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Skrajšani zapisnik 

16. redne seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji, ki je bila dne 25.11.2004 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, Damjan Golob, Roman Zaman,  Karmen 
Grom, Rajko Meserko (od 19.00 ure dalje), Janez Ponebšek, Franc Černe 
Odsotni svetniki: Dušan Cerjak (opr.), Martin Knez (opr.), Jure Gradišek 
Ostali prisotni: Za občinsko upravo: mag.Karmen Sadar, Tatjana Martinčič Poglajen, 
Andreja Leskovšek, Nataša Dobravec, Peter Lovšin, Andrej Turk, predsednik NO Franc 
Jaklič, ravnatelj OŠ Šmartno Albert Pavli, 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 12). 
 
 POTRDITEV  SKRAJŠANIH ZAPISNIKOV:  

- 15. redne seje z dne 07.10.2004 in 
- nadaljevanja 15. redne seje z dne 13.10.204 
 

Predsedujoči je dal v  razpravo skrajšani zapisnik 15. redne seje z dne 07.10.2004 in skrajšani 
zapisnik nadaljevanja 15. redne  seje z dne 13.10.2004.  
 
Razprave ni bilo. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje potrditev skrajšanega zapisnika 15. redne seje z dne 
07.10.2004 in skrajšani zapisnik nadaljevanja 15. redne  seje z dne 13.10.2004 v paketu. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov. 
 
Skrajšani zapisnik  15. redne seje z dne 07.10.2004 in skrajšani zapisnik nadaljevanja 15. 
redne  seje z dne 13.10.2004  sta bila potrjena z 12 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 
 
Predsedujoči je spremenil dnevni red in sicer, da se 6. točka dnevnega reda »Sklep o ceni 
priključne takse na javno vodovodno omrežje Liberga – Jelša – Kostrevnica« obravnava kot 
5. točka dnevnega reda in 5. točka »Odlok o izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri Litiji 
za leto 2005 – predlog za prvo branje« obravnava kot 6. točka dnevnega reda in dal v 
razpravo naslednji predlog dnevnega reda: 
 

1. Razvojni program podeželja na območju občin Savske ravni in posavskega hribovja 
2. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o izvrševanju proračuna Občine Šmartno 

pri Litiji za leto 2004 – skrajšani postopek 
3. Odlok o opravljanju pokopališke in pogrebne dejavnosti na območju Občine Šmartno 

pri Litiji – predlog za drugo branje 
4. Odlok o zakoniti predkupni pravici Občine Šmartno pri Litiji – predlog za prvo branje 
5. Sklep o ceni priključne takse na javno vodovodno omrežje vodovoda Liberga – Jelša – 

Kostrevnica 
6. Odlok o izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2005 – predlog za 

prvo branje 
7. Potrditev cenika za izvajanje zimske službe 2004/2005 
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8. Poraba nerazporejenih sredstev iz naslova stanovanjskih najemnin in najemnin 
poslovnih prostorov – zamenjava strešne kritine na delu objekta Kulturni dom 
Šmartno 

9. Kadrovske zadeve: 
- sklep o prenehanju mandata članu občinskega sveta 
- soglasje k imenovanju Jože Ocepek na mesto direktorice Knjižnice Litija 
10. Pobude in vprašanja svetnikov 

 
Razprava na dnevni red: 
 
Jože Ponebšek: Podal je predlog, da se 4. točka dnevnega reda »Odlok o zakoniti predkupni 
pravici Občine Šmartno pri Litiji – predlog za prvo branje«, iz dvofaznega postopka spremeni 
v hitri postopek. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje predlog da se 4. točka dnevnega reda »Odlok o zakoniti 
predkupni pravici Občine Šmartno pri Litiji – predlog za prvo branje«, iz dvofaznega 
postopka spremeni v hitri postopek. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov. 
Predlog je bil sprejet z 11 glasovi »za« in z o glasovi »proti«. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog dnevnega reda: 
 

