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Skrajšani zapisnik 

nadaljevanja 15. redne seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji, ki je bila dne 
13.10.2004 ob 18.00 uri v sejni sobi občine Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, Šmartno 
pri Litiji 
 
Prisotni svetniki: Matjaž Aškerc (do 20.10 ure), Marko Femc, Tomaž Gradišek, Anton 
Tomažič Branko Šuštaršič, Damjan Golob, Roman Zaman,  Karmen Grom, Martin Knez, 
Rajko Meserko, Jure Gradišek (do 20.00 ure), Dušan Cerjak, Janez Ponebšek. 
Odsotni svetniki: Franc Černe, Jože Ponebšek, Tomaž Kremžar. 
Ostali prisotni: Za občinsko upravo: mag.Karmen Sadar, Tatjana Martinčič Poglajen,  Nataša 
Dobravec, predstavniki VVZ Litija Franci Končar, Mirjam Šuštar in Metka Dobravec, 
predsednik nadzornega odbora Franc Jaklič, novinarji. 
 
Nadaljevanje seje 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 13). 
 
AD 6). Predlog nove ekonomske cene programov predšolske vzgoje v Občini Šmartno 
pri Litiji in Občini Litija ter dogovoru o poplačilu minule izgube v obdobju o1.01 do 
30.06.2004 in dogovor o načinu pokrivanja tekočega mesečnega primanjkljaja zaradi 
prenizke cene do konca leta 2004. 
 
Uvod je podala mag. Karmen Sadar. 
 
Razprava: Rajko Meserko, Tomaž Gradišek, Matjaž Aškerc, Jure Gradišek, Marko Femc, 
Janez Ponebšek. 
 
Dodatna pojasnila so podali: Marko Povše, župan Milan Izlakar, Karmen Sadar, Franci 
Končar, Tatjana Martinčič Poglajen, Metka Dobravec 
 
Po končani razpravi je predsedujoči odredil pet minutni odmor. 
 

- odmor - 
 
Po odmoru je predsedujoči preveril sklepčnost sveta (od 16 svetnikov jih je bilo prisotnih 13). 
 
Predsedujoči je umaknil predlagani šesti sklep, ki je bil posredovan v gradivu in dal na 
glasovanje naslednje predloge sklepov: 
 
SKLEP 1: Občinski svet sprejme sklep o določitvi cene programov predšolske vzgoje v občini 
Šmartno pri Litiji in občini Litija tako, da se od 1.11.2004 dalje za posamezne programe 
predšolske vzgoje uveljavijo cene v naslednji višini: 
 
PROGRAM  
PREDŠOLSKE VZGOJE 

Veljavna cena # 
(v SIT) 

Cena od 1.11.2004 dalje* 
(dovoljen obseg povečanja: + 10%) 

I. starostna skupina (1-3 let) 79.215,00 87.136,50 SIT 
II. starostna skupina (3-6 let) 69.036,00 75.939,60 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 

 
 

58.985,00 SIT 
50.856,00 SIT 

* dnevni znesek prehrane 557,50 600,00 SIT 
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#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. 
* Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Ur.l.RS, št.97/03) 
  

 
Obrazložitev glasu: Marko Femc. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov. 
Sklep je bil sprejet z 10 glasovi »za« in s 3 glasovi »proti«. 
 
SKLEP 2: Občini ustanoviteljici se obvezujeta, da bosta VVZ Litija z nakazilom 
denarnih sredstev pokrili znesek izkazane izgube v višini 28.433.246 SIT zaradi prenizke 
ekonomske cene v obdobju 1.1. do 30.6.2004 in sicer vsaka v svojem deležu, to je občina 
Šmartno pri Litiji 24,89%, občina Litija pa 75,11% glede na dejansko število v vrtec 
vključenih otrok in na vrednost plačil programov.  
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov. 
Sklep je bil sprejet z 8 glasovi »za« in s 3 glasovi »proti«. 
 
SKLEP 3: Vsi sprejeti sklepi za obveznosti občin ustanoviteljic do VVZ Litija za mesec 
julij in avgust ostanejo v veljavi. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov. 
Sklep je bil sprejet s 7 glasovi »za« in z 2 glasovoma »proti«. 
 
SKLEP 4: Občini ustanoviteljici se obvezujeta, da bosta od 01.09.2004 dalje zaradi 
prenizke trenutno veljavne ekonomske cene z nakazili denarnih sredstev VVZ Litija 
tekoče pokrivali razliko med sprejeto ekonomsko ceno in dejansko ceno, s katero bi bili 
pokriti stroški izvajanja predšolske vzgoje v dogovorjenem obsegu vsaka na svojem 
območju (glede na dejansko število v vrtec vključenih otrok in na vrednost plačil 
programov v posameznem mesecu). 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov. 
Sklep ni bil sprejet s 6 glasovi »za« in s 6 glasovi »proti«. 
 
