
- skrajšani zapisnik 28. seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji -

 
Skrajšani zapisnik

28. redne seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji, ki je bila dne 29.05.2006 ob
18.00 uri v sejni sobi občine Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, Šmartno pri Litiji

Prisotni svetniki: Matjaž Aškerc, Marko Femc, Anton Tomažič (od 18.10 ure dalje), Jože 
Ponebšek, Branko Šuštaršič,  Franc Černe, Jure Gradišek, Tomaž Kremžar, Roman Zaman, 
Anton  Rafael  Sinigoj,  Tomaž  Gradišek,  Karmen  Grom,  Sonja  Peterlin  Krznar,  Rajko 
Meserko, Dušan Cerjak, Janez Ponebšek
Odsotni: /
Ostali prisotni:  Za občinsko upravo: Karmen Sadar, Ines Klinkon, Nataša Dobravec, Aleš 
Jurič, Tatjana Martinčič Poglajen, Andrej Turk.
Vabljeni:   direktor  JP KSP Rudi  Kozlevčar,  direktor  Javnega  zavoda  Bogenšperk  Brane 
Kodrin, mediji.

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 navzočih 11).

 POTRDITEV  SKRAJŠANEGA ZAPISNIKA: 
- 27. redne seje z dne 12.04.2006 in
- nadaljevanja 27. redne seje z dne 19.04.2006

Pripomb na zapisnik ni bilo.

Predsedujoči je dal v potrditev zapisnika 27. redne seje z dne 12.04.2006 in nadaljevanja 27. 
redne seje z dne 19.04.2006

Ob glasovanju je bilo navzočih 11 svetnikov.
Zapisnika sta bila potrjena z 8 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.

Predsedujoči je dal v razpravo naslednji dnevni red:

1. Poročilo o delu župana in občinske uprave
2. Odlok o programu opremljanja za območje individualne gradnje na obrobju osrednje 

urbane aglomeracije Velika Kostrevnica – del; predlog za drugo branje
3. Odlok  o  zaključnem  računu  proračuna  Občine  Šmartno  pri  Litiji  za  leto  2005  – 

predlog za prvo branje in Poročilo o popisu osnovnih sredstev, terjatev in obveznosti 
Občine Šmartno pri Litiji na dan 31.12.2005

4. Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Komunalno stanovanjskega podjetja Litija d.o.o. 
– predlog za prvo branje

5. Odlok o določitvi volilnih enot članov Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji – 
predlog za drugo branje

6. Poslovno poročilo JZ Bogenšperk za leto 2005
7. Sprejetje sklepa o vključitvi Občine Šmartno pri Litiji  v regijski sistem ravnanja z 

odpadki - CEROZ
8. Poročilo o izvajanju zimske službe v sezoni 2005/2006 na območju Občine Šmartno 

pri Litiji
9. Poročilo o obračunu, prihodkih in porabi najemnin za stanovanja in poslovne prostore 

v lasti Občine Šmartno pri Litiji  v letu 2005 in Plan za leto 2006
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10. Sprejetje  sklepa  o  dodelitvi  finančne  pomoči  za  sanacijo  plazu  v  vinogradu  g. 
Šuštaršiča

11. Kadrovske zadeve
- razrešitev dosedanjega direktorja Javnega zavoda Bogenšperk in imenovanje vršilca 

dolžnosti
- podaja soglasja k imenovanju Andreje Štuhec za direktorico Javnega zavoda Knjižnica 

Litija
12. Pobude in vprašanja svetnikov 

Razprava na dnevni red:

Rajko Meserko je  na  dnevnem redu pogrešal  točko »Poročilo  o  problematiki  reševanja 
odlagališča Rakovnik« in je prosil za obrazložitev.
Matjaž Aškerc  na 27. redni seji  so pod 20. točko sprejeli  sklep, da se na prvo redno ali 
izredno sejo  uvrsti Poročilo o delu sveta zavoda Javnega zavoda Bogenšperk in poročilo o 
delu direktorja oz. zavoda Bogenšperk.

Obrazložitev je podal župan Milan Izlakar.

