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Skrajšani zapisnik 

9. redne seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji, ki je bila dne 18.12.2003 ob 
18.00 uri v sejni sobi občine Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, Šmartno pri Litiji 
 
 
Prisotni svetniki: Matjaž Aškerc, Marko Femc, Damjan Golob, Tomaž Gradišek, Karmen 
Grom, Martin Knez, Franc Černe, Anton Tomažič, Roman Zaman, Jože Ponebšek,  Branko 
Šuštaršič, Rajko Meserko, Jure Gradišek, Tomaž Kremžar 
Odsotni svetniki: Janez Ponebšek – opr., Dušan Cerjak – opr.,  
Ostali prisotni: za občinsko upravo: Ernest Margon, Tatjana Martinčič Poglajen, ,  Igorij 
Parkel, Marko Povše, Blaž Zarnik, Andreja Leskovšek, Nataša Dobravec, Peter Lovšin, 
Andrej Turk, Albert Pavli, novinarji. 
 
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 12). 
 
 
 POTRDITEV ZAPISNIKA:  

- 8. redne seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji z dne 01.12.2003 
 
Predsedujoči je dal v razpravo predloženi zapisnik 8. seje. 
Razprave ni bilo. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje potrditev zapisnika. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov. 
Zapisnik je bil potrjen  z 9 glasovi »za« in 0 glasovi »proti«.  
 
Predsedujoči je razširil predlagani dnevni red s točkami: 

- »Obravnava Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvrševanju proračuna 
Občine Šmartno pri Litiji za leto 2003«, ki naj se obravnava kot sedma točka 
dnevnega reda, 

- »Predlog za oddajo poslovnega prostora št.703 v pritličju stanovanjsko poslovne 
stavbe Staretov trg 25 v Šmartnem pri Litiji v najem za določen čas«, ki naj se 
obravnava kot osma točka dnevnega reda in  

- »Kadrovske zadeve – soglasje k imenovanju vd direktorja ZIK-a«, ki naj se 
obravnava kot  deveta točka dnevnega reda. 

 
Predsedujoči je prekvalificiral 4. točko dnevnega reda » Obravnava Odloka o ustanovitvi 
Javnega zavoda Bogenšperk« iz skrajšanega postopka v prvo branje. 
 
 
Predsedujoči je  dal v razpravo naslednji predlog dnevnega reda: 
 

1. Obravnava Odloka o ustanovitvi javnega zavoda splošne knjižnice KNJIŽNICA 
LITIJA – predlog za drugo branje. 

2. Obravnava Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Šmartno 
pri Litiji – predlog za drugo branje. 

3. Obravnava Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem 
področju občinske uprave Občine Šmartno pri Litiji – skrajšan postopek. 

4. Obravnava Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Bogenšperk – prvo branje. 
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5. Višina točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2004. 
6. Obravnava in sprejem sklepa o začasnem prenehanju delovanja POŠ Javorje. 
7. Obravnava Odloka o spremembah in  dopolnitvah Odloka o izvrševanju proračuna 

Občine Šmartno pri Litiji za leto 2003. 
8. Kadrovske zadeve – soglasje k imenovanju direktorja vd ZIK-a Litija. 
9. Predlog za oddajo poslovnega prostora št. 703 v pritličju stanovanjsko poslovne stavbe 

Staretov trg 25 v Šmartnem pri Litiji. 
10. Pobude in vprašanja svetnikov. 

 
 
Razprave na dnevni red: 
 
Martin Knez je predlagal umik z dnevnega reda četrto točko dnevnega reda »Obravnava 
Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Bogenšperk- prvo branje«. 
 
Tomaž Gradišek je predlagal da se peta točka dnevnega reda »Višina točke za odmero 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2004« obravnava kot druga točka in 
»Obravnava Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Šmartno pri 
Litiji – predlog za drugo branje«, kot tretja točka. 
 
