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Skrajšani zapisnik 

14. redne seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji, ki je bila dne 23.06.2004 ob 
18.00 uri v sejni sobi občine Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, Šmartno pri Litiji 

 
 
Prisotni svetniki: Matjaž Aškerc, Marko Femc, Tomaž Gradišek, Anton Tomažič,  Jože 
Ponebšek,  Branko Šuštaršič,  Tomaž Kremžar, Janez Ponebšek, Damjan Golob, Roman 
Zaman, Dušan Cerjak, Karmen Grom, Martin Knez 
Odsotni svetniki: Rajko Meserko  (opr.), Franc Černe (opr.), Jure Gradišek (opr.) 
Ostali prisotni: Za občinsko upravo: Ernest Margon, mag.Karmen Sadar, Marko Povše, 
Nataša Dobravec, Andrej Turk,  Milan Klinc – predstavnik JP KSP d.o.o., 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:  

- 13. redne seje z dne 13.05.2004 
- 8. izredne seje z dne 03.06.2004 
 

Predsedujoči je dal v  razpravo skrajšani zapisnik 13. redne seje z dne 13.05.2004 in skrajšani 
zapisnik 8. izredne seje z dne 03.06.2004.  
 
Razprave ni bilo. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje potrditev skrajšanega zapisnika 13. redne seje z dne 
13.05.2004 in skrajšani zapisnik 8. izredne seje z dne 03.06.2004 v paketu. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 10 svetnikov. 
 
Skrajšani zapisnik 13. redne seje z dne 13.05.2004 in skrajšani zapisnik 8. izredne  seje z dne 
03.06.2004 sta bila potrjena  z 10 glasovi »za« in 0 glasovi »proti«. 
 
Predsedujoči je razširil dnevni red s točko »Sprejem sklepa o oprostitvi plačila zamudnih 
obresti Štefanec Karlotu «, ki se obravnava kot četrta točka dnevnega reda in dal v razpravo 
naslednji predlog dnevnega reda: 
 

1. Obravnava Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Litija – prvo branje 
2. Obravnava Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 

2003 – drugo branje 
3. Pravilnik o sofinanciranju programov in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture v 

Občini Šmartno pri Litji 
4. Sprejem sklepa o oprostitvi plačila zamudnih obresti Štefanec Karlotu 
5. Poročilo o upravljanju stanovanj in poslovnih prostorov za leto 2003 
6. Soglasje k ceni socialno varstvenih storitev: pomoč družini na domu in osebna pomoč, 

ki jo izvaja CSD Litija 
7. Predlog sklepa o povišanju cene programov predšolske vzgoje v Občini Litija in 

Šmartno pri Litiji 
8. Organizacijska oblika predšolske vzgoje v Občini Šmartno pri Litiji 
9. Kadrovske zadeve 
- imenovanje člana Nadzornega odbora Občine Šmartno pri Litiji 
- mnenje lokalne skupnosti k imenovanju Lukač Vide za direktorico Doma Tisje 
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10. Pobude in vprašanja svetnikov 
 

Razprava na dnevni red: 
 
Tomaž Gradišek: Podal je predlog za  razširitev dnevnega reda s točko »Informacija o 
usklajevanju skupnih odlokov za Občino Litija in Šmartno pri Litji«, ki naj se obravnava kot 
prva točka dnevnega reda. 
 
Marko Femc: Podal je predlog za umik prve in tretje točke dnevnega reda »Obravnava 
Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Litija – prvo branje« in »Pravilnik o 
sofinanciranju programov in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture v Občini Šmartno pri 
Litji« 
 
Matjaž Aškerc: Podal je predlog za umik sedme točke dnevnega reda »Predlog sklepa o 
povišanju cene programov predšolske vzgoje v Občini Litija in Šmartno pri Litiji« 
 
Predsedujoči je na predlog Karmen Grom  v  imenu svetniške skupine LDS odredil pet 
minutni odmor. 
 