1. Razvojni program podeželja na območju občin Savske ravni in posavskega 
hribovja 

2. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o izvrševanju proračuna Občine 
Šmartno pri Litiji za leto 2004 – skrajšani postopek 

3. Odlok o opravljanju pokopališke in pogrebne dejavnosti na območju Občine 
Šmartno pri Litiji – predlog za drugo branje 

4. Odlok o zakoniti predkupni pravici Občine Šmartno pri Litiji – hitri postopek 
5. Sklep o ceni priključne takse na javno vodovodno omrežje vodovoda Liberga – 

Jelša – Kostrevnica 
6. Odlok o izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2005 – predlog 

za prvo branje 
7. Potrditev cenika za izvajanje zimske službe 2004/2005 
8. Poraba nerazporejenih sredstev iz naslova stanovanjskih najemnin in najemnin 

poslovnih prostorov – zamenjava strešne kritine na delu objekta Kulturni dom 
Šmartno 

9. Kadrovske zadeve: 
- sklep o prenehanju mandata članu občinskega sveta 
- soglasje k imenovanju Jože Ocepek na mesto direktorice Knjižnice Litija 
10. Pobude in vprašanja svetnikov 

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov. 
Dnevni red je bil sprejet z 12 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 
 
AD 1). Razvojni program podeželja na območju občin Savske ravni in posavskega 
hribovja 
 
Uvod je podala mag. Karmen Sadar 
Poročilo o delu na Odboru za družbene dejavnosti je podal predsednik odbora Anton 
Tomažič. 
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Poročilo o delu na Odboru za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance je podal Janez 
Ponebšek. 
 
Razprava: Tomaž Gradišek, Damjan Golob, Franc Černe. 
 
Obrazložitev glasu: Karmen Grom. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
 
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema Razvojni program podeželja 
na območju občin Savske ravni in Posavskega hribovja, v katerega je vključenih 13 
občin (Kamnik, Komenda, Lukovica, Trzin, Domžale, Moravče, Dol pri Ljubljani, 
Litija, Šmartno pri Litiji, Zagorje, Trbovlje in Radeče) in skupni tržni produkt Po poteh 
dediščine. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov. 
Sklep je bil sprejet z 12 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 
 
AD 2). Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o izvrševanju proračuna Občine 
Šmartno pri Litiji za leto 2004 – skrajšani postopek 
 
Uvod je podala Tatjana Martinčič Poglajen. 
Poročilo o delu na Nadzornem odboru je podal predsednik odbora Franc Jaklič. 
Poročilo o delu na Odboru za gospodarsko infrastrukturo, okolje in prostor je podal 
predsednik odbora Jože Ponebšek. 
Poročilo o delu na Odboru za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance je podal Janez 
Ponebšek. 
Poročilo o delu na Odboru za družbene dejavnosti je podal predsednik odbora Anton 
Tomažič. 
Poročilo o delu na Odboru za zaščito in reševanje je podal predsednik odbora Branko 
Šuštaršič. 
 
Razprava: Tomaž Gradišek, Karmen Grom, Franc Černe. 
 
Dodatno pojasnilo je podal župan Milan Izlakar. 
 
Po končani razpravi je predsedujoči dal na glasovanje naslednja predloga sklepov: 
 
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema Odlok o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2004  v 
prvem branju. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov. 
Sklep je bil sprejet z 12 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 
 
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema Odlok o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2004.   
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov. 
Sklep je bil sprejet z 12 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 
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AD 3). Odlok o opravljanju pokopališke in pogrebne dejavnosti na območju Občine 
Šmartno pri Litiji – predlog za drugo branje 
 
Uvod je podal Andrej Turk. 
Poročilo o delu na Odboru za gospodarsko infrastrukturo, okolje in prostor je podal 
predsednik odbora Jože Ponebšek. 
  
Razprava: Marko Femc. 
 
Dodatna pojasnila je podal Andrej Turk. 
 
Po končani razpravi je predsedujoči odredil petminutni odmor. 
 