Rajko Meserko je predlagal, naj se tretja točka dnevnega reda »Obravnava Odloka o 
spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave 
Občine Šmartno pri Litiji« obravnava v dveh branjih in ne po skrajšanem postopku. 
 
Franc Černe je  predlagal, da se obravnava Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Šmartno pri Litiji opravi v 
dvofaznem postopku, prav tako tudi Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Bogenšperk. Podal 
je pripombo, da svetniki na sami seji prejemajo  preveč gradiva, ki ga ni mogoče pregledati  in 
ne podpira dodatnih točk dnevnega reda. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje predlog svetnika Martina Kneza da se peta točka dnevnega 
reda »Obravnava Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Bogenšperk«, umakne z dnevnega 
reda. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov. 
Predlog je bil sprejet z 8 glasovi »za« in 2 glasovoma »proti«. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje predlog svetnika Tomaža Gradiška, da se obravnava pete 
točke dnevnega reda »Višina točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za 
leto 2004« obravnava kot druga točka, pred obravnavo Odloka o nadomestilu za uporabo 
stavbenega zemljišča v Občini Šmartno pri Litiji. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov. 
Predlog je bil sprejet z 13 glasovi »za« in 0 glasovi »proti«. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje predlog svetnika Rajka Meserka, da se obravnava Odloka o 
spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave 
Občine Šmartno pri Litiji sprejme v dveh branjih. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov. 
Predlog je bil sprejet z 10 glasovi »za« in o glasovi »proti«. 
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Svetniki so sprejeli dvofazni postopek pri obravnavi Odloka o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave in umik 4. točke dnevnega reda 
obravnava Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Bogenšperk. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog dnevnega reda: 
 

1. Obravnava Odloka o ustanovitvi javnega zavoda splošne knjižnice 
KNJIŽNICA LITIJA – predlog za drugo branje. 

2. Višina točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 
2004. 

3. Obravnava Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini 
Šmartno pri Litiji – predlog za drugo branje. 

4. Obravnava Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in 
delovnem področju občinske uprave Občine Šmartno pri Litiji – prvo branje. 

5. Obravnava in sprejem sklepa o začasnem prenehanju delovanja POŠ Javorje. 
6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvrševanju proračuna Občine  

Šmartno pri Litiji za leto 2003. 
           7.    Kadrovske zadeve  – imenovanje  vd direktorja ZIK-a Litija. 

8.   Predlog za oddajo poslovnega prostora št. 703 v pritličju stanovanjsko   
      poslovne  stavbe Staretov trg 25 v Šmartnem pri Litiji v najem za določen čas.  
9. Pobude in vprašanja svetnikov. 

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov. 
Dnevni red je bil sprejet z 9 glasovi »za« in z 2 glasovoma »proti«. 
 
AD 1). Obravnava Odloka o ustanovitvi javnega zavoda splošne knjižnice KNJIŽNICA 
LITIJA – predlog za drugo branje. 
 
Uvod je podal Igorij Parkel, svetovalec župana za družbene zadeve. 
Razprava: Tomaž Gradišek. 
 
Pojasnilo je podal Igorij Parkel. 
 
Po končani razpravi je predsedujoči dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
 
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme Odlok o ustanovitvi javnega 
zavoda splošne knjižnice Knjižnica Litija,  z redakcijskim popravkom v zadnjem 
odstavku 13. člena, ki govori o soglasju in mnenju, tako da se pravilno glasi » Ko svet 
knjižnice pridobi soglasje občin ustanoviteljic, ter mnenje strokovnih delavcev knjižnice, 
razreši direktorja z večino glasov vseh članov sveta knjižnice«. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov. 
Sklep je bil sprejet z 12 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 
 
AD 2). Višina točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2004. 
 