- odmor - 
 
Predsedujoči je preveril sklepčnost sveta (od 16 svetnikov jih je bilo prisotnih 13). 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje predlog razširitve dnevnega reda Tomaža Gradiška, s točko: 
»Informacija o usklajevanju skupnih odlokov za Občino Litija in Šmartno pri Litji« ki naj se 
obravnava kot prva točka dnevnega reda. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov. 
Predlog je bil sprejet z 12 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje predlog Markota Femca, da naj se prva točka umakne z 
dnevnega reda : »Obravnava Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Litija – prvo 
branje«. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov. 
Predlog ni bil sprejet s 6 glasovi »za« in s 6 glasovi »proti«. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje predlog Markota Femca, da naj se tretja točka umakne z 
dnevnega: »Pravilnik o sofinanciranju programov in dejavnosti na področju ljubiteljske 
kulture v Občini Šmartno pri Litji«. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov. 
Predlog ni bil sprejet s 3 glasovi »za« in s 6 glasovi »proti«. 
 
Matjaž Aškerc je odstopil od predloga umika sedme točke dnevnega reda »Predlog sklepa o 
povišanju cene programov predšolske vzgoje v Občini Litija in Šmartno pri Litiji« 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog dnevnega reda: 

 
1. Informacija o usklajevanju skupnih odlokov za Občino Litija in Šmartno pri Litji 
2. Obravnava Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Litija – prvo 

branje 
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3. Obravnava Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za 
leto 2003 – drugo branje 

4. Pravilnik o sofinanciranju programov in dejavnosti na področju ljubiteljske 
kulture v Občini Šmartno pri Litji 

5. Sprejem sklepa o oprostitvi plačila zamudnih obresti Štefanec Karlotu 
6. Poročilo o upravljanju stanovanj in poslovnih prostorov za leto 2003 
7. Soglasje k ceni socialno varstvenih storitev: pomoč družini na domu in osebna 

pomoč, ki jo izvaja CSD Litija 
8. Predlog sklepa o povišanju cene programov predšolske vzgoje v Občini Litija in 

Šmartno pri Litiji 
9. Organizacijska oblika predšolske vzgoje v Občini Šmartno pri Litiji 
10. Kadrovske zadeve 
- imenovanje člana Nadzornega odbora Občine Šmartno pri Litiji 
- mnenje lokalne skupnosti k imenovanju Lukač Vide za direktorico Doma Tisje 
11. Pobude in vprašanja svetnikov 

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov. 
Dnevni red je bil sprejet z 9 glasovi »za« in s 3 glasovi »proti«. 
 
 
AD 1). Informacija o usklajevanju skupnih odlokov za Občino Litija in Šmartno pri 
Litji 
Uvod sta podala: mag. Karmen Sadar in Ernest Margon. 
 
Predsedujoči je ugotovil, da je bila informacija vzeta na znanje. 
 
AD 2). Obravnava Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Litija – prvo 
branje 
 
Uvod je podala mag. Karmen Sadar. 
 
Razprava: Damjan Golob, Marko Femc 
 
Dodatno obrazložitev je podal župan Milan Izlakar. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
 
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme Odlok o ustanovitvi javnega 
zavoda Glasbena šola Litija skupaj s podanimi  pripombami in pobudami v razpravi v 
prvem branju, kot primerno podlago za pripravo odloka za drugo branje. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov. 
Sklep je bil sprejet s 7 glasovi »za« in  s 5 glasovi »proti«. 
 
AD 3). Obravnava Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za 
leto 2003 – drugo branje 
 
Uvod je podal pripravljalec odloka Marko Povše. 
Poročilo o delu na Odboru za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance je podal 
predsednik Martin Knez. 
Poročilo o delu na Nadzornem odboru  je podal Ernest Margon. 
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Razprava: Tomaž Gradišek, Damjan Golob. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
 
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema Odlok o zaključnem računu 
proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2003. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov. 
Sklep je bil sprejet z 8 glasovi »za« in  s 5 glasovi »proti«. 
 