- odmor - 
 
Po odmoru je predsedujoči preveril sklepčnost sveta ( od 16 svetnikov jih je bilo prisotnih 
12). 
 
Obrazložitev glasu: Franc Černe, Marko Femc. 
 
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. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov. 
Sklep je bil sprejet z 9 glasovi »za« in s 3 glasovi »proti«. 
 
AD 4). Odlok o zakoniti predkupni pravici Občine Šmartno pri Litiji – hitri postopek 
 
Uvod je podal Peter Lovšin. 
Poročilo o delu na Komisiji za statut in pravna vprašanja je podal predsednik odbora Rajko 
Meserko. 
Poročilo o delu na Odboru za gospodarsko infrastrukturo, okolje in prostor je podal 
predsednik odbora Jože Ponebšek. 
 
Razprava: Janez Ponebšek, Rajko Meserko. 
 
Dodatna pojasnila sta podala Peter Lovšin in Andrej Turk. 
 
Po končani razpravi je predsedujoči dal na glasovanje naslednja predloga sklepov: 
 
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema Odlok o zakoniti predkupni 
pravici občine Šmartno pri Litiji v prvem branju. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov. 
Sklep je bil sprejet z 12 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 
 
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema Odlok o zakoniti predkupni 
pravici občine Šmartno pri Litiji. 
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Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 svetnikov. 
Sklep je bil sprejet z 11 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 
 
AD 5). Sklep o ceni priključne takse na javno vodovodno omrežje vodovoda Liberga – 
Jelša – Kostrevnica 
 
Uvod je podala Andreja Leskovšek. 
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, Rajko Meserko. 
 
Dodatna pojasnila so podali: župan Milan Izlakar, Andreja Leskovšek in Andrej Turk. 
 
Po končani razpravi je predsedujoči dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:  
 
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema Sklep o ceni priključne takse 
na sistem za oskrbo s pitno vodo Liberga – Jelša – Kostrevnica. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov. 
Sklep je bil sprejet z 10 glasovi »za« in z 1 glasom »proti«. 
 
AD 6). Odlok o izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2005 – predlog 
za prvo branje 
 
Uvod je podala Tatjana Martinčič Poglajen. 
 
Poročilo o delu na Nadzornem odboru je podal predsednik odbora Franc Jaklič. 
Poročilo o delu na Komisiji za Statut in pravna vprašanja je podal Rajko Meserko.  
Poročilo o delu na Odboru za gospodarsko infrastrukturo, okolje in prostor je podal 
predsednik odbora Jože Ponebšek. 
Poročilo o delu na Odboru za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance je podal Janez 
Ponebšek. 
Poročilo o delu na Odboru za družbene dejavnosti je podal predsednik odbora Anton 
Tomažič. 
Poročilo o delu na Odboru za zaščito in reševanje je podal predsednik odbora Branko 
Šuštaršič. 
 
Razprava: Tomaž Gradišek, Rajko Meserko, Damjan Golob, Branko Šuštaršič, Franc Černe, 
Marko Femc, Franc Jaklič. 
 
Za besedo je zaprosil ravnatelj OŠ Šmartno Albert Pavli. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog  sklepa: 
 
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji dovoli, da v razpravi sodeluje 
ravnatelj OŠ Šmartno Albert Pavli. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih  12 svetnikov. 
Sklep je bil sprejet z 12 glasovi »za« in  z 0 glasovi »proti«. 
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Po končani razpravi je predsedujoči dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
 
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema predlog Odloka o 
izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2005, podanimi stališči, mnenji 
in pripombami članov delovnih teles, 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 1 glasom »proti«. 
 
AD 7).  Potrditev cenika za izvajanje zimske službe 2004/2005 
 
Uvod je podala Andreja Leskovšek. 
 
Poročilo o delu na Odboru za gospodarsko infrastrukturo, okolje in prostor je podal 
predsednik odbora Jože Ponebšek. 
Poročilo o delu na Odboru za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance je podal Janez 
Ponebšek. 
 