Uvod je podala Ksenja Celarc, referent III  na Oddelku za gospodarsko infrastrukturo, občine 
Litija 
Razprava: Franc Černe.  
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Po končani razpravi je predsedujoči je dal na glasovanje predlog sklepa svetnika Franca 
Černeta: 
 
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme sklep o vrednosti točke za 
določitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2004 v višini 1,30 SIT. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 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 sprejme sklep o vrednosti točke za 
določitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2004 v višini 1,368 SIT. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov. 
Sklep je bil sprejet z 8 glasovi »za« in s 4 glasovi »proti«. 
 
AD 3). Obravnava Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini 
Šmartno pri Litiji – predlog za drugo branje. 
 
Uvod sta podala Blaž Zarnik, svetovalec župana za gospodarsko infrastrukturo in Peter 
Lovšin, pogodbeni sodelavec za okolje in prostor. 
 
Razprava: Franc Černe, Tomaž Gradišek, Damjan Golob, Rajko Meserko, Roman Zaman, 
Marko Femc, Jože Ponebšek, Martin Knez, Jure Gradišek. 
 
Dodatna pojasnila so podali Blaž Zarnik, Peter Lovšin, župan Milan Izlakar, Marko Povše. 
 
Na predlog svetnika Markota Femca je predsedujoči odredil 5 minutni odmor. 
 

- odmor – 
 
Predsedujoči je preveril sklepčnost sveta (od 16 svetnikov jih je bilo prisotnih 14). 
 
Po končani razpravi je predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
 
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme Odlok o nadomestilu za 
uporabo stavbnega zemljišča v Občini Šmartno pri Litiji. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov. 
Sklep je bil sprejet z 8 glasovi »za« in s 6 glasovi »proti«. 
 
AD 4). Obravnava Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in 
delovnem področju občinske uprave Občine Šmartno pri Litiji – prvo branje. 
 
Uvod je podal Ernest Margon, tajnik občine. 
Poročilo o delu na komisiji za statut in pravna vprašanja je podal predsednik Rajko Meserko. 
Razprave ni bilo. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
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SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema Odlok o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine 
Šmartno pri Litiji v prvem branju. Pri pripravi odloka za drugo branje se upošteva 
pripomba komisije za statut in pravna vprašanja. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov. 
Sklep je bil sprejet z 12 glasovi »za« in z 1 glasom »proti«. 
 
AD 5). Obravnava in sprejem sklepa o začasnem prenehanju delovanja POŠ Javorje. 
 
Uvod je podal Albert Pavli, ravnatelj OŠ Šmartno. 
Razprava: Jure Gradišek, Tomaž Kremžar, Branko Šuštaršič, Franc Černe, Martin Knez, 
Matjaž Aškerc, Roman Zaman, Marko Femc. 
 
Dodatna pojasnila sta podala ravnatelj OŠ Šmartno Albert Pavli in župan Milan Izlakar. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje predlog sklepa svetnika Franca Černeta: 
 
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema predlo o začasnem zaprtju 
POŠ Javorje  kot informacijo in predlaga, da župan na zboru občanov v krajevni 
skupnosti Javorje pridobi mnenje krajanov o začasnem zaprtju POŠ Javorje. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov. 
Sklep ni bil sprejet z 6 glasovi »za« in z 8 glasovi »proti«. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednja predloga sklepov v paketu: 
 
SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme sklep o začasnem 
prenehanju delovanja Podružnične šole Javorje za obdobje od šol.l. 2004/05 dalje do 
izpolnitve pogojev za delovanje šole. 
SKLEP 2: O sprejeti odločitvi ustanovitelj Osnovne šole Šmartno obvesti pristojne 
službe Ministrstva za šolstvo, znanost in šport. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov. 
Sklep je bil sprejet z 8 glasovi »za« in s 4 glasovi »proti«. 
 
AD 6).Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvrševanju proračuna Občine 
Šmartno pri Litiji za leto 2003. 
 
Uvod je podal Marko Povše, svetovalec župana za finance. 
 