AD 4). Pravilnik o sofinanciranju programov in dejavnosti na področju ljubiteljske 
kulture v Občini Šmartno pri Litji 
 
Uvod je podala mag. Karmen Sadar. 
Poročilo o delu na Odboru za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance je podal 
predsednik Martin Knez. 
 
Razoprava: Anton Tomažič,  Damjan Golob, Marko Femc, Janez Ponebšek, Dušan Cerjak, 
Roman Zaman. 
 
Tomaž Gradišek replika na Marka Femca. 
Karmen Grom replika na Tomaža Gradiška. 
Tomaž Kremžar replika na Marka Femca in Romana Zamana. 
 
Dodatna pojasnila so podali Karmen Grom, Ernest Margon in župan Milan Izlakar. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje predlog sklepa Marka Femca z dopolnitvijo 7.člena 
pravilnika: 
 
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema, da se doda nov tretji 
odstavek sedmega člena, ki se glasi: » V zameno za dodeljena sredstva po tem pravilniku 
se je društvo, ki je ta sredstva pridobilo dolžno na poziv Občine Šmartno pri Litiji 
udeležiti se posamezne prireditve tako da se z udeležbo na eni ali več prireditev izčrpajo 
dodeljena sredstva. Občina mora poziv na prireditev društvu vročiti pravočasno zaradi 
priprave programa in zagotovitve udeležbe. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov. 
Sklep ni bil sprejet s 5 glasovi »za« in  s 7 glasovi »proti«. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
 
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme Pravilnik o sofinanciranju 
programov in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture v Občini Šmartno pri Litiji. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov. 
Sklep je bil sprejet z 8 glasovi »za« in  s 5 glasovi »proti«. 
 
 
AD 5). Sprejem sklepa o oprostitvi plačila zamudnih obresti Štefanec Karlotu 
 
Uvod sta podala župan Milan Izlakar in Milan Klinc – predstanik JP KSP Litija d.o.o. 
Razprava: Anton Tomažič, Branko Šuštaršič, Marko Femc, Tomaž Gradišek. 
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Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
 
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep, da se Štefanec 
Karlota, stanujočega Ustje 21, 1275 Šmartno pri Litiji oprosti plačila 339.788,00 SIT, ki 
predstavlja del zakonitih zamudnih obresti izračunanih od glavnice najemnine za 
stanovanje, ki je v lasti Občine Šmartno pri Litiji pod pogojem, da se najkasneje do dne 
10.07.2004 na račun Občine Šmartno pri Litiji plača 1.000.000,00 SIT. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov. 
Sklep je bil sprejet z 12 glasovi »za« in  z 0 glasovi »proti«. 
 
 
AD 6). Poročilo o upravljanju stanovanj in poslovnih prostorov za leto 2003 
 
Uvod je podal Milan Klinc – predstavnik podjetja JP KSP Litija d.o.o. 
 
Razprava: Anton Tomažič, Tomaž Gradišek, Damjan Golob, Tomaž Kremžar, Karmen Grom, 
Martin Knez, Marko Femc. 
 
Dodatna pojasnila sta podala Milan Klinc in župan Milan Izlakar. 
 
Predsedujoči je odredil pet minutni odmor. 
 

- odmor - 
 
Predsedujoči je preveril sklepčnost sveta (od 16 – ih svetnikov jih je bilo prisotnih 12). 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
 
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme Poročilo o obračunu, 
prihodkih in porabi najemnin za stanovanja in poslovne prostore, ki so v lasti Občine 
Šmartno pri Litiji. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov. 
Sklep ni bil sprejet z 2 glasovoma »za« in  s 5 glasovi »proti«. 
 
AD 7). Soglasje k ceni socialno varstvenih storitev: pomoč družini na domu in osebna 
pomoč, ki jo izvaja CSD Litija 
 
Uvod je podala mag. Karmen Sadar. 
Poročilo o delu na Odboru za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance je podal 
predsednik Martin Knez. 
 