Razprava: Tomaž Kremžar, Rajko Meserko, Tomaž Gradišek, Franc Černe, Branko Šuštaršič. 
 
Dodatno pojasnilo je podal župan Milan Izlakar. 
 
Po končani razpravi je predsedujoči odredil petminutni odmor. 
 

- odmor - 
 
Po odmoru je predsedujoči preveril sklepčnost sveta ( od 16 svetnikov jih je bilo prisotnih 
13). 
 
Obrazložitev glasu so podali: Tomaž Kremžar, Marko Femc, Janez Ponebšek, Jože Ponebšek, 
Branko Šušatršič, Franc Černe, Tomaž Gradišek, Karmen Grom. 
 
Dodatno pojasnilo je podala Andreja Leskovšek. 
 
Anton Tomažič replika na Andrejo Leskovšek. 
Dodatno pojasnilo je podala Andreja Leskovšek. 
 
Po končani razpravi je predsedujoči predlagal naslednja predloga sklepov v paketu: 
 
SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji potrjuje cenik izvajanja zimske 
službe 2004/2005. 
 
SKLEP 2. Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji predlaga, da se do konca januarja 
2005 pripravi odlok o zimski službi. 
 
Ob  glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov. 
Sklepa v paketu sta bila sprejeta z 9 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 
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AD 8). Poraba nerazporejenih sredstev iz naslova stanovanjskih najemnin in najemnin 
poslovnih prostorov – zamenjava strešne kritine na delu objekta Kulturni dom Šmartno 
 
Uvod je podala mag. Karmen Sadar. 
 
Poročilo o delu na Odboru za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance je podal Janez 
Ponebšek. 
 
Razprava: Marko Femc, Rajko Meserko, Anton Tomažič, Branko Šuštaršič, Franc Černe. 
 
Marko Femc replika na Antona Tomažiča. 
 
Dodatna pojasnila je podal župan Milan Izlakar. 
 
Po končani razpravi je predsedujoči dal na glasovanje naslednja predloga sklepov: 
 
SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep, da se sredstva v 
višini 5.500.000,00 SIT iz naslova nerazporejena sredstva stanovanjskih najemnin in 
najemnin poslovnih prostorov, ki so v upravljanju JP KSP Litija d.o.o., namenijo za 
zamenjavo strešne kritine na delu objekta Kulturni dom Šmartno, Za povrtmi 4. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov. 
Sklep je bil sprejet z 13 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 
 
SKLEP 2: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep, da se za izvedbo 
omenjene investicije pooblasti JP KSP Litija d.o.o. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov. 
Sklep ni bil sprejet z 0 glasovi »za« in z 7 glasovi »proti«. 
 
AD 9). Kadrovske zadeve: 

- sklep o prenehanju mandata članu občinskega sveta 
- soglasje k imenovanju Jože Ocepek na mesto direktorice Knjižnice Litija 

 
- sklep o prenehanju mandata članu občinskega sveta 

 
Uvod je podal podpredsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Jože 
Ponebšek. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
 
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep, da z dnem 25.11.2004 
preneha mandat članu občinskega sveta Damjanu Golobu, rojenemu 15.10.1977, 
stanujočemu Mala Kostrevnica 27, 1275 Šmartno pri Litiji.  
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 svetnikov. 
Sklep je bil sprejet z 8 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 
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- soglasje k imenovanju Jože Ocepek na mesto direktorice Knjižnice Litija 
 
Uvod je podal podpredsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Jože 
Ponebšek. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Predsedujoči je odredil petminutni odmor. 
 

- odmor - 
 
Po odmoru je predsedujoči preveril sklepčnost sveta ( od 16 svetnikov jih je bilo prisotnih 
12). 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
 
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji podaja soglasje k imenovanju Jože 
Ocepek na mesto direktorice Javnega zavoda Knjižnice Litija. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov. 
Sklep je bil sprejet s 7 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 
 
AD 9). Pobude in vprašanja svetnikov. 
 
