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Skrajšani zapisnik

nadaljevanja 29. redne seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji, ki je bila dne 
06.07.2006 ob18.00 uri v sejni sobi občine Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, Šmartno pri 
Litiji

Prisotni  svetniki: Anton  Tomažič,  Jože  Ponebšek,  Branko  Šuštaršič,   Franc  Černe,  Jure 
Gradišek, Tomaž Kremžar, Roman Zaman, Tomaž Gradišek, Karmen Grom (od 18.05 ure 
dalje),  Janez  Ponebšek  (od  18.05  ure  dalje),  Matjaž  Aškerc,  Marko  Femc,  Anton  Rafael 
Sinigoj, Sonja Peterlin Krznar, Dušan Cerjak, Rajko Meserko
Odsotni: /
Ostali prisotni: Za občinsko upravo: Karmen Sadar, Aleš Jurič, Tatjana Martinčič Poglajen, 
Andrej Turk, Nataša Dobravec.
Vabljeni:  mediji.

Sejo  je  nadaljeval  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 
14).

Župan je zaradi neusklajenosti pri  pripravi Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja JP KSP 
Litija  d.o.o.,  z  Občino  Litija  predlagal  spremembo  naslova  10  točke  dnevnega  reda 
»Obravnava  delovnega  gradiva  -  Odlok  o  ustanovitvi  Javnega  podjetja  Komunalno 
stanovanjskega  podjetja  Litija  d.o.o.,  -  predlog  za  drugo  branje«    točko  »Obravnava 
delovnega gradiva Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Komunalno stanovanjskega podjetja 
Litija d.o.o.«

Župan je dal na glasovanje predlog preimenovanja 10 točke dnevnega reda:

Ob glasovanju je bilo navzočih 16 svetnikov.
Predlog je bil sprejet z 10 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.

AD 3). Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvrševanju proračuna Občine 
Šmartno pri Litiji  za leto 2006 

Uvod je podala Tatjana Martinčič Poglajen.
Poročilo o delu na Nadzornem odboru je podal župan Milan Izlakar.
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.
Poročilo o delu na Odboru za gospodarstvo, kmetijstvo in finance je podal predsednik odbora 
Janez Ponebšek.
Poročilo o delu na Odboru za družbene dejavnosti je podal predsednik odbora Anton Tomažič.

Razprava: Rajko Meserko, Franc Černe, Tomaž Gradišek, Marko Femc, Anton Rafael Sinigoj.

Dodatna pojasnila sta podala župan Milan Izlakar in Tatjana Martinčič Poglajen.

Marko Femc je predlagal 10 minut odmora.
Predsedujoči je na predlog Marka Femca odredil 10 minut odmora.
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- odmor -

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

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:

SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema Odlok o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2006 v 
prvem branju.

Ob glasovanju je bilo navzočih 16 svetnikov.
Sklep je bil sprejet z 8 glasovi »za« in z 6 glasovi »proti«.

SKLEP 2:  Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema Odlok o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2006.

Ob glasovanju je bilo navzočih 16 svetnikov.
Sklep je bil sprejet z 8 glasovi »za« in z 6 glasovi »proti«.

AD 4). Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šmartno pri Litiji  za leto 2005 – 
predlog za 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: Anton Tomažič.

Dodatna pojasnila je podal župan Milan Izlakar.

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:

SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema Odlok o zaključnem računu 
proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2005.

Ob glasovanju je bilo navzočih 14 svetnikov.
Sklep je bil sprejet z 12 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.

AD 5). Obravnava in potrditev Pravilnika o štipendiranju dijakov in študentov smeri, ki 
jih v Občini Šmartno pri Litiji primanjkuje

Uvod je podala Karmen Sadar.
Poročilo o delu na Odboru za družbene dejavnosti je podal Anton Tomažič.
Poročilo o delu na Komisiji za statut in pravne vprašanja je podal predsednik Rajko Meserko.

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

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
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SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep, da se spremeni 12. 
člen pravilnika tako, da se pravilno glasi: »Višina osnovne občinske štipendije za šolsko 
leto  2006/2007  znaša  za  dijaka  20.000,00  SIT  mesečno,  za  študenta  25.000,00  SIT 
mesečno«.

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

SKLEP 2: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema Pravilnik o štipendiranju 
dijakov in študentov smeri, ki jih v Občini Šmartno pri Litiji primanjkuje.

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

AD 6). Sklep o podelitvi koncesije za izvajanje gospodarske javne službe urejanja javne 
razsvetljave v Občini Šmartno pri Litiji

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

Razprava:  Sonja  Peterlin  Krznar,  Tomaž  Gradišek,  Rajko  Meserko,  Franc  Černe,  Marko 
Femc, Tomaž Kremžar, Anton Rafael Sinigoj, Anton Tomažič, Karmen Grom.