Razprava: Tomaž Gradišek, Rajko Meserko, Franc Černe, Branko Šuštaršič, Roman Zaman, 
Jože Ponebšek. 
 
Dodatna pojasnila sta podala Marko Povše in župan Milan Izlakar. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
 
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme predlog Odloka o spremembah  
in dopolnitvah Odloka o izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri Litiji. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih s 14 svetnikov. 
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Sklep je bil sprejet z 9 glasovi »za« in 4 glasovi »proti«. 
 
AD 7). Kadrovske zadeve  – imenovanje  vd direktorja ZIK Litija 

 
Uvod je podala predsednica komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Karmen 
Grom. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
 
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji do izvedbe postopka za imenovanje 
direktorja ZIK Litija imenuje Pavlica Ivana, stanujočega Trg na Stavbah 13, 1270 Litija 
za vršilca dolžnosti direktorja. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 članov sveta. 
Sklep je bil sprejet s 14 glasovi »za« in 0 glasovi »proti«. 
 
AD 8).  Predlog za oddajo poslovnega prostora št. 703 v pritličju stanovanjsko  poslovne  
stavbe Staretov trg 25 v Šmartnem pri Litiji v najem za določen čas.  
 
Uvod je podal župan Milan Izlakar. 
Razprave ni bilo. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednje predloge sklepov v paketu: 
 
SKLEP 1: Občina Šmartno pri Litiji bo poslovni prostor št. 703 v izmeri 38,96 m2 v 
pritličju stanovanjsko poslovne stavbe Staretov trg 25, 1275 Šmartno pri Litiji oddala v 
najem družbi AŽI d.o.o., Staretov trg 25, 1275 Šmartno pri Litiji, za določen čas 5 let in 
sicer od 01.01.2004 do 31.12.2008 za opravljanje frizerske dejavnosti. 
SKLEP 2: Na podlagi določil Pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov v najem (Ur.l. 
RS, št. 36/98) se določi letna stopnja najemnine v višini 15% od revalorizirane vrednosti 
poslovnega prostora in se obračunava od 01.01.2004 dalje (v mesecu januarju 2004 bo 
znašala 55.000,00 SIT oziroma 1.411,70 SIT za m2). Višina najemnine se od meseca 
januarja 2004 povečuje za rast življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji (mesečna 
objava v Uradnem listu RS). Ta višina najemnine velja do uveljavitve Pravilnika o 
oddajanju poslovnih prostorov v najem v lasti Občine Šmartno pri Litiji. Po uveljavitvi 
novega pravilnika se višina najemnine ugotovi na podlagi določil tega pravilnika. 
Občina Šmartno pri Litiji in AŽI d.o.o. s sklenitvijo dodatka k najemni pogodbi določita 
novo višino najemnine za poslovni prostor v najemu od dneva uveljavitve pravilnika. 
SKLEP 3: Najemnik je dolžan poleg najemnine plačevati tudi: vse individualne stroške, 
ki odpadejo na poslovni prostor v najemu; stroške za obratovanje skupnih prostorov, 
delov in naprav stanovanjsko poslovne stavbe, ki odpadejo na poslovni prostor v 
najemu; nadomestila in takse. 
SKLEP 4: Občina Šmartno pri Litiji v zvezi z oddajo poslovnega prostora v najem izda 
sklep. Najemnik in Občina Šmartno pri Litiji skleneta najemno pogodbo v osmih dneh 
po dokončnosti sklepa o oddaji poslovnega prostora v najem. Najemna pogodba se 
potrdi pri Notarju. Najemnik nosi vse stroške potrditve najemne pogodbe pri notarju 
(notarski stroški, stroški taks in drugo). 
SKLEP 5: Občina Šmartno pri Litiji bo prodala najemniku inventar v poslovnem 
prostoru po seznamu in cenah iz rubežnega in cenilnega zapisnika z dne 22.05.2003 
(izvršitelj Boštjan Jelenčič) in po preverjenem stanju z dne 22.09.2003. 
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Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov. 
Sklepi v paketu so bili sprejeti s 14 glasovi »za« in 0 glasovi »proti«. 
 
