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Skrajšani zapisnik 

17. redne seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji, ki je bila dne 16.12.2004 ob 
18.00 uri v sejni sobi občine Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, Šmartno pri L itiji 

 
 
Prisotni svetniki:  Matjaž Aškerc, Marko Femc, Tomaž Gradišek, Anton Tomažič,  Jože 
Ponebšek, Branko Šuštaršič,  Tomaž Kremžar, Damjan Golob, Roman Zaman (od 20.10 ure 
dalje),  Karmen Grom, Rajko Meserko, Janez Ponebšek, Franc Černe, Dušan Cerjak (od 18.10 
ure dalje), Martin Knez, Jure Gradišek (do 20.10 ure). 
Ostali prisotni: Za občinsko upravo: mag. Karmen Sadar, Tatjana Martinčič Poglajen, 
Andreja Leskovšek, Nataša Dobravec, Margareta Jeraj Kunc, predsednik NO Franc Jaklič, 
občani in 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 13). 
 
 POTRDITEV  SKRAJŠANEGA ZAPISNIKA:  

- 16. redne seje z dne 25.11.2004  
 

Predsedujoči je dal v  razpravo skrajšani zapisnik 16. redne seje z dne 25.11.2004.  
 
Razprave ni bilo. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje potrditev skrajšanega zapisnika 16. redne seje z dne 
25.11.2004.  
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov. 
 
Skrajšani zapisnik  16. redne seje z dne 25.11.2004  je bil potrjen s 13 glasovi »za« in z 0 
glasovi »proti«. 
 
 
Predsedujoči je razširil predlog dnevnega reda s točkama »Predlog prerazporeditve sredstev iz 
rezervnega sklada za odpravo posledice požara«, ki naj se obravnava kot sedma točka 
dnevnega reda in »Predlog za prerazporeditve sredstev iz rezervnega sklada za povrnitev 
stroškov intervencij«, ki naj se obravnava kot osma točka dnevnega reda in dal v razpravo 
naslednji predlog dnevnega reda: 
 

1. Informacija o sanaciji industrijskega odlagališča Rakovnik 
2. Odlok o spremembi  Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini 

Šmartno pri Litiji – skrajšan postopek 
3. Odlok o izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2005 – drugo branje 
4. Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Komunalno stanovanjskega podjetja Litija d.o.o. 

– predlog za prvo branje 
5. Pravilnik o najemu kulturnega doma in inventarja 
6. Vrednost točke nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 
7. Predlog prerazporeditve sredstev iz rezervnega sklada za odpravo posledice požara 
8. Predlog za prerazporeditve sredstev iz rezervnega sklada za povrnitev stroškov 

intervencij 
9. Pobude in vprašanja svetnikov 
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Razprava na dnevni red:  
 
Rajko Meserko: Podal je predlog, da se druga točka dnevnega reda »Odlok o spremembi  
Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Šmartno pri Litiji – skrajšan 
postopek«, obravnava v dvofaznem postopku. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje predlog svetnika Rajka Meserka, da se druga točka 
dnevnega reda  »Odlok o spremembi  Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v 
Občini Šmartno pri Litiji – skrajšan postopek«, obravnava v dvofaznem postopku. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov. 
Predlog je bil sprejet z 9 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog dnevnega reda: 
 

1. Informacija o sanaciji industrijskega odlagališča Rakovnik 
2. Odlok o spremembi  Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v 

Občini Šmartno pri Litiji – predlog za prvo branje 
3. Odlok o izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2005 – drugo 

branje 
4. Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Komunalno stanovanjskega podjetja Litija 

d.o.o. – predlog za prvo branje 
5. Pravilnik o najemu kulturnega doma in inventarja 
6. Vrednost točke nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 
7. Predlog prerazporeditve sredstev iz rezervnega sklada za odpravo posledice 

požara 
8. Predlog za prerazporeditve sredstev iz rezervnega sklada za povrnitev stroškov 

intervencij 
9. Pobude in vprašanja svetnikov 

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov. 
Dnevni red je bil sprejet z 14 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti« 
 
Predsedujoči je dal na  glasovanje naslednji predlog sklepa: 
 
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep da se prva točka 
dnevnega reda »Informacija o sanaciji industrijskega odlagališča Rakovnik«,  zaradi 
opravičene zamude  predstavnice ARAO ga. Margarete Jeraj Kunc, obravnava takoj ko 
predstavnica prispe. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov. 
Sklep je bil sprejet z 14 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 
 
AD 2). Odlok o spremembi  Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v 
Občini Šmartno pri Litiji – predlog za prvo branje 
 
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. 
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Razprave ni bilo. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema Odlok o spremembi odloka o 
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča 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 s 13 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 
 
AD 3). Odlok o izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2005 – drugo 
branje 
 
Uvod je podala Tatjana Martinčič Poglajen. 
Poročilo o delu na Komisiji za statut in pravna vprašanja je podal predsednik komisije Rajko 
Meserko. 
 
