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Skrajšani zapisnik 

10. redne seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji, ki je bila dne 05.02.2004 ob 
18.00 uri v sejni sobi občine Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, Šmartno pri Litiji 
 
 
Prisotni svetniki: Matjaž Aškerc, Marko Femc, Tomaž Gradišek, Karmen Grom, Martin 
Knez – prisoten od 19.05 dalje, Franc Černe, Anton Tomažič, Roman Zaman, Jože Ponebšek,  
Branko Šuštaršič,  Jure Gradišek – prisotne od 18.20 dalje, Tomaž Kremžar, Dušan Cerjak, 
Janez Ponebšek. 
Odsotni svetniki: Rajko Meserko (opr.), Damjan Golob.  
Ostali prisotni: za občinsko upravo: Ernest Margon, Tatjana Martinčič Poglajen, Marjan 
janežič,  Nataša Dobravec,  Andrej Turk – pravni svetovalec, Roman Jaklič – predsednik 
Nadzornega odbora, novinarji. 
 
Sejo je vodil župan občine Šmartno pri Litiji g. Milan Izlakar. Po uvodnem pozdravu je 
predsedujoči ugotovil sklepčnost sveta (od 16 svetnikov jih je bilo prisotnih 12). 
 
 
 POTRDITEV ZAPISNIKA:  

- 5. izredne seje z dne 15.12.2003 
- 9. redne seje z dne 18.12.2003 
- 6. izredne seje z dne 13.01.2004 

 
Predsedujoči je dal v razpravo predložene zapisnik 5. izredne, 9. redne in 6. izredne. 
Razprave ni bilo. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje potrditev zapisnikov 5. izredne seje, 9. redne seje in 6. 
izredne seje v paketu. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov. 
Zapisniki so bil potrjeni  z 11  glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.  
 
Predsedujoči je dal v razpravo naslednji predlog dnevnega reda: 
  

1. Obravnava Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem 
področju občinske uprave Občine Šmartno pri Litiji – predlog za drugo branje. 

2. Obravnava Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Šmartno pri Litiji – 
predlog za prvo branje. 

3. Obravnava Odloka o izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2004 – 
predlog za prvo branje. 

4. Obravnava Odloka o ustanovitvi in pristojnostih odborov krajevnih skupnosti na 
območju Občine Šmartno pri Litiji – predlog za prvo branje. 

5. Obravnava Odloka o organizaciji ter delovanju zaščite in reševanja v Občini Šmartno 
pri Litiji – predlog za prvo branje. 

6. Kadrovske zadeve: 
a) Imenovanje predstavnika javnosti v senat za reševanje pritožb na ministrstvu 

za notranje zadeve in policijo 
b) Imenovanje člana sveta zavoda Splošne knjižnice Knjižnica Litija. 

7. Pobude in vprašanja svetnikov. 
 
Razprava na dnevni red: 
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Jože Ponebšek je podal predlog naj se  četrta točka dnevnega reda »Obravnava Odloka o 
ustanovitvi in pristojnosti odborov krajevnih skupnosti na območju Občine Šmartno pri Litiji« 
predlog za prvo branje prekvalificira v hitri postopek. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje predlog svetnika Jožeta Ponebška. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov. 
Predlog je bil sprejet z 8 glasovi »za« in z 2 glasovoma »proti«. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog dnevnega reda: 
 

1. Obravnava Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in 
delovnem področju občinske uprave Občine Šmartno pri Litiji – predlog za 
drugo branje. 

2. Obravnava Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Šmartno pri Litiji – 
predlog za prvo branje. 

3. Obravnava Odloka o izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 
2004 – predlog za prvo branje. 

4. Obravnava Odloka o ustanovitvi in pristojnostih odborov krajevnih skupnosti na 
območju Občine Šmartno pri Litiji – hitri postopek. 

5. Obravnava Odloka o organizaciji ter delovanju zaščite in reševanja v Občini 
Šmartno pri Litiji – predlog za prvo branje. 

6. Kadrovske zadeve: 
a. Imenovanje predstavnika javnosti v senat za reševanje pritožb na 

ministrstvu za notranje zadeve in policijo 
b. Imenovanje člana sveta zavoda Splošne knjižnice Knjižnica Litija. 

7. Pobude in vprašanja svetnikov. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov. 
Dnevni red je bil sprejet z 10 glasovi »za« in z 1 glasom »proti«. 
 
 
AD 1). Obravnava Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in 
delovnem področju občinske uprave Občine Šmartno pri Litiji – predlog za drugo 
branje. 
 
Uvod je podal Ernest Margon – tajnik občine. 
Poročilo o delu na Komisiji za Statut in pravna vprašanja je podal namestnik predsednika 
komisije Jože Ponebšek. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
 
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme Odlok o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine 
Šmartno pri Litiji. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov. 
Sklep je bil sprejet z 12 glasovi »za« in 0 glasovi »proti«. 
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AD 2). Obravnava Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Šmartno pri Litiji – 
predlog za prvo branje. 
 