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

Obrazložitev glasu sta podala Marko Femc in Rajko Meserko.

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:

SKLEP:  Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep o podelitvi koncesije 
samostojnemu  podjetniku  EIS  Milan  Skočaj  s.p.,  Gajeva  ulica  59,  Preserje,  1235 
Radomlje, za izvajanje gospodarske javne službe urejanja javne razsvetljave v Občini 
Šmartno pri Litiji za obdobje treh let od dneva podpisa koncesijske pogodbe.

Ob glasovanju je bilo navzočih 14 svetnikov.
Sklep ni bil sprejet z 1 glasom »za« in z 12 glasovi »proti«. 

AD 7). Obravnava in potrditev sistemizacije delovnih mest VVZ Litija 2006/2007 (glede 
na  število  otrok  in  podano  organizacijo  dela  v  predvidenih  oddelkih  v  posameznih 
enotah)

Uvod je podala Karmen Sadar.
Poročilo o delu na Odboru za družbene dejavnosti je podal Anton Tomažič.

Razprava: Sonja Peterlin Krznar, Jure Gradišek,  Janez Ponebšek.

Dodatna pojasnila je podala Karmen Sadar.

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
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SKLEP:  Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji  potrjujte predlagano sistemizacijo 
delavnih mest v VVZ Litija za leto 2006/2007 za Enoto Ciciban ter dislocirana oddelka 
Polhek in Ostržek.

Ob glasovanju je bilo navzočih 12 svetnikov.
Sklep ni bil sprejet z 1 glasom »za« in z 4 glasovi »proti«.

AD 8). Organizacijska oblika predšolske vzgoje v Občini Šmartno pri Litiji

Uvod je podala Karmen Sadar.
Poročilo o delu na Odboru za družbene dejavnosti je podal Anton Tomažič.

Razprava: Rajko Meserko.

Dodatna pojasnila je podal župan Milan Izlakar.

Obrazložitev glasu je podal Rajko Meserko.

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:

SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji soglaša, da postane Občina Litija edini 
ustanovitelj  VVZ  Litija  pod  pogojem,  da  se  od  vrtca  fizično  loči  dislocirana  enota 
Ciciban, katere ustanoviteljstvo  prevzame Občina Šmartno pri Litiji, ter pod pogojem, 
da se bo premoženje VVZ delilo skladno s pogodbo o delitvi skupnega premoženja bivše 
Občine Litija.

Ob glasovanju je bilo navzočih 14 svetnikov.
Sklep je bil sprejet z 12 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.

AD 9). Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije (RRA LUR)

Uvod je podal Aleš Jurič.

Razprava: Tomaž Gradišek, Marko Femc.

Dodatna pojasnila je podal župan Milan Izlakar.

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednja predloga sklepov:

SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema Sklep o ustanovitvi Sveta 
Ljubljanske urbane regije.

Ob glasovanju je bilo navzočih 14 svetnikov.
Sklep je bil sprejet z 7 glasovi »za« in z 4 glasovi »proti«.

SKLEP  2:  Občinski  svet  Občine  Šmartno  pri  Litiji  sprejema  Sklep  o  ustanovi 
regionalnega razvojnega sveta Ljubljanske urbane regije.

Ob glasovanju je bilo navzočih 14 svetnikov.
Sklep je bil sprejet z 7 glasovi »za« in z 4 glasovi »proti«.
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AD  10).  Obravnava  delovnega  gradiva  Odlok  o  ustanovitvi  Javnega  podjetja 
Komunalno stanovanjskega podjetja Litija d.o.o.

Uvod sta podala župan Milan Izlakar in Andrej Turk.

Razprava: Tomaž Gradišek, Jure Gradišek, Anton Rafael Sinigoj.

AD 11). Poročilo o delu župana in občinske uprave

Poročilo je podal župan Milan Izlakar.

Predsedujoči je ugotovil, da je bilo poročilo vzeto na znanje.