Roman Zaman: Podal je pobudo, da se v naslednjem letu namenijo sredstva za postavitev 
znakov, da se ve, kje se prične  naša občina. Prav tako želi, da se označijo vasi v naši občini. 
Rajko Meserko: Zanima ga, kaj je z navedki g. župana glede odlagališča za jedrske odpadke. 
Prosi za pisno obrazložitev. 
Prosi, da se pridobijo podatki o onesnaženosti Šmartna. V časopisu se da prebrati marsikaj, 
stvari, ki so navedene v njih niso tako nedolžne. Smatra, da je smiselno in pravično, da se  
krajanom enkrat pove v kakšnem okolju živimo in na račun česa smo to zadevo dobili.  
Zanima ga, kaj je z nakupom obrata IUV. Bolj kot nakup obrata ga zanima, kaj bomo z 
industrijskim odlagališčem Rakovnik. Glede na to, da je na prejšnji seji bila sprejeta pobuda 
SMS za sklic seje na temo odlagališča Rakovnik in da so bile že pred tem podane pobude za 
sklic izredne seje prosi, da se o tej problematiki prične bolj intenzivno pogovarjat, da bi iz 
tega vendarle nekaj iztržili. Zanima ga, v kakšni poziciji je sedaj občina, če namerava storiti 
kaj v tej smeri. 
Zanima ga, kako je sedaj z odločbami o NUSZ. Ljudje so že nestrpni in čakajo položnice. 
Skrbi ga kako bo z enakomernim plačevanjem NUSZ-ja.  Občinski svet se je zavezal, da se bo 
NUSZ plačeval v enakomernih obrokih. 
Jože Ponebšek: Ponovno je podal pobudo, da se čimprej rešijo problemi s skupnimi zavodi in 
podjetjem in da se čimprej sprejmejo vsi ustanovitveni odloki. 
Franc Černe: Sprašuje kaj se dogaja z daljnovodom Krško  - Beričevo. Zanima ga če bodo 
občani obveščeni kdaj se bo daljnovod pričel graditi. Slišal je, da so lastniki zemljišč, po 
katerih poteka trasa daljnovoda dobili že odločbe za posek. 
Turistično razvojno društvo Kampeljc ponuja, da občina prevzame projekt obeležji. Smatra, 
da je zadeva kvalitetno narejena in lahko razširi na celotno območje občine. 
Podal je pobudo, da se za subvencioniranje zavarovanja živine in osemenjevanja živine 
sklenejo pogodbe z izvajalci. Smatra, da bi bila zadeva tako bistveno lažja za izvajanje, da ne 
bo potrebno nositi kmetom obrazce na občino. 
Marko Femc: Podal je pobudo krajanov Šmartna, da bi v strogem centru Šmartna postavili še 
en bankomat. Lokacija bankomata naj bi bila nekje pri šoli oz. pri pošti. 
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V zvezi s pobudo, podano na prejšnji seji za sklic izredne seje na temo Rakovnika in 
onesnaženosti Šmartna, kot ve, ima župan narejeno analizo. Želel bi, da to analizo svetniki 
tudi vidijo, če se jo da dobiti. 
Glede na to, da je bila pobuda o ustanovitvi novega odbora za mlade zavrnjena, daje ponovno 
pobudo za ustanovitev, če ne za trajni odbor pa vsaj za začasni odbor ali komisijo. Smatra, da 
Odbor za družbene dejavnosti ni primeren tako z vidika kandidatov in kot problematike, da bi 
obravnaval to probleme mladih. Tu se gre predvsem za lokalne štipendijske sklade, za 
subvencioniranje kreditov za mlade družine, mladinske centre,… Odbor za družbene 
dejavnosti ne po strukturi, ne po članih, ne po ničemer ni pristojen, da bi to opravljal.   
 
Seja je bila zaključena ob 21.20 uri. 
 
 
Pripravila:                                        Predsedujoči: 
Nataša Dobravec                  Milan Izlakar 
 
 
        
                       
 
 
 
 