Uvod je podal Andrej Turk – pravni svetovalec. 
Poročilo o delu na Odboru za gospodarsko infrastrukturo, okolje in prostor je podal 
predsednik odbora Jože Ponebšek. 
Poročilo o delu na Komisiji za statut in pravna vprašanja je podal namestnik predsednika 
komisije Jože Ponebšek. 
 
Razprava: Tomaž Gradišek, Marko Femc. 
 
Dodatna pojasnila sta podala župan Milan Izlakar in Andrej Turk. 
 
Po končani razpravi je dal predsedujoči na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
 
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme predlog Odloka o 
gospodarskih javnih službah v Občini Šmartno pri Litiji v prvem branju kot primerno 
podlago za pripravo odloka za drugo branje. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov. 
Sklep je bil sprejet z 11 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 
 
AD 3). Obravnava Odloka o izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 
2004 – predlog za prvo branje. 
 
Uvod je podala Tatjana Martinčič Poglajen- višji referent II., župan Milan Izlakar in Ernest 
Margon – tajnik občine. 
Poročilo o delu na Komisiji za Statut in pravna vprašanja je podal namestnik predsednika 
komisije Jože Ponebšek. 
 
Razprava: Tomaž Gradišek, Franc Černe, Dušan Cerjak, Marko Femc, Roman Zaman, Janez 
Ponebšek, Matjaž Aškerc, Branko Šuštaršič, Tomaž Kremžar. 
 
Dodatna pojasnila sta podala Tatjana Martinčič Poglajen in župan Milan Izlakar. 
 
Po končani razpravi je dal predsedujoči na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
 
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme odlok o izvrševanju  
proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2004 v prvem branju, kot primerna podlaga 
za pripravo odloka za drugo branje. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov. 
Sklep je bil sprejet s 13 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 
 
Predsedujoči  je odredil 10 minutni odmor. 
 

- odmor   - 
 

Predsedujoči je preveril sklepčnost sveta ( od 16 svetnikov jih je bilo prisotnih 13). 
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AD 4). Obravnava Odloka o ustanovitvi in pristojnostih odborov krajevnih skupnosti na 
območju Občine Šmartno pri Litiji – hitri postopek. 
 
Uvod je podal Ernest Margon – tajnik občine. 
Poročilo o delu na Komisiji za Statut in pravna vprašanja je podal namestnik predsednika 
komisije Jože Ponebšek. 
 
Razprava: Franc Černe. 
 
Dodatna pojasnila sta podala Ernest Margon  - tajnik občine in župan Milan Izlakar. 
 
Po končani razpravi je predsedujoči predlagal naslednji predlog sklepa: 
 
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema Odloka o ustanovitvi in 
pristojnostih odborov krajevnih skupnosti na območju Občine Šmartno pri Litiji. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov. 
Sklep je bil sprejet s 14 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti« 
 
AD 5). Obravnava Odloka o organizaciji ter delovanju zaščite in reševanja v Občini 
Šmartno pri Litiji – predlog za prvo branje. 
 
Uvod je podal Marjan Janežič – višji referent II. 
Poročilo o delu na Komisiji za Statut in pravna vprašanja je podal namestnik predsednika Jože 
Ponebšek. 
Poročilo o delu na Odboru za zaščito in reševanje je podal predsednik odbora Branko 
Šuštaršič. 
 
Razprava: Marko Femc. 
 
Dodatna pojasnila je podal Marjan Janežič. 
 
Po končani razpravi je predsedujoči dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
 
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema Odlok o organizaciji ter 
delovanju zaščite in reševanja v občini Šmartno pri Litiji  v prvem branju, kot primerno 
podlago za pripravo odloka za drugo branje. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov. 
Sklep je bil sprejet z 14 glasovi »za« in 0 glasovi »proti«. 
 
AD 6). Kadrovske zadeve: 

a. Imenovanje predstavnika javnosti v senat za reševanje pritožb na 
ministrstvu za notranje zadeve in policijo 

b. Imenovanje člana sveta zavoda Splošne knjižnice Knjižnica Litija. 
 
Uvod je podala predsednica Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja Karmen 
Grom. 
 
Razprava: Dušan Cerjak, Marko Femc, Franc Černe. 
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Dodatna pojasnila sta podala Karmen Grom – predsednica komisije in župan Milan Izlakar. 
 
Svetnik Franc Černe je podal predlog sklepa: 
 
Za predstavnika soustanovitelja v svetu zavoda splošne knjižnice Knjižnica Litija  se 
imenuje Vero Jesenšek, stanujočo Lupinica 1, 1275 Šmartno pri Litiji. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje predlog sklepa svetnika Franca Černeta: 
 
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji za predstavnika soustanovitelja v svetu 
zavoda splošne knjižnice Knjižnica Litija imenuje Vero Jesenšek, stanujočo Lupinica 1, 
1275 Šmartno pri Litiji. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov. 
Sklep ni bil sprejet s 4 glasovi »za« in z 6 glasovi »proti«. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednja predloga sklepov v paketu: 
 
SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji za predstavnika soustanovitelja v 
svetu zavoda splošne knjižnice Knjižnica Litija imenuje Helenco Komat, stanujočo 
Zavrstnik 25 b, 1275 Šmartno pri Litiji. 
SKLEP 2: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji za predstavnika javnosti v senatih za 
reševanje pritožb nad delom policije imenuje Andreja Femc, stanujočega Selšek 15, 
1275 Šmartno pri Litiji. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov. 
Sklepa sta bila sprejeta z 10 glasovi »za« in s 3 glasovi »proti«. 
 
