na glasovanje predloge sklepov v paketu.
Proceduralno: Jože Ponebšek.
Jože Ponebšek je podal naslednji predlog sklepa:
SKLEP: Občinski svet naj o predlaganih sklepih glasuje posamično.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov.
Sklep ni bil sprejet s 7 glasovi »za« in s 7 glasovi »proti«.
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednja predloga sklepov v paketu:
SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji za predstavnike ustanovitelja v svet
Javnega zavoda Bogenšperk imenuje: Marka Femca, stanujočega Selšek 15, 1275
Šmartno pri Litiji, Lovrota Peterlina, stanujočega Cerovica 27, 1275 Šmartno pri Litiji
in Matjaža Aškerca, stanujočega Leskovica 17a, 1275 Šmartno pri Litiji.
SKLEP 2: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji, za predstavnika zainteresirane
javnosti v svet Javnega zavoda Bogenšperk imenuje: Franca Vidica, stanujočega
Tomazinova ulica 15, 1275 Šmartno pri Litiji.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov.
Sklepa sta bila sprejeta z 9 glasovi »za« in s 5 glasovi »proti«.
-

razrešitev in imenovanje v.d. direktorja ZIK-a in imenovanje novega v.d.
direktorja ZIK-a
Uvod je podal podpredsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Jože
Ponebšek in predlagal naslednja sklepa:
SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji razreši dosedanjega v.d. direktorja
ZIK-a Ivana Pavlico ter za novega v.d. direktorja imenuje Heleno Hauptman,
stanujočo Grbinska cesta 66a, 1270 Litija za obdobje treh mesecev.
SKLEP 2: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji pooblašča župana obeh občin, da
izpeljeta postopek izvolitve predstavnikov zaposlenih v svet zavoda v skladu z veljavnim
odlokom.
Razprava: Tomaž Gradišek.
Jože Ponebšek replika na Tomaža Gradiška.
Svetnik Tomaž Gradišek je predlagal naslednja sklepa:
SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji razreši dosedanjega v.d. direktorja
ZIK-a Ivana Pavlico ter za novega v.d. direktorja imenuje Heleno Hauptman,
stanujočo Grbinska cesta 66a, 1270 Litija za obdobje šestih mesecev.
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SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji pooblašča v.d. direktorja ZIK-a, da
izpelje postopek izvolitve predstavnikov zaposlenih v svet zavoda v skladu z veljavnim
odlokom.
Predsedujoči je dal na glasovanje predloga sklepov svetnika Tomaža Gradiška.
SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji razreši dosedanjega v.d. direktorja
ZIK-a Ivana Pavlico ter za novega v.d. direktorja imenuje Heleno Hauptman,
stanujočo Grbinska cesta 66a, 1270 Litija za obdobje šestih mesecev.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov.
Sklep je bil sprejet z 10 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
SKLEP 2: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji pooblašča v.d. direktorja ZIK-a, da
izpelje postopek izvolitve predstavnikov zaposlenih v svet zavoda v skladu z veljavnim
odlokom.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov.
Sklep je bil sprejet z 8 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
AD 7). Mnenje k izgradnji kabelsko-razdelilnega sistema v Občini Šmartno pri Litiji
Uvod je podal župan Milan Izlakar.
Razprava: Jože Ponebšek, Rajko Meserko, Tomaž Gradišek, Franc Černe, Dušan Cerjak,
Damjan Golob.
Rajko Meserko replika na Marka Femca.
Svetnik Rajko Meserko je predlagal naslednji predlog sklepa:
SKLEP: Obravnava mnenja k izgradnji kabelsko – razdelilnega sistema v Občini
Šmartno pri Litiji se prestavi na naslednjo redno sejo občinskega sveta. Občinska
uprava naj pridobi vlogo operaterja in preuči zakonske možnosti za vzpostavitev takšne
oblike kabelsko - razdelilnega sistema na območju naselja Šmartno.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov.
Sklep je bil sprejet z 10 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
Predsedujoči je odredil 10 minutni odmor.
-