Tomaž Gradišek je predlagal, da se o petem sklepu glasuje po sprejemu sistematizacije 
delovnih mest v VVZ Litija, katera se obravnava kot 7. točka dnevnega reda. 
Predsedujoči je sprejel pobudo svetnika, da se o petem sklepu glasuje po obravnavi in 
sprejemu sistematizacije. 
 
Tomaž Gradišek je predlagal naslednji predlog sklepa: 
 
SKLEP: Občini ustanoviteljici se obvezujeta, da bosta po potrditvi sistemizacije za 
obdobje šolskega leta 2004/2005, vsaka na svojem območju za svoje enote VVZ Litija, 
zagotavljale razliko sredstev v višini cene programa brez živil za število otrok, ki 
predstavlja razliko med dejanskim številom otrok v oddelku in najvišjim normativnim 
številom, določenim v predpisanem pravilniku. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa svetnika Tomaža Gradiška: 
 
SKLEP 5: Občini ustanoviteljici se obvezujeta, da bosta po potrditvi sistemizacije za 
obdobje šolskega leta 2004/2005, vsaka na svojem območju za svoje enote VVZ Litija, 
zagotavljale razliko sredstev v višini cene programa brez živil za število otrok, ki 



- skrajšani zapisnik nadaljevanja 15. seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji - 

 3

predstavlja razliko med dejanskim številom otrok v oddelku in najvišjim normativnim 
številom, določenim v predpisanem pravilniku. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov. 
Sklep je bil sprejet z 8 glasovi »za« in s 4 glasovi »proti«. 
 
AD 7). Obravnava in potrditev sistematizacije delovnih mest (glede na število otrok in 
podano organizacijo dela v predvidenih oddelkih v posameznih enotah). 
 
Uvod sta podli mag. Karmen Sadar in Mirjam Šuštar. 
Poročilo o delu na Odboru za družbene dejavnosti je podal predsednik odbora Anton 
Tomažič. 
 
Razprava: Jure Gradišek, Rajko Meserko, Marko Femc. 
 
Dodatna pojasnila so podali: Mirjam Šuštar, Franci Končar, župan Milan Izlakar. 
 
Po končani razpravi je predsedujoči dal na glasovanje naslednje predloge sklepov: 
 
SKLEP 1: Občini ustanoviteljici se strinjata, da vsaka na svojem območju potrjuje 
sistemizacijo delovnih mest VVZ Litija glede na število otrok in organizacijo dela v 
posameznih enotah vrtca. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov. 
Sklep je bil sprejet z 11 glasovi »za« in z 2 glasovoma »proti«. 
 
SKLEP 2: Občina Šmartno pri Litiji kot soustanoviteljica VVZ Litija daje soglasje k 
predloženemu Pravilniku o sistematizaciji delovnih mest v  VVZ Litija za zaposlene v 
enoti Ciciban in dislociranih oddelkih Polhek in Ostržek za obdobje šolskega leta 
2004/05 .  
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov. 
Sklep je bil sprejet z 10 glasovi »za« in s 3 glasovi »proti«. 
 
 
AD 8). Kadrovske zadeve: 

- imenovanje predstavnika v svet doma »Dom Tisje« 
- imenovanje predstavnikov v javni zavod Osnovna šola Šmartno 
- imenovanje predstavnikov v svet Javnega sklada RS za kulturo območna 

izpostava Litija 
 

Uvod je podala predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Karmen 
Grom. 
 
Razprava: Rajko Meserko, Dušan Cerjak, Martin Knez. 
Marko Femc replika na Martina Kneza. 
 
Dodatno pojasnilo: Karmen Grom. 
 
Po končani razpravi je predsedujoči na pobudo svetnika Rajka Meserka odredil pet minutni 
odmor. 
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- odmor - 
 
Po odmoru je predsedujoči preveril sklepčnost sveta (od 16 svetnikov jih je bilo prisotnih 13). 
 
- imenovanje predstavnika v svet doma »Dom Tisje« 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
 
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji za predstavnika lokalne skupnosti v 
svet Doma Tisje imenuje Darjo Izlakar, stanujočo Staretov trg 23, 1275 Šmartno pri 
Litiji. 
 
Obrazložitev glasu: Rajko Meserko 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov. 
Sklep je bil sprejet z 8 glasovi »za« in s 4 glasovi »proti«. 
 
-  imenovanje predstavnikov v javni zavod Osnovna šola Šmartno 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
 
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji za predstavnike ustanovitelja v svet 
javnega zavoda Osnovna šola Šmartno imenuje: Magdo Medvešek stanujočo Zgornja 
Jablanica 23, 1275 Šmartno pri Litiji; Nado Pintar, stanujočo Selšek 8, 1275 Šmartno 
pri Litiji in Liljano Mandelj, stanujočo Ustje 15, 1275 Šmartno pri Litiji. 
 