Razprava: Janez Ponebšek, Rajko Meserko, Marko Femc, Franc Černe, Martin Knez. 
 
Dodatna pojasnila sta podala: župan Milan Izlakar in Tatjana Martinčič Poglajen. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
 
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema Odlok o izvrševanju 
proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2005. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov. 
Sklep je bil sprejet z 11 glasovi »za« in z 2 glasovoma »proti«. 
 
AD 4). Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Komunalno stanovanjskega podjetja Litija 
d.o.o. – predlog za prvo branje 
 
Uvod je podala Jasna Kristina Tušar, pripravljavka odloka. 
 
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: Tomaž Gradišek, Rajko Meserko, Jure Gradišek, Jože Ponebšek, Martin Knez, 
Franc Černe, Marko Femc, Karmen Grom. 
 
Dodatna pojasnila sta podala: župan Milan Izlakar in Jasna KristinaTušar. 
 
Marko Femc replika na Franca Černeta. 
Marko Femc replika na Antona Tomažiča 
 
Obrazložitev glasu so podali: Rajko Meserko, Marko Femc, Franc Černe, Martin Knez, Anton 
Tomažič, Jože Ponebšek. 
 
Predsedujoči je dal  na glasovanje naslednji predlog sklepa: 



- skrajšani zapisnik 17. seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji - 

 4 

 
SKLEP: Občinski svet Občine Litija/Ob čine Šmartno pri Litiji sprejme predloženi 
Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Komunalno stanovanjsko podjetje Litija d.o.o. v 
prvem branju, kot primerno podlago za pripravo odloka za drugo branje. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov. 
Sklep ni bil sprejet z 0 glasovi »za« in z 10 glasovi »proti«. 
 
Predsedujoči je odredil pet minutni odmor. 
 

- odmor - 
 
Po odmoru je predsedujoči preveril sklepčnost sveta (od 16 svetnikov jih je bilo prisotnih 14). 
 
Predsedujoči je nadaljeval sejo občinskega sveta s prvo točko dnevnega reda »Informacija o 
sanaciji industrijskega odlagališča Rakovnik« 
 
AD 1). Informacija o sanaciji industrijskega odlagališča Rakovnik 
 
Uvod je podala Margareta Jeraj Kunc predstavnica Agencije za radioaktivne odpadke. 
 
Predsedujoči je ugotovil, da je bila informacija vzeta na znanje. 
 
Predsedujoči je odredil deset minutni odmor. 
 

- odmor - 
 
Po odmoru je predsedujoči preveril sklepčnost sveta (od 16 svetnikov jih je bilo prisotnih 12). 
 
Predsedujoči je nadaljeval sejo občinskega sveta s peto točko dnevnega reda »Pravilnik o 
najemu kulturnega doma in inventarja« 
 
AD 5).  Pravilnik o najemu kulturnega doma in inventarja  
 
Uvod je podala mag. Karmen Sadar. 
Poročilo o delu na Komisiji za statut in pravna vprašanja je podal predsednik komisije Rajko 
Meserko. 
Poročilo o delu na Odboru za družbene dejavnosti je podal predsednik odbora Anton 
Tomažič. 
 
Razprava: Dušan Cerjak, Matjaž Aškerc. 
 
Dodatno pojasnilo je podala mag. Karmen Sadar. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
 
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema Pravilnik o najemu 
kulturnega doma in inventarja. 
 
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 6). Vrednost točke nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 
 
Uvod je podala Andreja Leskovšek. 
Poročilo o delu na Odboru za gospodarsko infrastrukturo, okolje in prostor je podal 
predsednik odbora Jože Ponebšek. 
 
Razprava: Rajko Meserko, Karmen Grom, Tomaž Gradišek, Tomaž Kremžar, Franc Černe,  
Anton Tomažič  
 
Dodatno pojasnilo je podala Andreja Leskovšek. 
 
Rajko Meserko replika na Antona Tomažiča. 
 
Rajko Meserko je predlagal, da vrednost točke ostane nespremenjena in sicer 1.368 SIT. 
 
Obrazložitev glasu sta podala Jože Ponebšek in Marko Femc. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje predlog sklepa svetnika Rajka Meserka: 
 
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep o vrednosti točke za 
določitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2005 v višini 1.368 SIT. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov. 
Sklep ni bil sprejet s 4 glasovi »za« in z 8 glasovi »proti«. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
 
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep o vrednosti točke za 
določitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2005 v višini 1.419 SIT. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov. 
Sklep je bil sprejet z 8 glasovi »za« in s 3 glasovi »proti«. 
 