AD 9). Pobude in vprašanja svetnikov 
 
Jože Ponebšek: je podal pobudo, da naj občinska uprava pripravi plan sprejemanja odlokov, 
kateri se bodo sprejemali v letu 2004. Prav tako predlaga, da se pripravi  plan sej za leto 2004. 
 
Rajko Meserko: Na podlagi pobud občanov predlaga občinski upravi, da posreduje pristojni 
instituciji pobudo za postavitev bančnega avtomata pri pošti. 
Glede Javnega zavoda Bogenšperk ga zanima, kaj je z zapisnikom o pogovoru predstavnikov 
občine z delavcem Javnega zavoda Bogenšperk. 
Ponovno prosi  za cenik JP KSP Litija d.o.o. 
Zahvaljuje se za pogodbo o upravljanju stanovanjskih storitev, hkrati ga  zanima, če so se 
pridobile ponudbe od ostalih upravljavcev, ki imajo to možnost. 
 
Marko Femc: Je podal pobudo, naj občinska uprava pristopi k izdelavi strategije občine 
Šmartno, k sodelovanju  se povabi tudi zainteresirano javnost naše občine (določitev prioritet 
na področju šolstva, kulture, prostora,…). Naredi naj se jasna strategija, ki bo definirala nekaj 
ključnih področji in bo vodilo tudi svetnikom. To je ključni dokument, katerega moramo 
sprejeti, da bomo lahko šli proti enemu cilju.  
 
Branko Šuštaršič: Zanima ga, če je poskrbljeno za zimsko službo. JP KSP d.o.o. je v 
prejšnjih letih postavljala obcestne količke, letos to še ni narejeno. 
Zanima ga, kaj je z daljnovodom Beričevo – Krško. 
 
Franc Černe: Zanima ga kakšen je program razvoja kmetijske politike v  občini Šmartno.  
Zanima ga, kakšen je odnos občine Šmartno do kmetijsko svetovalne službe in kdo od 
svetovalcev je v komisiji za ocenjevanje naravnih nesreč. Ponovno zahteva, da mu občinska  
uprava odgovori na vprašanje, kdo je v komisiji za oceno škode.  
Do 30.01.2004, bo potrebno ponovno  vlagati zahtevke za oceno škode, tokrat na osnovi 
zakona, ki je bil sprejet v državnem zboru. Sprašuje, če bo občina to zadevo uredila. 
Sprašuje, kakšne so plače v občinski upravi Občine Šmartno pri Litiji, kakšno nadomestilo 
prejema župan, podžupan in svetniki poimensko. 
Smatra, da ni pošteno, da je novoletna okrasitev samo v Šmartnem. Predlaga, da naj se 
novoletna okrasitev opravi v prihodnje tudi po krajevnih središčih. 
Sprašuje, kaj je z rento za KS Štangarske Poljane za odvzem vode iz zajetja Gozd – Reka. To 
vodo koristita obe občini prvenstveno pa Litija. Pričakuje, da bi ta KS od tega nekoč nekaj 
imela. Krajani pričakujejo rento v taki obliki, da bi se modernizirala cesta do zajetja, ki je 
lokalnega pomena. Predlaga, da bi se za to KS, če ni mogoče te ceste urediti, da  JP KSP 
d.o.o. Litija  preneha s pobiranjem takse za odvoz smeti v tej KS, denar pa bi se zbiral na 
posebnem računu, ki bi se nato namenil za obnovo oziroma gradnjo vodovodov v KS 
Štangarske Poljane. 
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Seja je bila zaključena ob 20.30 uri. 
 
 
Zapisala: 
Nataša Dobravec 
 
 
Tajnik občine:                       Predsedujoči: 
Ernest Margon                      Milan Izlakar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