Razprava: Marko Femc. 
 
Dodatna pojasnila sta mag. Karmen Sadar in župan Milan Izlakar. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednje predloge sklepov: 
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SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji, daje soglasje k ceni socialno 
varstvene storitve pomoč družini 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 neposrednega uporabnika znaša 1.000,00 SIT. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov. 
Sklep ni bil sprejet z 9 glasovi »za« in  z 2 glasovoma »proti«. 
 
SKLEP  2: Strošek vodenja za Občino Šmartno pri Litiji znaša mesečno 90.183,00 SIT 
to je za 0,11 strokovnega delavca. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov. 
Sklep je bil sprejet z 9 glasovi »za« in  s 3 glasovi »proti«. 
 
SKLEP  3: Cena storitve osebne pomoči za Občino Šmartno pri Litiji znaša mesečno 
144.489,00 SIT, to je za 0,20 strokovnega delavca. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov. 
Sklep je bil sprejet z 8 glasovi »za« in  s 3 glasovi »proti«. 
 
SKLEP 4: Cena za razvoz kosil t.j. prenašanje enega dnevnega obroka uporabniku na 
dom, ostane nespremenjena in znaša 300,00 SIT. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov. 
Sklep je bil sprejet z 10 glasovi »za« in  z 1 glasom »proti«. 
 
AD 8). Predlog sklepa o povišanju cene programov predšolske vzgoje v Občini Litija in 
Šmartno pri Litiji 
 
Uvod je podala mag. Karmen Grom. 
Poročilo o delu na Odboru za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance je podal 
predsednik Martin Knez. 
 
Razprava: Janez Ponebšek, Anton Tomažič, Damjan Golob, Tomaž Gradišek, Matjaž Aškerc, 
Marko Femc. 
 
Dodatna pojasnila sta podala mag. Karmen Sadar in župan Milan Izlakar. 
 
Predsedujoči je odredil pet minutni odmor. 
 

- odmor - 
 
Predsedujoči je preveril sklepčnost sveta (od 16 – ih  svetnikov jih je bilo prisotnih 12). 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje predlog sklepa Marka Femca: 
 
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema, da se izločijo sklepi pod 
zaporedno št. 1, 3, 4 in 8. 
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Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov. 
Sklep je bil sprejet z 12 glasovi »za« in  z 0 glasovi »proti«. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednje predloge sklepov v paketu: 
 
SKLEP 1: 
  

Občinski svet sprejme sklep o določitvi cene programov predšolske vzgoje v občini Litija in 
občini Šmartno pri Litiji tako, da se od 1.9.2004 in od 1.1.2005 dalje za posamezne programe 
predšolske vzgoje uveljavijo cene v naslednji višini: 
 

PREDLOG OBČIN - dovoljen obseg: +10% PROGRAM  
PREDŠOLSKE VZGOJE 

Veljavna cena # 
(v SIT) PREDLOG 

- 
Izračun vrtca 

Cena od 1.9.2004  
          dalje             

Cena od 1.1.2005 
dalje                

I. starostna skupina 
 (jasli oz. otroci stari od 1-3 let) 

79.215,00 92.823,85 87.136,50 SIT 95.850,00 SIT 

II. starostna skupina  
 (otroci stari od 3-6 let) 

69.036,00 77.158,48 75.939,60 SIT 83.533,50 SIT 

III. skrajšani program dnevnega 
varstva otrok, starih od 2-6 let:  
- ki vključuje prehrano 
- ki vključuje samo zajtrk 

 
 

53.622,50 
46.310,50 

 
 

58.886,00 

 
 

58.886,00 SIT 
50.856,00 SIT 

 
 

64.741,00 SIT 
55.941,00 SIT 

IV. razvojni oddelek 249.723,00 214.402,00 214.402,00 SIT 235.842,00 SIT 
* dnevni znesek prehrane 557,50 557,50 557,50 SIT 613,00 SIT 

  
 