AD 7). Predlog prerazporeditve sredstev iz rezervnega sklada za odpravo posledice 
požara 
 
Uvod je podal župan Milan Izlakar. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
 
SKLEP: Na podlagi prispele vloge se z naslova sredstev proračunskih rezerv dodeli 
družini Radivoj čevič enkratno denarno pomoč v višini 100.000,00 SIT za odpravo 
posledic požara,  v katerem je bil uničen del ostrešja stanovanjskega objekta in 
drvarnica. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov. 
Sklep je bil sprejet s 14 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 
 
AD 8). Predlog za prerazporeditve sredstev iz rezervnega sklada za povrnitev stroškov 
intervencij 
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Uvod je podala Tatjana Martinčič Poglajen. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
 
SKLEP: Iz sredstev rezervnega sklada se pokrije v  višini 1.533.665,00 SIT del stroškov 
intervencij, ki so jih PGD imela v letu 2002 in jih je Občina Šmartno pri Litiji dolžna 
plačati na podlagi sklenjene pogodbe med občino in Gasilsko zvezo Šmartno pri Litiji z 
dne 22.07.2003. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov. 
Sklep je bil sprejet z 14 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 
 
AD 9).  Pobude in vprašanja svetnikov 
 
Tomaž Gradišek: Podpira župana  v tej smeri, da se analize za primernost izgraditve 
odlagališča industrijskih odpadkov  na Rakovniku naredijo. Odločanje o tem, če odlagališče 
radioaktivnih odpadkov na Rakovniku bo pa prepušča ali referendumu oz. kakšni drugi obliki 
odločanja. Vsekakor pa je potrebno občanke in občane pričeti čimprej  sistematsko obveščati 
o teh zadevah z nekimi zgoščenkami ali kakšno drugo obliko obveščanja.  
Martin Knez: Predlaga, da se zmenimo še za eno pomoč na občini in sicer predlaga 
imenovanje še enega podžupana in sicer Meserko Rajkota. 
Franc Černe: S 01.01.2005 prične veljati nov zakon o varnosti v cestnem prometu. V občini 
imajo gasilska društva same stare avtomobile. Po novem zakonu ne bo možno s temi starimi 
avtomobili prevažati ljudi zato predlaga, da se na tem področju če bo kakšna možnost zadeve 
uredijo.  
Po krajevnih skupnostih, kjer je bil on imenovan kot koordinator, se odvijajo neke naloge za 
katere (del ceste proti Obolnemu je bil asfaltiran). V KS je bil sestanek med županom in 
krajani iz Dragovškega na katerem on ni bil udeležen, zato predlaga, da se ga razreši iz mesta 
koordinatorja med KS in občino.  
Matjaž Aškerc: Podal je ponovno  pobudo za sanacijo divjega odlagališča pri Bogenšperku, 
poleg tega je opozoril, da se že ustvarja novo odlagališče in sicer na zadnjem ovinku pred 
Bogenšperkom. 
Podal je pobudo za sanacijo ceste Javorje - Felič vrh.  
Rajko Meserko: Sprašuje kako napreduje postopek imenovanja nadomestnega svetnika. 
Glede na to, da je bil na prejšnji seji razrešen svetnik Damjan Golob. Prosi, da zadeve stečejo 
vkolikor  še niso. 
Svetnika moti, da občinska uprava ne sledi sklepom  občinskega sveta. Kar se je pokazalo  
tudi pri nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča. Občinski svet je na 8. izredni seji sprejel 
sklep, da se NUSZ pobere v treh obrokih, če je vrednost NUSZ-ja odmerjena preko 10.000,00 
SIT. 
Predlaga, da se na naslednjo sejo uvrsti točka poročilo o izvrševanju sklepov OS ter o 
opravljenih nalogah v preteklem obdobju. 
Karmen Grom: Apelira na občinsko upravo, da se za občanke in občane v javna občila poda 
kratka izjava glede odlagališča radioaktivnih odpadkov.  
Podala je pobudo, da naj do naslednje seje JP KSP Litija d.o.o.  pripravi finančno poročilo o 
stroških kateri so nastali s pobiranjem in odvozom smeti na odlagališče v Logatec. 
Marko Femc: Podal je pobudo, da se občinskemu svetu dostavi podpisana pogodba med 
občino in gasilskimi društvi.  
Podal je pobudo, za ustanovitev delovne skupine za pripravo odloka za JP KSP Litija. 



- skrajšani zapisnik 17. seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji - 

 7 

Svetnik sprašuje kaj je z izredno sejo občinskega sveta na temo industrijskega  odlagališča 
Rakovnik. 
Svetnik prosi župana, da čimprej ustanovi začasno komisijo za mlade. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 21.20 uri. 
 
 
Pripravila:                                        Predsedujoči: 
Nataša Dobravec                  Milan Izlakar 
 
 
        
                       
 
 
 
 