odmor -

Predsedujoči je preveril sklepčnost sveta (od 16-ih svetnikov jih je bilo prisotnih 13).
AD 8). Plačilo rezervacij za neprekinjeno odsotnost otroka za enega oziroma največ dva
meseca v poletnih dneh in obračunavanje rezervacije za otrokovo odsotnost s
predložitvijo zdravniškega spričevala
Uvod je podal svetnik Damjan Golob.
Dodatno obrazložitev je podala mag. Karmen Sadar.
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Razprava: Tomaž Gradišek, Rajko Meserko, Anton Tomažič, Tomaž Kremžar, Janez
Ponebšek, Roman Zaman.
Rajko Meserko replika na Janeza Ponebška.
Jure Gradišek replika na Rajka Meserka.
Predsedujoči je dal na glasovanje predlog sklepa svetnika Damjana Goloba.
SKLEP : Uveljavi se plačilo rezervacij za neprekinjeno odsotnost otroka za enega
oziroma največ dva meseca v poletnih dneh in obračunavanje rezervacije za otrokovo
odsotnost s predložitvijo zdravniškega spričevala.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov.
Sklep ni bil sprejet z 2 glasovoma »za« in s 7 glasovi »proti«.
AD 9). Pobude in vprašanja svetnikov
Jože Ponebšek: Poudarja, da ni zadovoljen s podanimi odgovori na postavljena vprašanja, na
prejšnji seji občinskega sveta.
Sprašuje, kdaj se bo obravnaval Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Komunalno
stanovanjskega podjetja Litija d.o.o.
Roman Zaman: JP KSP d.o.o. dobi od občine sredstva za sanacijo cest, le te pa niso
vzdrževane tako kot bi morale biti. Sprašuje zakaj ceste na območju občine niso vzdrževane.
Franc Černe: Poudaril je da ni zadovoljen z odgovori na postavljena vprašanja s prejšnje seje
občinskega sveta. Svetnik meni, da naj odgovore za posamezna vprašanja pripravlja oseba, ki
je pristojna za določeno področje dela.
Predlaga, da naj se za primere požara zagotovijo finančna sredstva občine.
Zanima ga kako je z možnostjo gradnje za podjetje Jernej d.o.o..
Rajko Meserko: V prejšnjem gradivu so svetniki prejeli program dela JP KSP Litija d.o.o..
Prosil je za cenik del JP KSP Litija, sedaj pa prosi še za pogodbo med občino in JP KSP o
izvajanju del.
Podal je pobudo za popravilo cestnega jaška na Valvazorjevi ulici v Šmartnem.
Še vedno ni prejel odgovora na predlagani sklic za izredno sejo na temo podjetja IUV.
Predlagal je da o tej zadevi izve širša javnost. S tem bi poskušali s strani države pridobiti tudi
odgovore glede industrijskega odlagališča Rakovnik.
Želi, da se pripravi kaj, koliko in za kakšen denar nam še dela usluge občinska uprava Občine
Litija.
Tomaž Gradišek: Ponovno poziva, naj ne prihajajo na mizo razna anonimna pisma.
Poudaril je, da LDS ni kriva za podano negativno mnenje na ravnatelja OŠ Šmartno g. Alberta
Pavlija.
Tomaž Kremžar: Poziva, da naj se pridobi dokumentacija za pokopališče v Jablanici.
Sprašuje, če se kaj dela na tem, da bo ekološki otok v Gradiških lazah.
Marko Femc: Ni zadovoljen z odgovori na vprašanja podanimi na zadnji seji občinskega
sveta.
V dopisu, katerega je posredoval na občinsko upravo je zahteval odločnejše korake v zvezi z
IUV-jem.
Cesta Šmartno – Selšak je na odseku pri kamnolomu Kmetov pruh izredno nevarna. Zahteva,
da se cesta na temu odseku temeljito vzdržuje, saj je zelo nevarna še posebej v deževnem
vremenu.
Prosi, da se gradivo za seje občinskega sveta v prihodnje veže.
Občinska uprava naj v roku enega meseca pripravi možnost združitve vrtca in OŠ Šmartno v
en zavod.
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Anton Tomažič: Podal je pritožbo, da mora pevsko društvo Zvon za svoj koncert na
Bogenšperku plačati najemnino. Predlaga, da je za domača društva najem gradu oziroma
kulturnega doma brezplačen.
Seja je bila zaključena ob 22.00 uri.

Pripravila:
Nataša Dobravec
Tajnik občine:
Ernest Margon

Predsedujoči:
Milan Izlakar
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