# Veljavne cene so bile sprejete: Občina Litija - na 10.seji občinskega sveta 21.10.2003 
                                                       Občina Šmartno pri Litiji – na 8.seji občinskega sveta 1.12.2003 
 
SKLEP 3:   
 
Občini ustanoviteljici se obvezujeta, da bosta javnemu zavodu VVZ Litija do 31.1.2005 z 
nakazilom denarnih sredstev pokrila tudi znesek izkazane izgube v višini 38,5 mio SIT zaradi 
prenizke ekonomske cene programov predšolske vzgoje iz leta 2003 in 2004 in sicer vsaka v 
svojem deležu (to je občina Litija 75,5 % delež v višini 29,1 mio SIT in občina Šmartno pri Litiji 
24,5 % delež v višini 9,4 mio SIT). 
 
SKLEP 4:  
 
Občini ustanoviteljici se obvezujeta, da bosta javnemu zavodu VVZ Litija do 30.6.2005 z 
nakazilom denarja ali lastnim investiranjem, ki ga je vrtec dolžan nameniti za investiranje v 
opremo in obnovo objektov na podlagi predložitve ustrezne dokumentacije o izvedbi javnih 
naročil, pokrili znesek odpisane amortizacije iz minulih let v višini 35,7 mio SIT in sicer vsaka v 
svojem deležu (to je občina Litija 75,5 % delež v višini 27,0 mio SIT in občina Šmartno pri Litiji 
24,5 % delež v višini 8,7 mio SIT).  
 
SKLEP 8: 
 
Občini ustanoviteljici sprejemata sklep, da se s 1.9.2004 cene programov predšolske vzgoje v 
občini Litija (in občini Šmartno pri Litiji) povečajo za 10 %,  s 1.1.2005 pa za nadaljnjih 10 %, 
oziroma manj, če to dopušča izračunana ekonomska cena programov na dan 31.12.2004. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov. 
Sklepi niso bili sprejeti z 0 glasovi »za« in  z 12 glasovi »proti«. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje predloge sklepov v paketu: 
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SKLEP 2: 
 
Izpad prihodkov javnega zavoda VVZ Litija zaradi izpisa otrok iz vrtca in odsotnosti otrok v 
času poletnih počitnic v mesecu juliju in avgusta leta 2004 pokrijeta občini ustanoviteljici glede 
na delež vrednosti predšolskega programa – trenutno: občina Litija 75,5% delež, občina 
Šmartno pri Litiji pa 24,5 % delež  in sicer z nakazilom denarnih sredstev javnemu zavodu VVZ 
Litija v roku 90 dni za pokritje plač, prispevkov in davkov na bruto plače za zaposlene na 
podlagi predložitve zahtevka in ustreznih dokazil vrtca (vrste programa, cene programa in 
števila otrok iz posamezne občine).  
 
 
SKLEP 5:  
 
Občini ustanoviteljici zagotavljata javnemu zavodu VVZ Litija sredstva za nadomeščanje 
vzgojiteljic in pomočnikov vzgojiteljic v primeru nezmožnosti dela delavca zaradi bolezni ali 
poškodbe do 30 dni in sicer vsaka v svojem deležu glede na število zaposlenih, ki opravljajo delo 
v posamezni občini od skupnega števila vseh zaposlenih (to je trenutno za občino Litija 77 % 
delež in za občino Šmartno pri Litiji 23 % delež) in sicer z nakazilom denarnih sredstev 
javnemu zavodu VVZ Litija v roku 60 dni po predložitvi zahtevka in ustreznih dokazil (kopije 
zdravniškega potrdila) s strani vrtca.   
Delež občin ustanoviteljic glede na skupno število zaposlenih v VVZ Litija se preverja sproti in 
ga občini dogovorita na novo ob vsaki spremembi sistemizacije.  
 
