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Skrajšani zapisnik 
15. redne seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji, ki je bila dne 07.10.2004 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 (do 20.00 ure),  Branko Šuštaršič,  Tomaž Kremžar (do 18.10), Damjan Golob, 
Roman Zaman,  Karmen Grom, Martin Knez (od 18.20 ure dalje), Rajko Meserko (od 18.15 
ure dalje), Jure Gradišek 
Odsotni svetniki: Franc Černe (opr.), Dušan Cerjak (opr.), Janez Ponebšek, 
Ostali prisotni: Za občinsko upravo: Ernest Margon, mag.Karmen Sadar, Tatjana Martinčič 
Poglajen, Andreja Leskovšek, Nataša Dobravec, Peter Lovšin, Andrej Turk, predstavnika JP 
KSP Litija d.o.o Rudi Kozlevčar in Milan Klinc, predstavnika VVZ Litija Franci Končar in 
Mirjam Šuštar, novinarji. 
 
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 prisotnih 11). 
 
 POTRDITEV  SKRAJŠANIH ZAPISNIKOV:  

- 14. redne seje z dne 23.06.2004 
-   9. izredne seje z dne 14.07.2004 
 

Predsedujoči je dal v  razpravo skrajšani zapisnik 14. redne seje z dne 23.06.2004 in skrajšani 
zapisnik 9. izredne seje z dne 14.07.2004.  
 
Razprave ni bilo. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje potrditev skrajšanega zapisnika 14. redne seje z dne 
23.06.2004 in skrajšani zapisnik 9. izredne seje z dne 14.07.2004 v paketu. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 svetnikov. 
 
Skrajšani zapisnik 14. redne seje z dne 23.06.2004 in skrajšani zapisnik 9. izredne  seje z dne 
14.07.2004 sta bila potrjena  z 11 glasovi »za« in 0 glasovi »proti«. 
 
Predsedujoči je  dal v razpravo naslednji predlog dnevnega reda: 
 

1. Obravnava Odloka o opravljanju pokopališke in pogrebne dejavnosti na območju 
Občine Šmartno pri Litiji – predlog za prvo branje 

2. Obravnava in sprejem Pravilnika o pogojih in merilih za sofinanciranje izvajalcev 
letnega programa športa iz javnih sredstev v Občini Šmartno pri Litiji 

3. Sprejem sklepa o stališču do pripomb in predlogov danih v času ponovne javne 
razgrnitve osnutka Odloka o ureditvenem načrtu za območje dopolnilne gradnje in 
komunalne asanacije Zavrstnika 

4. Polletno poročilo o izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri Litiji 
5. Obravnava Poročila o obračunu, prihodkih in porabi najemnin za stanovanja in 

poslovne prostore v lasti Občine Šmartno pri Litiji v leti 2003 in plan za leto 2004 
6. Predlog nove ekonomske cene programov predšolske vzgoje v Občini Šmartno pri 

Litiji in Občini Litija ter dogovor o poplačilu minule izgube v obdobju od 01.01 do 
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30.06.2004 in dogovor o načinu pokrivanja tekočega mesečnega primanjkljaja zaradi 
prenizke cene do konca leta 2004 

7. Obravnava in potrditev sistematizacije delovnih mest (glede na število otrok in podano 
organizacijo dela v predvidenih oddelkih v posameznih enotah) 

8. Kadrovske zadeve: 
-    imenovanje predstavnika v svet doma »Doma Tisje« 

      -    imenovanje predstavnikov v javni zavod Osnovna šola Šmartno 
      -    imenovanje predstavnikov v svet Javnega sklada RS za kulturo; območna izpostava  
           Litija 
9. Pobude in vprašanja svetnikov 
 

Razprava na dnevni red: 
 
Tomaž Gradišek je podal predlog za  razširitev dnevnega reda s točko »Informacija o 
sodelovanju Občine Šmartno pri Litiji z RCR Zagorje«, ki naj se obravnava kot deveta točka 
dnevnega reda. 
 