Obrazložitev glasu: Martin Knez, Dušan Cerjak 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov. 
Sklep je bil sprejet z 8 glasovi »za« in s 4 glasovi »proti«. 
 
- imenovanje predstavnikov v svet Javnega sklada RS za kulturo območna izpostava 
Litija 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
 
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji za predstavnika v svet Javnega sklada 
RS za kulturo – območna izpostava Litija imenuje: Tomaž Zaman, stanujoč Velika 
Kostrevnica 47, 1275 Šmartno pri Litiji in Bernarda Smrekar, stanujoča Črni Potok 1b, 
1275 Šmartno pri Litiji. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov. 
Sklep je bil sprejet z 9 glasovi »za« in z 1 glasom »proti«. 
 
AD 9). Informacija o sodelovanju Občine Šmartno pri Litiji z RCR Zagorje 
 
Uvod sta podala podžupan Tomaž Gradišek in župan Milan Izlakar. 
 
Razprava: Marko Femc, Martin Kenz, Matjaž Aškerc, Rajko Meserko, Dušan Cerjak 
 
Dodatno pojasnila sta podala podžupan Tomaž Gradišek in župan Milan Izlakar. 
 
Marko Femc replika na Tomaža Gradiška in Rajkota Meserka. 
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Predsedujoči je ugotovil, da je Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji vzel na znanje 
informacijo o sodelovanju Občine Šmartno pri Litiji z RCR Zagorje d.o.o. 
 
AD 10). Sanacija industrijskega odlagališča Rakovnik in problem podjetja IUV 
 
Uvod je podal Marko Femc. 
 
Razprava: Jure Gradišek, Janez Ponebšek, Rajko Meserko, Martin Knez. 
 
Po razpravi je svetnik Marko Femc predlagal naslednji predlog sklepa: 
 
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep, da se v roku dveh mesecev 
skliče seja na temo sanacija industrijskega odlagališča Rakovnik. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje predlog sklepa Markota Femca: 
 
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep, da se v roku dveh 
mesecev skliče seja s točko dnevnega reda »Sanacija industrijskega odlagališča 
Rakovnik«. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov. 
Sklep je bil sprejet z 12 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 
 