AD 12). Pobude in vprašanja svetnikov

Anton Rafael Sinigoj:  svetnik je na spletni strani ujel novičko, da se je izvajala anketa s 
strani ARA-a, na temo potencialnega odlagališča. To ga je spodbudilo, da je tajnico občine 
zaprosil, naj mu pokaže kaj je občina v smislu treh sprejetih sklepov na to temo poslala na 
ministrstvo in na ARAO. Dobil je odgovor, da na ARAO ni bilo poslano nič, na ministrstvo pa 
so poslali. Iz ministrstva so klicali, da tega ni potrebno pošiljati njim. Svetnik je predlagal, naj 
se preveri, kaj je bilo poslano na ministrstvo. V vpogled je dobil papir, ki stoji v zapisniku 
seje občinskega sveta, svetnika pa je zanimal predvsem dopis. Za dopis takrat ni bilo dobre 
volje, češ da bomo dopis lahko videli drugič. Svetnik se je na ministrstvu pozanimal in tja ni 
prišla nikakršna pošta. Svetnik je nato klical na občinsko upravo, da bi kljub vsemu rad videl, 
kaj se je na ministrstvo poslalo in da želi, da se ta dopis pošlje tudi na ARAO. Na kar je dobil 
odgovor, da se je na ARAO dopis poslal. Svetnika je zanimalo kako to če je bilo rečeno, da se 
na ARAO dopis ni poslal. Svetnik je nato dopis dobil. Na ARAO je bil poslan zapisnik, na 
tisti  strani ki  stojijo sprejeti sklepi. Čudno je, ker je na hrbtni strani je požigosano, da to 
ustreza izvirniku, na dan 14.04.2006. občinski svet pa je imel sejo 12.04.2006, medtem ko je 
bilo potrjevanje zapisnika na kasnejši seji. Svetnik je želel videti, če je bila pošta zavedena v 
poštni knjigi.  Svetnik je dobil fotokopijo in teh dveh pošt ni zabeleženih v tej knjigi. Svetnik 
je ponovno zaprosil, naj se na ministrstvo preveri, če so to pošto prejeli. Ministrstvo te pošte 
ni prejelo. V smislu vsebine teh sklepov bi predlagal in prosil oz. celo zahteval, da se sprejeti 
sklepi  pošljejo,  kajti  v  drugem členu tudi  piše,  da se  nalaga županu,  da odstopi  od vseh 
dosedanjih aktivnostih v zvezi s tem. To se pravi, da mora župan  z svojim podpisom prekiniti 
sodelovanje, ne pa da tajnica samo v vednost pošlje izvleček zapisnika. Tu je tudi tretji sklep, 
ki  se tudi naslavlja županu in župana naproša oz.  poziva, da sklep prične izvajati.  V tem 
sklepu piše, da takoj pristopi k reševanju problematike odlagališča Rakovnik v sodelovanju z 
MOP-om, v skladu z že sprejetimi sklepi Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji in o tem 
pripravi pisno poročilo za naslednjo redno sejo, ki je že bila. Tukaj je kar nekaj čudnih reči, ki 
kažejo na ne izvajanje sklepov, kar ni ravno čislana navada in razvada. Svetnik se v to zadevo 
ne bo vtikal, pa bi se lahko. Prosi, da uprava izvaja sklepe, kajti v 33. členu Zakona o lokalni 
samoupravi, piše kaj je naloga župana oz. ljudi, ki delajo z njim na občini.

Tomaž Gradišek: Podžupan se je že uvodoma upravičil, misli, da ima prav da zadnje seje ni 
bilo. Na tej seji so prisotni vsi svetniki. Vprašanje je še koliko sej bo, ne glede na to prosi 
župana,  da  upošteva  prošnjo  za  prestavitev  seje,  ker  je  vedel  da  toliko  svetnikov ne  bo. 
Prošnja je dobronamerna. 
Poročilo računskega sodišča, podžupan prosi, da svetniki poročilo dobijo na mize. Na spletni 
strani Računskega sodišča se je poročilo videlo, podžupana čudi, da župan ni o poročilu nič 
povedal v točki Poročilo o delu župana in občinske uprave. Podžupan smatra, da je to zelo 
zanimiva tema. Tega na pričakuje na spletni strani šmarske občine, ker so tam same luštne 
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stvari na primer kako si zavežemo kravato in taki štosi. Svetnik se strinja, da je pravilno, da je 
malce heca na tej strani. V poročilu pa se govori o 30 MIO SIT in bi bilo to zelo korektno, da 
se to pove, ne pa da to tisti, ki malce gledajo po spletnih straneh, take zadeve najdejo.  
Podžupan sprašuje v kakšni fazi je šmarska obvoznica. Podžupana zanima, če so informacije, 
da je prestavljena na 2013 resnične, ali to nekdo trosi med ljudmi. Podžupan predlaga, da se o 
tem da neko poročilo, v kateri fazi je gradnja obvoznice.

Sonja Peterlin Krznar: občinsko glasilo Martinov glas je edini medij, ki je dostopen vsem 
občanom  naše  občine  in  je  zato  tudi  pomemben  vir  informiranja.  Na  pobudo  krajanov 
svetnica postavlja naslednja vprašanja: krajane zanima kdo so člani programskega sveta, kdaj 
in po kakšnem postopku je bil imenovan glavni in odgovorni urednik, krajane nadalje zanima, 
če je ta funkcija glavnega in odgovornega urednika častna ali je plačana, kdo so bili ponudniki 
za izdajanje in tiskanje časopisa.