Marko Femc: je podal predlog za razširitev dnevnega reda s točko »Sanacija industrijskega 
odlagališča Rakovnik in problem podjetja IUV«, ki naj se obravnava kot deseta točka 
dnevnega reda. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje predlog razširitve dnevnega reda svetnika Tomaža 
Gradiška, s točko: »Informacija o sodelovanju Občine Šmartno pri Litiji z RCR Zagorje«« ki 
naj se obravnava kot deveta točka dnevnega reda. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 svetnikov. 
Predlog je bil sprejet z 11 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje predlog razširitve dnevnega reda svetnika Markota Femca, s 
točko: »Sanacija industrijskega odlagališča Rakovnik in problem podjetja IUV«, ki naj se 
obravnava kot deseta točka dnevnega reda. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 svetnikov. 
Predlog je bil sprejet z 11 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog dnevnega reda: 
 

1. Obravnava Odloka o opravljanju pokopališke in pogrebne dejavnosti na 
območju Občine Šmartno pri Litiji – predlog za prvo branje 

2. Obravnava in sprejem Pravilnika o pogojih in merilih za sofinanciranje 
izvajalcev letnega programa športa iz javnih sredstev v Občini Šmartno pri Litiji 

3. Sprejem sklepa o stališču do pripomb in predlogov danih v času ponovne javne 
razgrnitve osnutka Odloka o ureditvenem načrtu za območje dopolnilne gradnje 
in komunalne asanacije Zavrstnika 

4. Polletno poročilo o izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri Litiji 
5. Obravnava Poročila o obračunu, prihodkih in porabi najemnin za stanovanja in 

poslovne prostore v lasti Občine Šmartno pri Litiji v leti 2003 in plan za leto 2004 
6. Predlog nove ekonomske cene programov predšolske vzgoje v Občini Šmartno 

pri Litiji in Občini Litija ter dogovor o poplačilu minule izgube v obdobju od 
01.01 do 30.06.2004 in dogovor o načinu pokrivanja tekočega mesečnega 
primanjkljaja zaradi prenizke cene do konca leta 2004 
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7. Obravnava in potrditev sistematizacije delovnih mest (glede na število otrok in 
podano organizacijo dela v predvidenih oddelkih v posameznih enotah) 

8. Kadrovske zadeve: 
-    imenovanje predstavnika v svet doma »Doma Tisje« 

      -    imenovanje predstavnikov v javni zavod Osnovna šola Šmartno 
      -    imenovanje predstavnikov v svet Javnega sklada RS za kulturo; območna  
           izpostava  Litija 
9. Informacija o sodelovanju Občine Šmartno pri Litiji z RCR Zagorje 
10. Sanacija industrijskega odlagališča Rakovnik in problem podjetja IUV 
11. Pobude in vprašanja svetnikov 

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 10 svetnikov. 
Dnevni red je bil sprejet z 10 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 
 
AD 1). Obravnava Odloka o opravljanju pokopališke in pogrebne dejavnosti na 
območju Občine Šmartno pri Litiji – predlog za prvo branje 
 
Uvod je podal Andrej Turk 
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: Damjan Golob, Marko Femc, Rajko Meserko, Brane Šuštaršič 
 
Dodatna pojasnila sta podala: Andrej Turk in župan Milan Izlakar 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
 
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema Odlok o opravljanju 
pokopališke in pogrebne dejavnosti na območju Občine Šmartno pri Litiji s podanimi 
pripombami in predlogi  v razpravi v prvem branju, kot primerno podlago za pripravo 
odloka za drugo branje. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov. 
Sklep je bil sprejet z 11 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 
 
AD 2). Obravnava in sprejem Pravilnika o pogojih in merilih za sofinanciranje 
izvajalcev letnega programa športa iz javnih sredstev v Občini Šmartno pri Litiji 
 
Uvod je podala  mag. Karmen Sadar 
Poročilo o delu na Komisiji za statut in pravna vprašanja je podal predsednik komisije Rajko 
Meserko 
 
