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Skrajšani zapisnik 
6. izredne seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji, ki je bila dne 13.01.2004 ob 
18.00 uri v sejni sobi Občine Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, Šmartno pri Litiji 
 
Prisotni svetniki: Matjaž Aškerc, Dušan Cerjak, Damjan Golob, Tomaž Gradišek, Karmen 
Grom, Jure Gradišek, Martin Knez, Tomaž Kremžar, Rajko Meserko, Janez Ponebšek, Anton 
Tomažič, Jože Ponebšek, Roman Zaman, Marko Femc, Branko Šuštaršič, Franc Černe 
 Ostali prisotni: Delavci občinske uprave: Ernest Margon; Blaž Zarnik, Kati Zidar, Andreja 
Leskovšek,  Nataša Dobravec; Urša Pavlica – v.d. direktorja Javnega zavoda Bogenšperk, 
Leon Kobetič – direktor podjetja LOCUS, Andrej Turk - pravnik, mediji. 
 
Sejo je vodil župan občine Šmartno pri Litiji g. Milan Izlakar. Po uvodnem pozdravu je 
predsedujoči ugotovil sklepčnost sveta (od 16 svetnikov jih je bilo prisotnih 13). 
 
Predsedujoči je dal v razpravo  naslednji predlog dnevnega reda: 
 

1. Obravnava Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Bogenšperk – hitri postopek. 
2. Obravnava Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega 

plana Občine Litija za obdobje 1986-2000 ter prostorskih sestavin družbenega plana 
Občine Litija za obdobje 1986-90-2000 v digitalni obliki – predlog za drugo branje. 

3. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju prostorsko ureditvenih 
pogojev za območje Litije in Šmartna v digitalni obliki – predlog za drugo branje. 

 
Razprave na dnevni red: 
 
Damjan Golob: Predlaga, da se prva točka dnevnega reda »Odlok o ustanovitvi Javnega 
zavoda Bogenšperk«  sprejme v dveh branjih in ne po hitrem postopku. 
 
Franc Černe: Predlaga, da se prva točka sprejme v dveh branjih in razširitev dnevnega reda s 
četrto točko »Obravnava proračuna« in peto točko »Pobude in vprašanja svetnikov«. 
 
Pojasnilo župana: V skladu s 29. členom Poslovnika Občinskega sveta občine Šmartno pri 
Litiji je mogoče dnevni red seje razširiti le če so za to nastali razlogi po sklicu seje in je bilo 
članom sveta poslano oziroma na seji izročeno gradivo, ki je podlaga za uvrstitev na dnevni 
red. ker gradivo za omenjeno točko »Obravnava proračuna« ni bilo posredovano na seji, se 
dnevni red z omenjeno točko ne more razširiti. 
Točka dnevnega reda »Pobude in vprašanja svetnikov« ni predmet dnevnih redov na izrednih 
sejah. V skladu s poslovnikom je to obvezna točka dnevnega reda redne seje občinskega 
sveta. 
Pojasnila k predlaganimi spremembami so podali Andrej Turk – pravnik, Urša Pavlica vd 
direktorja Javnega zavoda Bogenšperk in Ernest Margon – tajnik občine. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje predlog svetnika Damjana Goloba, da se prva točka 
dnevnega reda »Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Bogenšperk« sprejme v dveh branjih. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov. 
Predlog ni bil sprejet s 4 glasovi »za« in 9 glasovi »proti«. 
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Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog dnevnega reda: 
 

1. Obravnava Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Bogenšperk – hitri postopek. 
2. Obravnava Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin 

dolgoročnega plana Občine Litija za obdobje 1986-2000 ter prostorskih sestavin 
družbenega plana Občine Litija za obdobje 1986-90-2000 v digitalni obliki – 
predlog za drugo branje. 

3. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju prostorsko ureditvenih 
pogojev za območje Litije in Šmartna v digitalni obliki – predlog za drugo 
branje. 

 
Ob glasovanju  je bilo prisotnih 14 svetnikov. 
Dnevne red je bil sprejet z 9 glasovi »za« in s 4 glasovi »proti«. 
 
AD 1). Obravnava Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Bogenšperk – hitri postopek. 
 
Uvod sta podala župan Milan Izlakar in v.d. direktorja Javnega zavoda Bogenšperk Urša 
Pavlica. 
 
Razprava: Tomaž Gradišek, Damjan Golob, Karmen Grom, Martin Knez, Franc Černe, 
Tomaž Kremžar, Marko Femc. 
 
Dodatna pojasnila so podali: Urša Pavlica, Andrej Turk- pravnik, Milan Izlakar. 
 
Replika: Karmen Grom. 
 
Župan kot predlagatelj odloka je na podlagi razprave svetnikov spremenil besedilo predloga 
odloka in sicer: 

- v  9. členu se črta besedilo v prvem odstavku prve alineje »da ima najmanj 
visokošolsko izobrazbo« in se nadomesti z besedilom »da ima najmanj višješolsko 
izobrazbo«. 

- v 19. členu se v drugem in tretjem stavku besedi »mnenje« nadomestita z besedo 
»soglasje«. 

 
Po končani razpravi je predsedujoči odredil 5 minutni odmor. 
 

- odmor – 
 
Predsedujoči je preveril sklepčnost sveta (od 16 svetnikov jih je bilo prisotnih 15). 
 
Predsedujoči je predlagal naslednji predlog sklepa: 
 
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema Odlok o ustanovitvi Javnega 
zavoda Bogenšperk. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 16 svetnikov. 
Predlog ni bil sprejet z 12 glasovi »za« in s 4 glasovi »proti«. 
 
AD 2) Obravnava Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin 
dolgoročnega plana Občine Litija za obdobje 1986-2000 ter prostorskih sestavin 
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družbenega plana Občine Litija za obdobje 1986-90-2000 v digitalni obliki – predlog za 
drugo branje. 
 
Uvod so podali Blaž Zarnik – svetovalec župana za gospodarsko infrastrukturo, Kati Zidar – 
svetovalec II na  in Leon Kobetič direktor podjetja  LOCUS  pripravljalec odloka. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednja predloga sklepov v paketu: 
 
SKLEP 1: Občinski svet sprejema Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih 
sestavin dolgoročnega plana Občine Litija za obdobje 1986-2000 ter prostorskih sestavin 
družbenega plana Občine Litija za obdobje 1986-90-2000. 
SKLEP 2: Kartografski del Odloka je v digitalni obliki. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 15 svetnikov. 
Sklepa sta bila sprejeta s 15 glasovi »za« in 0 glasovi »proti«. 
 
AD 3). Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju prostorsko ureditvenih 
pogojev za območje Litije in Šmartna v digitalni obliki – predlog za drugo branje. 
 
Uvod so podali Blaž Zarnik – svetovalec župana za gospodarsko infrastrukturo, Kati Zidar 
svetovalec II in Leon Kobetič direktor podjetja LOCUS  pripravljalec odloka. 
 
Razprava: Rajko Meserko, Franc Černe. 
 
Dodatna pojasnila so podali: Kati Zidar, Leon Kobetič in Blaž Zarnik. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednja predloga sklepov v paketu: 
 
SKLEP 1: Občinski svet sprejema Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za območje Litije in Šmartna. 
SKLEP 2: Kartografski del Odloka je v digitalni obliki. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 15 svetnikov. 
Sklepa sta bila sprejeta s 15 glasovi »za« in 0 glasovi »proti«. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 19.50 uri. 
 
 
Pripravila:          
Nataša Dobravec         
 
 
 
Tajnik občine:                                                 Predsedujoči: 
Ernest Margon                                                 Milan Izlakar 
 