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog dnevnega reda:

1. Poročilo o delu župana in občinske uprave
2. Odlok  o  programu opremljanja  za  območje  individualne  gradnje  na  obrobju 

osrednje urbane aglomeracije Velika Kostrevnica – del; predlog za drugo branje
3. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2005 – 

predlog  za  prvo  branje  in  Poročilo  o  popisu  osnovnih  sredstev,  terjatev  in 
obveznosti Občine Šmartno pri Litiji na dan 31.12.2005

4. Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Komunalno stanovanjskega podjetja Litija 
d.o.o. – predlog za prvo branje

5. Odlok  o  določitvi  volilnih  enot  članov  Občinskega  sveta  Občine  Šmartno  pri 
Litiji – predlog za prvo branje

6. Poslovno poročilo JZ Bogenšperk za leto 2005
7. Sprejetje sklepa o vključitvi Občine Šmartno pri Litiji  v regijski sistem ravnanja 

z odpadki - CEROZ
8. Poročilo  o  izvajanju  zimske  službe  v  sezoni  2005/2006  na  območju  Občine 

Šmartno pri Litiji
9. Poročilo o obračunu, prihodkih in porabi najemnin za stanovanja in poslovne 

prostore v lasti Občine Šmartno pri Litiji  v letu 2005 in Plan za leto 2006
10. Sprejetje sklepa o dodelitvi  finančne pomoči za sanacijo plazu v vinogradu g. 

Šuštaršiča
11. Kadrovske zadeve
- razrešitev  dosedanjega  direktorja  Javnega  zavoda  Bogenšperk  in  imenovanje 

vršilca dolžnosti
- podaja  soglasja  k  imenovanju  Andreje  Štuhec  za  direktorico  Javnega zavoda 

Knjižnica Litija
12. Pobude in vprašanja svetnikov 

Ob glasovanju je bilo navzočih 13 svetnikov.
Dnevni red je bil sprejet z 11 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
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AD 1). Poročilo o delu župana in občinske uprave

Poročilo je podal župan Milan Izlakar.
Predsedujoči je ugotovil, da je bilo poročilo vzeto na znanje.

AD 2).  Odlok o programu opremljanja za območje individualne gradnje na obrobju 
osrednje urbane aglomeracije Velika Kostrevnica – del; predlog za drugo branje

Uvod je podala Ines Klinkon.
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: Marko Femc.

Dodatna pojasnila je podala Ines Klinkon.

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:

SKLEP:  Občinski  svet  Občine  Šmartno  pri  Litiji  sprejema  Odlok  o  programu 
opremljanja za območje individualne gradnje na obrobju osrednje urbane aglomeracije 
Velika Kostrevnica  - del.

Ob glasovanju je bilo navzočih 16 svetnikov.
Sklep je bil sprejet z 16 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.

AD 3). Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2005 – 
predlog za prvo branje in Poročilo o popisu osnovnih sredstev, terjatev in obveznosti 
Občine Šmartno pri Litiji na dan 31.12.2005

Uvod je podala Tatjana Martinčič Poglajen.
Poročilo o delu na Komisiji za statut in pravna vprašanja je podal predsednik komisije Rajko 
Meserko.

Razprava: Tomaž Gradišek, Franc Černe.

Dodatno pojasnilo je podala Tatjana Martinčič Poglajen.

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednja sklepa v paketu:

SKLEP 1:  Občinski  svet  Občine  Šmartno  pri  Litiji,  sprejema  Odlok  o  zaključnem 
računu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2005 v prvem branju.

SKLEP 2: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema poročilo o popisu osnovnih 
sredstev, terjatev in obveznosti Občine Šmartno pri Litiji za leto 2005.

Ob glasovanju je bilo navzočih 16 svetnikov.
Sklepa v paketu sta bila sprejeta z 16 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
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AD 4). Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Komunalno stanovanjskega podjetja Litija 
d.o.o. – 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:  Anton Tomažič, Rajko Meserko,  Marko Femc,  Tomaž Gradišek,  Jure Gradišek.

Dodatna pojasnila sta podala Andrej Turk in župan Milan Izlakar.

Obrazložitev glasu je podal Marko Femc.

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:

SKLEP:  Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema Odlok o ustanovitvi Javnega 
podjetja Komunalno stanovanjskega podjetja Litija d.o.o., v prvem branju in ugotavlja, 
da je z vsemi predlaganimi pripombami primeren za pripravo odloka za drugo branje.

Ob glasovanju je bilo navzočih 16 svetnikov.
Sklep je bil sprejet z 14 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 

AD 5). Odlok o določitvi  volilnih enot  članov Občinskega sveta Občine Šmartno pri 
Litiji – predlog za prvo branje

Uvod je podal župan Milan Izlakar.

Razprava: Anton Rafael Sinigoj, Tomaž Gradišek.

Marko Femc je predlagal 10 minut odmora.

Predsedujoči je na predlog svetnika Marka Femca odredil deset minutni odmor.