SKLEP 6:  
 
Občini ustanoviteljici sprejemata sklep, da se v skladu s 17.čl.Zakona o vrtcih število otrok od 
1.9.2004 dalje poveča za dva otroka v oddelku, tako da je v oddelkih prvega starostnega obdobja 
največje število otrok 14, v oddelkih drugega starostnega obdobja pa 24 otrok, v kolikor 
prostorski normativ igralnice še dopušča minimalno površino 2m2 /otroka.  
VVZ Litija je dolžan vpis otrok v programe vrtca organizirati tako, da bodo vsi oddelki čim bolj 
starostno homogeno enotni ter čim bolj racionalno in polno zasedeni. 
 
SKLEP 7:  
 
Občini ustanoviteljici bosta zagotavljali vrtcu po racinalizaciji vpisa otrok v oddelke in sprejetju 
nove sistemizacije sredstva v višini cene programa brez živil (zneska za prehrano otrok) za 
število otrok, ki predstavlja razliko med dejanskim številom otrok v oddelku in najvišjim 
normativnim številom in sicer vsaka v svojem deležu od skupnega števila v vrtec vpisanih otrok 
z nakazilom denarnih sredstev v roku 30 dni po predložitvi zahtevka in ustreznih dokazil s 
strani vrtca in sicer za vsak mesec posebej. 
Podatke o dejanskem številu otrok v oddelku glede na normativno določeno število otrok v 
oddelku pošlje vrtec vsaki občini ustanoviteljici posebej in sicer do vsakega desetega dne v 
mesecu za pretekli mesec.  
 
SKLEP 9:  
 
Pri določitvi plačil staršev za programe predšolske vzgoje v vrtcih, se staršem priznavajo 
naslednje olajšave: 
- Starši otrok, s stalnim prebivališčem na območju občine Litija /in Šmartno pri Litiji/ za 

katere je občina dolžna po veljavni zakonodaji kriti del cene programa predšolske vzgoje v 
vrtcu, ki so najeli kredite za reševanje svoje stanovanjske problematike pri poslovnih 
bankah in Stanovanjskem skladu RS lahko najeti kredit uveljavljajo kot zmanjšanje 
njihovega mesečnega bruto dohodka na družinskega člana. 

- Za otroke v razvojnem oddelku starši plačajo le znesek prehrane, medtem ko so ostalih 
plačil do ekonomske cene programa oproščeni.  

 
SKLEP 10:  
 
Starši otrok, s stalnim prebivališčem na območju občine Litija /in Šmartno pri Litiji/ za katere 
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je občina dolžna po veljavni zakonodaji kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, lahko 
enkrat letno v obdobju od 1.julija do 31.avgusta uveljavljajo rezervacijo za neprekinjeno 
odsotnost otroka za najmanj en in največ dva meseca. Starši plačajo rezervacijo v znesku 400 
SIT za vsak delovni dan napovedane odsotnosti otroka iz vrtca.  
Starši so dolžni vrtcu odsotnost pisno sporočiti najpozneje en teden pred prvim dnem odsotnosti 
otroka iz vrtca, občina ustanoviteljica pa glede na ceno programa in glede na stalno prebivališče 
upravičenca doplača razliko k ceni programa za pokritje plač, prispevkov in davkov na bruto 
plače za zaposlene na podlagi predložitve zahtevka in ustreznih dokazil vrtca. 
Enako kot rezervacija v času poletnih počitnic se staršem obračuna tudi neprekinjena najmanj 
enomesečna opravičena odsotnost otroka zaradi bolezni, kar se dokazuje s kopijo originalnega 
zdravniškega potrdila.  
 
 
SKLEP 11:  
 
Javni zavod VVZ Litija sprejme in predloži  ustanoviteljicama do 1.9.2004 novo sistemizacijo 
delovnih mest, ki upošteva organizacijo dela za poldnevne programe, polno zasedenost oddelkov, 
oblikovanje starostno homogenih oddelkov ter racionalizacijo dela pri združevanju oddelkov s 
celodnevnim programom na začetku in na koncu obratovalnega časa vrtca, tako, da bodo s 
1.9.2004 oblikovani samo starostno homogeni oddelki ter združeni oddelki s celodnevnim 
programom in zaključeni oddelki s poldnevnim programom. 
 
