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Skrajšani zapisnik 

 tretje redne seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji, ki je bila dne 08.12.2014  
ob 18.00 uri v sejni sobi Občine Šmartno pri Litiji,  

Tomazinova ulica 2, Šmartno pri Litiji 
 
 
Prisotni svetniki: Igor Možina, Veronika Jesenšek, Janez Vidgaj, Peter Avbelj, Petra 
Kovačič Pancar, Miroslav Berčon, Srečko Vavtar, Simon Povše, Franc Adamčič, Jože 
Repovš, Marko Slapničar, Janko Končar, Janez Tomažič, Sašo Goršek, Martin Fortuna 
Odsotni: Igor Soršak – opr. 
Ostali prisotni: Za občinsko upravo: Karmen Sadar, Andreja Leskovšek, Matej Adamič, 
Tanja Kepa Ferlan, Nataša Dobravec, mediji 
Vabljeni: Predsednica Nadzornega odbora Joža Žurga, Ravnatelj OŠ Šmartno Albert Pavli, 
predstavnik javnega podjetja KSP Litija d.o.o. Ksenija Celarc, Marko Berčon. 
 
Sejo je pričel in vodil župan Občine Šmartno pri Litiji Rajko Meserko. Po uvodnem pozdravu 
je predsedujoči ugotovil sklepčnost sveta (navzočih je bilo 15 članov občinskega sveta od 16 - 
ih). 
 
Potrditev skrajšanega zapisnika 

- druge redne seje z dne, 26.11.2014  
 
Pripomb na zapisnik ni bilo. 
 
Predsedujoči je dal v potrditev skrajšani zapisnik druge redne seje z dne, 26.11.2014. 
 
Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta. 
Zapisnik je bil potrjen s 15 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 
 
Predsedujoči je predlagal naslednji dnevni red: 
 

1. Poročilo o delu župana in občinske uprave 
2. Odlok o proračunu Občine Šmartno pri Litiji za leto 2015 – predlog za prvo branje 
3. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju 

Občine Šmartno pri Litiji – predlog za prvo branje 
4. Pravilnik o spremembi Pravilnika o sprejem otrok v Vrtec Ciciban 
5. Soglasje k spremembam Statuta Javnega zavoda Zdravstveni dom Litija 
6. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na 

območju občine Šmartno pri Litiji za leto 2015 
7. Pobude in vprašanja svetnikov 

 
Predsedujoči je dal v razpravo predlagani dnevni red. 
 
Razprave na dnevni red ni bilo. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog dnevnega reda: 
 

1. Poročilo o delu župana in občinske uprave 
2. Odlok o proračunu Občine Šmartno pri Litiji za leto 2015 – predlog za prvo 

branje 
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3. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na 
območju Občine Šmartno pri Litiji – predlog za prvo branje 

4. Pravilnik o spremembi Pravilnika o sprejem otrok v Vrtec Ciciban 
5. Soglasje k spremembam Statuta Javnega zavoda Zdravstveni dom Litija 
6. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 

na območju občine Šmartno pri Litiji za leto 2015 
7. Pobude in vprašanja svetnikov 

 
Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta. 
Dnevni red  je bil sprejet s 15 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 
 
AD 1). Poročilo o delu župana in občinske uprave 
 
Poročilo je podal župan Rajko Meserko. 
 
Predsedujoči je ugotovil, da je bilo poročilo vzeto na znanje. 
 
AD 2). Odlok o proračunu Občine Šmartno pri Litiji za leto 2015 – predlog za prvo 
branje 
 
Uvod je podal Matej Adamič. 
 
Poročilo o delu na Nadzornem odboru občine je podala predsednica odbora Joža Žurga. 
Poročilo o delu na Komisiji za statut in pravna vprašanja je podal predsednik komisije Janez 
Vidgaj. 
Poročilo o delu na Odboru za gospodarsko infrastrukturo, okolje in prostor je podal 
predsednik odbora Srečko Vavtar. 
Poročilo o delu na Odboru za gospodarsko infrastrukturo, okolje in prostor je podal 
predsednik odbora Marko Slapničar. 
Poročilo o delu na Odboru za družbene dejavnosti je podal predsednik odbora Peter Avbelj. 
Poročilo o delu na Odboru za zaščito in reševanje je podal predsednik odbora Igor Možina. 
 
Razprava: Janko Končar, Peter Avbelj, Martin Fortuna, Igor Možina, Veronika Jesenšek. 
 
Dodatna pojasnila sta podala župan Rajko Meserko in Matej Adamič. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
 
SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme Odlok o proračunu Občine 
Šmartno pri Litiji za leto 2015 v prvem branju. 
 
Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta. 
Sklep je bil sprejet s 15 glasovi »za« in z 0 glasovi proti. 
 
AD 3). Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na 
območju Občine Šmartno pri Litiji – predlog za prvo branje 
 
Uvod je podala Tanja Kepa Ferlan. 
 
Poročilo o delu na Komisiji za statut in pravna vprašanja je podal predsednik komisije Janez 
Vidgaj. 
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Poročilo o delu na Odboru za gospodarsko infrastrukturo, okolje in prostor je podal 
predsednik odbora Srečko Vavtar. 
 
 
Razprava: Janez Tomažič, Simon Povše, Martin Fortuna, Peter Avbelj, Igor Možina. 
 