- odmor -

Predsedujoči je preveril sklepčnost sveta (od 16 svetnikov jih je bilo navzočih 15).

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:

SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema Odlok o določitvi volilnih 
enot za volitve članov občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji, v prvem branju, kot 
primerno podlago za pripravo odloka za drugo branje.

Ob glasovanju je bilo navzočih 15 svetnikov.
Sklep je bil sprejet z 14 glasovi »za« in z 1 glasom »proti«. 

AD 6). Poslovno poročilo JZ Bogenšperk za leto 2005
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Uvod je podal direktor JZB Brane Kodrin.

Razprava:  Dušan Cerjak,  Rajko Meserko,  Sonja Peterlin  Krznar,  Tomaž Gradišek,  Marko 
Femc, Tomaž Kremžar, Jure Gradišek.

Rajko Meserko replika na Tomaža Gradiška.

Dodatno pojasnilo je podal župan Milan Izlakar.

Obrazložitev glasu sta podala Janez Ponebšek in Jure Gradišek.

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:

SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema poslovno poročilo Javnega 
zavoda Bogenšperk za leto 2005.

Ob glasovanju je bilo navzočih 15 svetnikov.
Sklep je bil sprejet z 6 glasovi »za« in s 5 glasovi »proti«.

AD 7). Sprejetje sklepa o vključitvi Občine Šmartno pri Litiji  v regijski sistem ravnanja 
z odpadki - CEROZ

Uvod sta podala Aleš Jurič in župan Milan Izlakar.

Poročilo  o  delu  na  Odboru  za  gospodarsko  infrastrukturo,  okolje  in  prostor  je  podal 
predsednik odbora Jože Ponebšek.

Razprava:  Tomaž  Gradišek,  Rajko  Meserko,  Jure  Gradišek,  Marko  Femc,  Anton  Rafael 
Sinigoj, Roman Zaman.

Dodatna pojasnila sta podala župan Milan Izlakar in Andrej Turk.

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:

SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep o vključitvi v regijski 
sistem zbiranja in odlaganja komunalnih odpadkov na regijskem odlagališču Unično.

Ob glasovanju je bilo navzočih  15 svetnikov.
Sklep je bil sprejet z 15 glasovi »za« in z  0 glasovi »proti«.

Predsedujoči je odredil petnajst minutni odmor.

- odmor -

Predsedujoči je preveril sklepčnost sveta (od 16 svetnikov jih je bilo navzočih 14).

AD  8).  Poročilo  o  izvajanju  zimske  službe  v  sezoni  2005/2006  na  območju  Občine 
Šmartno pri Litiji

Uvod je podal Aleš Jurič.
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Poročilo  o  delu  na  Odboru  za  gospodarsko  infrastrukturo,  okolje  in  prostor  je  podal 
predsednik odbora Jože Ponebšek.
Razprava: Tomaž Gradišek.

Dodatna pojasnila so podali Aleš Jurič, Andrej Turk in župan Milan Izlakar.

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:

SKLEP:  Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema Poročilo o izvajanju zimske 
službe  v sezoni 2005/2006 na območju Občine Šmartno pri Litiji.

Ob glasovanju je bilo navzočih 16 svetnikov.
Sklep je bil sprejet z 16 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.

AD 9). Poročilo o obračunu, prihodkih in porabi najemnin za stanovanja in poslovne 
prostore v lasti Občine Šmartno pri Litiji  v letu 2005 in Plan za leto 2006

Uvod je podal Rudi Kozlevčar.

Poročilo  o  delu  na  Odboru  za  gospodarsko  infrastrukturo,  okolje  in  prostor  je  podal 
predsednik odbora Jože Ponebšek.

Razprava: Tomaž Gradišek.

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:

SKLEP:  Občinski  svet  Občine  Šmartno  pri  Litiji  sprejema  Poročilo  o  obračunu, 
prihodkih  in  porabi  najemnin  za  stanovanja  in  poslovne  prostore  v  lasti  Občine 
Šmartno pri Litiji v letu 2005 in plan za leto 2006.

Ob glasovanju je bilo navzočih 16 svetnikov.
Sklep je bil sprejet z 15 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.

AD 10). Sprejetje sklepa o dodelitvi finančne pomoči za sanacijo plazu v vinogradu g. 
Šuštaršiča

Uvod je podal župan Milan Izlakar.

Razprava: Sonja Peterlin Krznar, Anton Rafael Sinigoj, Tomaž Kremžar, Franc Černe, Tomaž 
Gradišek.