Rajko Meserko: svetnik bi samo rad spomnil, da ima občina tudi  v 149. členu Poslovnika 
občinskega sveta opredeljeno, da župan skrbi za izvajanje odločitev občinskega sveta. 
Kar od nekaj občanov je dobil informacijo, da je bil  eden popisovalec  škode po neurju s točo 
zelo prijazen, tako da pohvala tistemu, ker je v kritični situaciji prijazna beseda primerna. 
Svetnik se je zahvalil za sestanek s krajani  v Novemu naselju na Valvazorjevi ulici, sicer so 
bile kakšne izrečene besede bile malce zavajajoče, vendar ne glede na to svetnik upa, da se bo 
otroško igrišče v naselju vsaj malce uredilo. 
Svetnika zanima, kdo je registriral časopis, na kateremu je napisano občinsko glasilo.

Jure Gradišek: na tej seji se je pod četrto točko obravnaval zaključni račun občine. Svetnik 
sprašuje koliko je v štirih letih od kar obstaja občina,  občina dobila plačanega stavbnega 
zemljišča od Industrije usnja Vrhnika. Prosi za pisni odgovor, konkretne številke, kakšni so 
zneski, koliko je podjetje dolžno občini.
Občani Šmartna so svetnika opozorili, da se okoli osnovne šole dogaja vandalizem. Občinski 
svet, ki financiramo šolo mora poskrbeti, da se ne dela škoda. Otrokom je potrebno omogočiti 
vse kar imajo, prav tako je potrebno poskrbeti, da se te stvari ki so financirane iz proračuna 
vzdržujejo in da se na njih ne dela škoda. Potrebno bo resno razmisliti, tudi osnovna šola 
razmišlja le da so finančno prekratki za te zadeve, če se da dogovorit da se te zadeve uredijo, 
ker bo v skrajnem primeru potrebno imeti rebalans, da bomo škodo pokrili. Konec tedna se 
pred osnovno šolo dogajajo grozne stvari. 

Marko  Femc:  glede  izgradnje  stanovanj  na  Grmačah,  svetnik  se  spomni,  ko  je  bila  ta 
tematika na dnevnem redu, ko je Andrejo vprašal, če je tista časovnica, ki je predvidena prava, 
saj je predvidevala pridobitev gradbenega dovoljenja v treh tednih. Je odgovorila seveda pa jo 
je vprašal po zdravju pa je bilo še vedno seveda. Svetnika zanima če že imamo gradbeno 
dovoljenje. Več krat se pojavljajo takšne zadeve za katere vemo da ne bojo pa se kar govori da 
bojo. 
Svetnika zanima kako poteka projekt izgradnje športne dvorane, oz. kako se stvari odvijajo na 
tem projektu.
Zanima ga kakšen je status priključitve vrtca k osnovni šoli Šmartno, kako napredujejo dela 
na tem projektu, kako poteka ta postopek, v kateri fazi je in kaj je še potrebno narediti. 
Pridružil se je kolegu Tomažu Gradišku, če svetniki prosijo za preložitev seje, preje se jih ne 
vpraša, kdaj bi seja bila, ali svetnikom ustreza ali ne. Spreminjajo se dnevi ponedeljek, torek, 
četrtek, sreda, vse povprek. Dogovor je bil, da bodo seje potekale na določen dan, da se te 
želje drugič upoštevajo, ker so na teh sejah udeleženi svetniki in svetniki glasujejo in je prav 
če velika večina oz. velika manjšina to zahteva, da se to tudi naredi. Ne pa da se javno v 
medijih zakaj koga ni. Poletje je tukaj, dopusti so, počitnice so se začele. Tudi v poslovniku 
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ali statutu je zapisano kdaj se te počitnice začnejo. Svetnik predlaga, da župan ne  načrtuje 
seje pred prvim septembrom, če res ne bo hude naravne katastrofe, ki bi to potrebo imela. 
Svetnika zanima, kdaj bodo svetniki dobili na mizo poročilo  računskega sodišča, ki je bilo v 
občini,  da se vidi kaj je računsko sodišče ugotovilo. Prav tako ga zanima, če je računsko 
sodišče prišlo tudi v Javni zavod Bogenšperk, tja tudi ugotavljat določene stvari. 
Svetnika zanima na kakšni osnovi je župan podelil dovoljenje novemu najemniku Krčme za 
registracijo dejavnosti na gradu Bogenšperk. 

Tomaž Gradišek: svetniki so dobili na mizo dopis Javorja, podžupana čudi, ga da občinski 
svet te zadeve ni nič prekomentiral. Prav tako ga čudi da župan ni tega povedal v svojem 
poročilu. Podžupana zanima kakšna je dejanska situacija na Javorju.

Seja je bila zaključena ob  20.10 uri.

Pripravila:                                   
Nataša Dobravec

           
Tajnik občine:                                                                                              Predsedujoči:
mag. Karmen Sadar                                    Milan Izlakar
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