AD 7). Pobude in vprašanja svetnikov. 
 
Matjaž Aškerc: Podal je predlog, da se za eno izmed naslednjih sej občinskega svetapripravi 
točka v zvezi z problematiko VVZ Litija, na katero se povabi tudi ravnatelja g. Končarja. 
Marko Femc: Od občanov so bile pobude glede smeti in sprašuje kako je z plačevanjem 
smeti, te so se do sedaj plačevale glede na prijavljen odvoz, glede na to da so sedaj postavljeni 
ekološki otoki predlaga, da odvoz smeti plačujejo vsi občani. Sprašuje če bo z mesecem 
januarjem plačilo tega stroška doletelo vse občane, kar bi bilo smiselno ali bo plačilo potekalo 
glede na prijavo? 
Sprašuje, če je Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija že izračunalo 
stroškovno ceno odvoza smeti? 
Podal je pripombo na odgovor na pobudo iz prejšnje seje glede razvoja strateških stvari in še 
enkrat poziva, da se o tem začne resno razmišljati. 
V medijih je možno zaslediti, da meto Maribor vozi svoje smeti v Celje. Z njimi so naredili 
pogodbo. Določili so tržno ceno, ki je 19.000,00 SIT. Predlaga, da se opravi nekaj telefonskih 
klicev in  se pozanima  o možnosti znižanja cen odvoza smeti. 
Dušan Cerjak: Sprašuje, če v občini Šmartno nimamo kadra za zaposlovanje na občinski 
upravi? Slišal je, da se je na to delovno mesto prijavila kandidatka iz naše občine, ki sedaj 
dela magisterij in delala na občinski upravi v Litiji in Ivančni gorici, sedaj pa je zaposlena na 
ministrstvu za okolje in prostor. 
Roman Zaman: V načrtu razvojnih programov je plačilo subvencij kreditov z 
subvencionirano obrestno  mero. Na tej postavki je v letošnjem in prihodnjem letu planirano 
3.100.000,00 sit. Zanima ga za koga je namenjen ta denar. 
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Franc Černe: Ni zadovoljen z odgovori na prvo in drugo svetniško vprašanje z 9. redne seje, 
kjer je spraševal, kakšna je razvojna politika. 
Pohvalil je Direkcijo za ceste RS oziroma vzdrževalcem iz Litije za zgledno zimsko službo in 
za čiščenje in posek na odcepu proti postajališču Štrus. Zadeva je zelo zgledno sanirana in je 
čiščena sproti. 
Sprašuje kakšna je možnost za dodatno postavitev kontejnerjev za ločeno zbiranje odpadkov. 
Dosedanje lokacije po svetnikovem mnenju niso najbolj primerne. Svetnik je v telefonskem 
pogovoru z g. Ciglerjem iz JP KSP Litija d.o.o. predlagal postavitev kontejnerjev v Polanah, 
kjer je bila včasih trgovina. Ekološki otok je sedaj postavljen pri POŠ Štanga, kjer večina ljudi 
sploh ne ve zanje. Obveščen pa ni nihče kje stojijo. Lokacija ekološkega otoka pri Štrus se mu 
zdi neprimerna. Svetnik prav tako predlaga še dodatno postavitev ekoloških otokov.  
Sprašuje, kakšne so obveznosti občine kot pravne naslednice do terjatev, ki so ostale od 
krajevnih skupnosti (poraba električne energije, naročnina za telefon,…). 
Prosi za točen pisni seznam prejemnikov sredstev iz naslova subvencioniranja obresti od 
kreditov iz naslova drugi domači kreditojemalci. To je davkoplačevalski denar in hoče vedeti 
kdo te subvencije dobiva.  
Zanima ga koliko sredstev je namenjeno za mesečni časopis Občan. 
Tomaž Gradišek: Podal je pripombo glede priprave gradiva. Gradivo ni bilo speto. Prosi, da 
se v bodoče gradivo spenja. 
Na naslednji seji naj se pripravi točka Javni zavod Bogenšeperk. V odloku so jasni roki. 
V Zagorju bo seminar  glede strukturnih skladov. Prosi, da se ga uprava v čim večjem številu 
udeleži.   
Glede dopisov, ki jih je pošiljala Osnovna šola Šmartno svetnikom, predlaga, da se to v 
bodoče ne dogaja več. Če so problemi, naj jih rešuje pristojna služba na občinski upravi, če ne 
pa naj se na eno izmed sej povabi ravnatelja OŠ Šmartno. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 21.00 uri. 
 
 
Pripravila: 
Nataša Dobravec 
 
 
Tajnik občine:                       Predsedujoči: 
Ernest Margon                      Milan Izlakar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