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:

SKLEP:  Občinski  svet  občine  Šmartno  pri  Litiji  predlaga  dodelitev  nepovratnih 
sredstev g. Francu Šuštaršiču v višini 300.000,00 SIT za potrebe sanacije v vinogradu iz 
sredstev rezerv.

Ob glasovanju je bilo navzočih 16 svetnikov.
Sklep je bil sprejet z 13 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.

AD 11). Kadrovske zadeve
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- razrešitev  dosedanjega  direktorja  Javnega  zavoda  Bogenšperk  in  imenovanje 
vršilca dolžnosti

Uvod je podal podpredsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Jože 
Ponebšek.

Svetnik Anton Rafael Sinigoj je predlagal pet minutni odmor.

Predsedujoči je odredil pet minutni odmor.

- odmor -

Predsedujoči je preveril sklepčnost sveta (od 16 svetnikov jih je bilo navzočih 14).

Razprava: Jure Gradišek, Tomaž Kremžar, Dušan Cerjak, Tomaž Gradišek, Tomaž Kremžar, 
Rajko Meserko,  Roman Zaman, Sonja Peterlin Krznar, Karmen Grom, Marko Femc, Janez 
Ponebšek.

Tomaž Kremžar replika na Dušana Cerjaka.
Jure Gradišek replika na Romana Zamana.
Sonja Peterlin Krznar replika na Romana Zamana.

Dodatna pojasnila sta podala župan Milan Izlakar in Brane Kodrin, Andrej Turk.

Sonja Peterlin Krznar je za v.d. predlagala predsednika sveta zavoda Matjaža Aškerca.
Matjaž Aškerc je odgovoril, da bo o predlogu še premislil.

Obrazložitev glasu je podal Rajko Meserko.

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:

SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji, sprejema sklep, o razrešitvi direktorja 
Javnega zavoda Bogenšperk,  Braneta Kodrina,  stanujočega Ulica Metoda Mikuža 8, 
1000 Ljubljana, zaradi sporazumne odpovedi delovnega razmerja. Delovno razmerje se 
prekine z dnem 04.06.2006.

Ob glasovanju je bilo navzočih 16 svetnikov.
Sklep ni bil sprejet z 8 glasovi »za« in z 8 glasovi »proti«.

- podaja  soglasja  k  imenovanju  Andreje  Štuhec  za  direktorico  Javnega zavoda 
Knjižnica Litija

Uvod je podal podpredsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Jože 
Ponebšek.

Razprave ni bilo.

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
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SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji podaja soglasje k imenovanju Andreje 
Štuhec,  stanujoče  Volčja  jama  5,  Šmartno  pri  Litiji  za  direktorico  Javnega  zavoda 
Knjižnica Litija. 

Ob glasovanju je bilo navzočih 16 svetnikov.
Sklep je bil sprejet z 16 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.

AD 12). Pobude in vprašanja svetnikov

Sonja Peterlin Krznar svetnica je pohvalila organizacijo sprejema italijanske delegacije ob 
podpisu pobratenja. Prav tako je pohvalila table, ki obeležujejo občino. Prosi, da se čimprej 
pokosi trava okoli tabel, da bodo še bolj vidne.
Predlaga, da se v naslednji številki občinskega glasila objavi širša informacija o aktivnostih, 
ki se vodijo okoli odlagališča Rakovnik in okoli odpadkov.

Karmen Grom svetnica je prav tako pohvalila table, ki označujejo občino. 

Jure Gradišek  svetnika je kar nekaj občanov spraševalo glede obešanja občinskih zastav. 
Zanima  jih,  če  so  zastave,  ki  so  obešene  na  javni  razsvetljavi  obrnjene  pravilno  ali  ne? 
Predlaga, da se v občinskem glasilu pojasni, kako se pravilno obešajo občinske zastave. 

Jože  Ponebšek  svetnik predlaga  občinski  upravi,  da  uredi  dve  udarni  jami  na  cesti  od 
Gradišča proti Mamolju.

Rajko Meserko glede na to, da mu je bilo obljubljeno, da bodo spomladi postavljeni koši za 
smeti okoli osnovne šole in proti Novemu naselju, prosi, da naj se uprava potrudi glede tega. 

Predsedujoči je zaključil sejo ob 21.05 uri.

Pripravila:                                   
Nataša Dobravec

           
Tajnik občine:                                                                                              Predsedujoči:
mag. Karmen Sadar                                    Milan Izlakar
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