Dodatna pojasnila so podali Tanja Kepa Ferlan, Andreja Leskovšek, Karmen Sadar, župan 
Rajko Meserko, Ksenija Celarc. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
 
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litji sprejme Odlok o odvajanju in čiščenju 
komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Šmartno pri Litiji v prvem 
branju s pripombami podanimi na seji.  
 
Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta. 
Sklep je bil sprejet s 14 glasovi »za« in z 0 glasovi proti. 
 
AD 4). Pravilnik o spremembi Pravilnika o sprejem otrok v Vrtec Ciciban 
 
Uvod je podala Karmen Sadar. 
 
Poročilo o delu na Komisiji za statut in pravna vprašanja je podal predsednik komisije Janez 
Vidgaj. 
Poročilo o delu na Odboru za družbene dejavnosti je podal predsednik odbora Peter Avbelj. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
 
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema Pravilnik o spremembah 
Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec Ciciban. 
 
Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta. 
Sklep je bil sprejet s 15 glasovi »za« in z 0 glasovi proti. 
 
AD 5). Soglasje k spremembam Statuta Javnega zavoda Zdravstveni dom Litija 
 
Uvod je podala Karmen Sadar. 
 
Poročilo o delu na Komisiji za statut in pravna vprašanja je podal predsednik komisije Janez 
Vidgaj. 
Poročilo o delu na Odboru za družbene dejavnosti je podal predsednik odbora Peter Avbelj. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
 
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji daje soglasje k Spremembam Statuta 
Javnega zavoda Zdravstveni dom Litija s popravkom podanimi na seji. 
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Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta. 
Sklep je bil sprejet s 15 glasovi »za« in z 0 glasovi proti. 
 
AD 6). Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 
na območju občine Šmartno pri Litiji za leto 2015 
 
Uvod je podala Andreja Leskovšek. 
 
Poročilo o delu na Odboru za gospodarsko infrastrukturo, okolje in prostor je podal 
predsednik odbora Srečko Vavtar. 
 
Razprava: Simon Povše. 
 
Dodatno pojasnilo je podal župan Rajko Meserko. 
 
Simon Povše je predlagal, da se sprejme 5% znižanje vrednosti točke za izračun nadomestila 
za uporabo stavbnega zemljišča. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje predlog sklepa Simona Povšeta: 
 
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme Sklep o vrednosti točke za 
določitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2015 v višini 0,00826	  EUR. 
 
Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta. 
Sklep je bil sprejet s 13 glasovi »za« in z 0 glasovi proti. 
 
AD 7).  Pobude in vprašanja svetnikov 
 
Simon Povše: Svetnik predlaga, da se pripravi celovit pregled vodovodnih in kanalizacijskih 
sistemov, ki so že narejeni ali so v pripravi, da bodo svetniki vedeli koliko je bilo že narejeno 
in kaj je potrebno še narediti, oziroma koliko je še prostora za kakšne nove investicije.  
Peter Avbelj: Svetnik je pohvalil odgovor. V prvi vrsti ga veseli, da se je v osmih letih, kar 
moleduje za to zadevo, sedaj zakonodaja končno spremenila v naši občini, da lahko 
pristopimo k rešitvi tega problema, to je tranzita skozi kostrevniško dolino. Pripravljavca 
odgovora pa seveda prosi, da mu odgovori, ker mu še sedaj ni odgovoril. Svetnik je namreč 
zahteval  časovni okvir reševanja problema, saj poskušati obravnavati na seji, še ne pomeni, 
da se bo to dejansko zgodilo. In tudi ne vemo kdaj se bo zgodilo.  
Sašo Goršek: Svetnika zanima izgradnja vrtca. Prebral, je da je idejna zasnova že izdelana in 
ga zanima, če se jo da kje videti.  
Srečko Vavtar: Vprašanja je podal pisno. 
Janko Končar: Gospoda Končino zanima, kako poteka komunikacija z občino ali županom 
glede koordinatorjev. Z zadnjo sejo namreč ni prejel gradiva in ga zanima, če bo koordinatorji 
v prihodnje še prejemali gradiva za seje občinskega sveta.   
Martin Fortuna: Svetnik je podal pobudo za popravilo dela ceste pri Rudiju Grmu. Tam je 
cesta že zelo slaba. Po cesti teče voda, ki priteče s hriba. Mogoče bi bilo potrebno uredit samo 
bankino ali kaj podobnega, saj sedaj ko, je zima, tam zmrzuje in je ledena cesta. Po tej cesti 
vozi tudi šolski avtobus. Problem je potrebno rešiti, ker je asfalt že zelo poškodovan.  
Svetnik je na prejšnji seji izpostavil vprašanje za gospoda Kržeta za odsek od Male Štange do 
Bratuna, če bi bila možnost, da bi en del pluženja prevzel drug izvajalec. Glede tega ni 
zasledil odgovora.  
Župan je pojasnil, da je bilo to vprašanje v okviru zimske službe in ne pri pobudah in 
vprašanjih.  
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Predsedujoči je zaključil sejo ob 19.30 uri. 
 
Pripravila:                                         
Nataša Dobravec 
                      
Tajnik občine:                                                                                    Predsedujoči: 
mag. Karmen Sadar                                  Rajko Meserko 
 
 
 
 