Razprava: Marko Femc, Damjan Golob 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
 
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema Pravilnik o pogojih in 
merilih za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa iz javnih sredstev v Občini 
Šmartno pri Litiji. 
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Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov. 
Sklep je bil sprejet z 11 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 
 
AD 3). Sprejem sklepa o stališču do pripomb in predlogov danih v času ponovne javne 
razgrnitve osnutka Odloka o ureditvenem načrtu za območje dopolnilne gradnje in 
komunalne asanacije Zavrstnika 
 
Uvod je podal Peter Lovšin. 
Poročilo o delu na Odboru za gospodarsko infrastrukturo, okolje in prostor je podal 
predsednik odbora Jože Ponebšek. 
 
Razprava: Marko Femc, Damjan Golob. 
 
Dodatno pojasnila je podal: Peter Lovšin. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
 
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep o stališču do pripomb 
in predlogov, danih v času javne razgrnitve osnutka Odloka o ureditvenem načrtu za 
območje dopolnilne gradnje in komunalne asanacije Zavrstnika, kot izhajajo iz priloge 
k temu sklepu. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 svetnikov. 
Sklep je bil sprejet z 10 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 
 
AD 4) Polletno poročilo o izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri Litiji 
 
Uvod je podala Tatjana Martinčič Poglajen. 
 
Razprava: Rajko Meserko, Tomaž Gradišek, Martin Knez, Damjan Golob. 
 
Dodatna pojasnila sta podala: župan Milan Izlakar in Tatjana Martinčič Poglajen. 
 
Predsedujoči je ugotovil, da je Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji seznanjen s polletnim 
poročilom o izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri Litji. 
 
AD 5). Obravnava Poročila o obračunu, prihodkih in porabi najemnin za stanovanja in 
poslovne prostore v lasti Občine Šmartno pri Litiji v leti 2003 in plan za leto 2004 
 
Uvod je podal Rudi Kozlevčar. 
 
Razprava: Marko Femc, Rajko Meserko, Anton Tomažič, Martin Knez, Damjan Golob. 
 
Dodatna pojasnila so podali: Milan Klinc, Rudi Kozlevčar, župan Milan Izlakar, Tatjana 
Martinčič Poglajen, Tomaž Gradišek. 
 
Rajko Meserko replika na Tomaža Gradiška. 
 
Obrazložitev glasu: Karmen Grom. 
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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 v lasti Občine 
Šmartno pri Litji v letu 2003 in plan za leto 2004 s tem, da se nerazporejena sredstva 
prenesejo v leto 2005. Sredstva pod točko 7 in 8 v Planu prihodkov za leto 2004 - stroški 
ostanejo nerazporejena  (vrednost cca 7.052.240,00 sit). 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 10 svetnikov. 
Sklep je bil sprejet z 9 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 10) 
 
AD 6). Predlog nove ekonomske cene programov predšolske vzgoje v Občini Šmartno 
pri Litiji in Občini Litija ter dogovor o poplačilu minule izgube v obdobju od 01.01 do 
30.06.2004 in dogovor o načinu pokrivanja tekočega mesečnega primanjkljaja zaradi 
prenizke cene do konca leta 2004. 
 
Uvod sta podala mag. Karmen Sadar in Franci Končar. 
Poročilo o delu na Odboru za družbene dejavnosti je podal predsednik odbora Anton 
Tomažič. 
 
Razprava: Tomaž Gradišek, Marko Femc, Rajko Meserko, Matjaž Aškerc, Karmen Grom, 
Roman Zaman, Jure Gradišek. 
 
Obrazložitev glasu: Jure Gradišek. 
 
Marko Femc replika na Karmen Grom. 
 
Predsedujoči je ob 22.30 uri prekinil sejo in sklical nadaljevanje 15. redne seje v sredo 
13.10.2004 ob 18.00.  
 
 
Pripravila: 
Nataša Dobravec 
 
 
Tajnik občine:                       Predsedujoči: 
Ernest Margon                      Milan Izlakar 
 
 
 
 