SKLEP 12:  
 
Javni zavod VVZ Litija prične ločeno voditi stroške po posameznih enotah vrtca in po 
posameznih vrstah programov po stroškovnih mestih in po stroškovnih nosilcih. 
 
SKLEP 13: 
 
Vse ostale podrobnosti v zvezi z izvajanjem medsebojnih obveznostmi med VVZ Litija in 
občinama ustanoviteljicama se uredi s tripartitno pogodbo, ki se jo sklene najkasneje do 
30.9.2004. 
 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov. 
Sklep so bili sprejeti z 12 glasovi »za« in  z 0 glasovi »proti«. 
 
AD 9).  Organizacijska oblika predšolske vzgoje v Občini Šmartno pri Litiji 
 
Uvod je podala mag. Karmen Sadar. 
 
Razprava: Marko Femc, Damjan Golob, Martin Knez. 
 
Predsedujoči je ugotovil, da je bila informacija vzeta na znanje. 
 
AD 10). Kadrovske zadeve 

- imenovanje člana Nadzornega odbora Občine Šmartno pri Litiji 
- mnenje lokalne skupnosti k imenovanju Lukač Vide za direktorico Doma Tisje 

 
- mnenje lokalne skupnosti k imenovanju Lukač Vide za direktorico Doma Tisje 

 
Uvod je podal podpredsednik komisije Jože Ponebšek. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
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SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji razrešuje dosednjega  člana 
Nadzornega odbora Franca Vidica, stanujočega Tomazinova ulica 15, 1275 Šmartno pri 
Litiji in za nadomestnega člana  imenuje, Boštjana Toplaka stanujočega Gradišče pri 
Litiji 6, 1275 Šmartno pri Litiji. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov. 
Sklep je bil sprejet z 9 glasovi »za« in s 3 glasovi »proti«. 
 

- mnenje lokalne skupnosti k imenovanju Lukač Vide za direktorico Doma Tisje 
 
Uvod je podal podpredsednik komisije Jože Ponebšek. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje predlog sklepa: 
 
SKLEP: Ker mnenje lokalne skupnosti ni zavezujoče Občinski svet Občine Šmartno pri 
Litiji predlaga, da se Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve samo odloči o izbiri 
kandidatke Lukač Vide za direktorico Doma Tisje. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov. 
Sklep je bil sprejet z 11 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 
 
AD 10). Pobude in vprašanja svetnikov 
 
Ponebšek Janez na prejšnji seji je Tomaž Kremžar podal pobudo za ureditev ekološkega 
otoka v Gradiških lazah. Predstavniki JP KSP Litija d.o.o., so se oglasili pri Ponebšek Janezu 
na domu, le ta jim je dal soglasje za postavitev ekološkega otoka na njegovi zemlji. Predlaga 
čim prejšnjo ureditev omenjenega ekološkega otoka. 
 
Ponebšek Jože predlaga, da občinska uprava ugotovi, na čigavi zemlji so v naši občini 
postavljeni ekološki otoki, kje je občinska zemlja in kje je zemlja v lasti občanov in da se 
uredi lastništvo. Po njegovih informacijah bi moral biti prostor kjer so postavljeni ekološki 
otoki zavarovan, za primer če se komu kaj naredi. 
Glede na to, da bo eno leto od podpisa pogodbe za odvoz smeti na deponijo v Logatec minil, 
predlaga, da se podpiše pogodba z Občino Logatec, oz. da se najde ugodnejša rešitev. 
Predlaga da se k reševanju problema povabi tudi predstavnike političnih strank, da bi 
pomagali rešiti omenjeno zadevo. Predlaga ustanovitev komisije. 
 
Seja je bila zaključena ob 21.15 uri. 
 
Pripravila: 
Nataša Dobravec 
 
 
Tajnik občine:                       Predsedujoči: 
Ernest Margon                      Milan Izlakar 
 
 
 
 