AD 11). Pobude in vprašanja svetnikov 
Janez Ponebšek: kot prebivalec jablaniške doline se čuti ogroženega zaradi kamionov, kateri 
vozijo iz  kamnolomov, katerim smo odobrili oz. podaljšali lokacijsko dovoljenje. Vsak dan 
od šeste ure zjutraj pa do večera vozi kolona kamionov iz omenjenih kamnolomov, kateri 
uničujejo cesto skozi jablaniško dolino. Ta cesta je bila sanirana pred šestimi leti, sedaj pa je 
že močno uničena. To je cesta od Gradiških laz do Tenetiš. Krajani se sprašujejo kdo ima tu 
največ dobička ali ga ima lastnik kamnoloma, prevozniki peska ali kupci peska. Dejstvo je da 
ga krajani jablaniške doline nimajo. Krajani se čutijo ogrožene zaradi vožnje teh kamionov po 
cesti skozi jablaniško dolino. Svetnik apelira na občinsko upravo, da se tak promet po vaseh 
umiri ali z ležečimi policaji ali pa z polotoki.  
Dušan Cerjak: zaradi zadnjega neurja je cesta na Leskovici zelo uničena. Svetnik prosi, da se 
zaradi udora ceste postavi opozorilni prometni znak, da ne bo prišlo do nesreče. 
Na eni prejšnjih sej je bila s strani Matjaža Aškerca že podana pobuda, da se ekološki otok, ki 
je sedaj postavljen pred gradom Bogenšperk prestavi na Leskovico. Svetnik sprašuje če se 
omenjena zadeva ureja. 
Marko Femc: podal je pobudo, da se na Tomazinovi ulici zamenjajo žarnice na javni 
razsvetljavi, ker je ulica ne razsvetljena. 
Krajani naselja Selšek so predlagali, da se zaradi velikega števila šoloobvezni otrok naredi 
prehod za pešce pri avtobusni postaji v naselju Selšek. Pri predlogu za razvoj občine naj se 
upoštevajo tudi želje po izgradnji pločnika v naselju Selšek.  
Svetnik zahteva podatke od JP KSP Litija d.o.o do 31.08.2004 za odvoz smeti Občine 
Šmartno pri Litiji v Logatec zaradi izračuna cene smeti.  Sedaj bi že morali biti konkretni 
podatki o zbiranju, odvozu, koliko plačujemo, koliko ton gospodinjskih odpadkov se je že 
odpeljalo na deponijo v Logatec. Hkrati zahteva takšno kalkulacijo da bo vsebovala tudi 
osnovo za izračun le te (stroški iz katerih je ta kalkulacija narejena). Če se na mizo dobi samo 
kalkulacija ne ve pa se na kakšni osnovi je izračunana je tako kot da je ne bi bilo. Če JP KSP 
Litija d.o.o še nima podatkov do 31.08.2004 lahko naredi kalkulacijo do konca julija 2004. 
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Od župana zahteva da ponovno uvede starešinski svet. Svetnik smatra, da bi morale biti stvari, 
ki so dane na občinski svet obravnavane predhodno že znotraj strank. 
Lokalni odbor SMS predlaga spremembo statuta in sicer, da se doda nov odbor Odbor za 
mlade. Stranka mladih ugotavlja, da stvari  na področju mladih v naši občini niso urejene in 
da bi tak strokovni odbor peljal stvari  dosti bolje kot pa Odbor za družbene dejavnosti, ki te 
zadeve že sedaj pokriva. Cilj stranke je da se tudi v Šmartnem zagotovijo določeni prostori za 
mlade.  
Predlaga, da občinska  uprava pripravi predlog kako bi pridobili strateške usmeritve. Predlaga, 
da bi kulturnim društvom, podjetjem, podjetnikom, kmetijskim predstavniki, mladim 
posredovali dopis za pripravo predlogov za strateške prioritete za leta od 2005 do 2010. 
Občinska uprava naj te predloge zbere in pripravi dva javna omizja, kjer bi še  neorganizirane 
skupine podala svoja mnenja. Na kar bi se vsa zadeva obravnavala na občinskem svetu. 
Osnovni plan naj se pripravi v roku dveh mesecev.  
Podal je predlog, da se v proračunu za leto 2005 namenijo sredstva v višini 7 MIO sit 
(sredstva s katerimi razpolaga JP KSP d.o.o.) za nakup stanovanja. Občina mora po zakonu 
narediti kritni sklad. Svetnika zanima kdaj bo ta sklad vzpostavljen in kolikšen bo. 
Branko Šuštaršič: krajanom naselja Črni potok je bilo obljubljeno, da bo po zaprtju 
kamnoloma Jeretov pruh sanirana cesta do omenjenega kamnoloma. Svetnika zanima kdaj bo 
sanacija ceste izvedena. 
Zanima ga kakšna je možnost, da se zaradi ukinitve proge šolskega avtobusa na Riharjevec 
naredi avtobusno postajališče v naselju Črni potok. 
Zanima ga kakšna mora biti razdalja otrok do šole, da so le ti upravičeni do organiziranega 
šolskega prevoza. Če ta podatek, da za otroke, ki so do 4 km oddaljenosti upravičeni do 
prevoza drži, ga zanima zakaj se organiziran šolski prevoz ne izvaja tudi na Riharjevevec. 
Rajko Meserko: ugotavlja, da so med JP KSP Litija d.o.o. in občino podpisane še dve 
pogodbe. Svetnik želi da se občinskemu svetu dostavijo tudi še ti dve pogodbi.  
Prosi za poročilo o investiciji prizidka k Osnovni šoli Šmartno in sicer s pritokom in odtokom 
financ in dodatnimi aneksi pogodb za izgradnjo prizidka.   
Prav tako tudi on želi polletno poročilo o odvozu smeti.  
V Novem naselju je na igrišču postavljen ekološki otok. Predlaga v kolikor se bo ta ekološki 
otok delal, se naj predvidi da bo malo bolj odmaknjen od otroških igral. 
Zanima ga kako je z urejanjem teh otroških igrišč. V Litijski občini je bilo to igrišče še pod 
javno zelenico. Prosi za predstavitev kriterijev za določitev teh zemljišč – javnih zelenic. 
Tomaž Gradišek: sprašuje kdaj se bo na občinskem svetu obravnavala obvoznica Šmartno. 
Apelira da se na naslednji sej predstavi kakšen je nadaljnji potek glede obvoznice Šmartno. 
Podal je pobudo, da se po sestanku ki je bil z litijsko občino odloki o skupnih javnih zavodih 
in predvsem odlok o javnem podjetju JP KSP Litija d.o.o. intenzivno peljejo dalje in da na eni 
naslednjih sej zadevo o javnem podjetju zaključimo. 
Prav tako se strinja, da se ponovno uvede starešinski svet.  
Damjan Golob: obvestil je svetnike, da podaja vlogo za razrešitev z mesta občinskega 
svetnika, zaradi službenih obveznosti. 
 
Seja je bila zaključena ob 20.30 uri. 
 
Pripravila: 
Nataša Dobravec 
 
 
Tajnik občine:                       Predsedujoči: 
Ernest Margon                      Milan Izlakar 
 


