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Skrajšani zapisnik 

 druge redne seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji, ki je bila dne 15.02.2023  

ob 18.00 uri v sejni sobi Občine Šmartno pri Litiji,  

Tomazinova ulica 2, Šmartno pri Litiji 

 

Prisotni svetniki: Veronika Jesenšek,  Janez Tomažič, Darko Vidic, Domen Merzel, Franc 

Props, Alojzij Smrekar, Matic Kremžar, Vinko Femc, Martin Gradišek, Matej Sirk, Matej Jug, 

Petra Kovačič Pancar, Maja Toplak Primc, Branko Šuštaršič, Andreja Kastelic  

Odsotni: Matjaž Grabnar – opr. 

Ostali prisotni: Za občinsko upravo: Matej Adamič, Tanja Kepa Ferlan, Karmen Sadar, 

Rajko Grimšič, Nataša Dobravec 

Vabljeni:  Roman Ciglar – direktor JP KSP Litija d.o.o. in Karmen Potisek s strani JP KSP 

Litija d.o.o., Marko Simončič – predsednik Nadzornega odbora občine, Mojca Dragar – 

predstavnica OŠ Šmartno in mediji. 

 

Sejo je pričel in vodil župan Občine Šmartno pri Litiji Blaž Izlakar. Po uvodnem pozdravu je 

predsedujoči ugotovil sklepčnost sveta (navzočih je bilo 15 od 16 – ih članov občinskega 

sveta). 

 

Potrditev skrajšanega zapisnika: 

- Konstitutivne  seje z dne, 22.12.2022 in 

- 1. izredne seje z dne,  18.01.2023 

 

Pripomba na zapisnik: Maja Toplak Primc. 

 

Predsedujoči je dal v potrditev zapisnik Konstitutivne seje z dne 22.12.2022 s podano 

pripombo Maje Toplak Primc kot sestavnim delom zapisnika in skrajšani zapisnik 1. 

izredne seje z dne 18.01.2023. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta. 

Zapisnika sta bila potrjena s 15 glasovi »za« in z 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 2023 – predlog za prvo branje 

3. Pravilnik o sprejemu otrok v Vrtec Ciciban 

4. Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti v 

Občini Šmartno pri Litiji  

5. Pravilnik o spremembah Pravilnika o subvencioniranju servisa celodnevne povezave 

preko osebnega telefonskega alarma 

6. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Občini Šmartno pri Litiji 

7. Obravnava subvencije cene omrežnine odvajanja komunalne odpadne vode 

8. 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: 
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1. Poročilo o delu župana in občinske uprave 

2. Odlok o proračunu Občine Šmartno pri Litiji za leto 2023 – predlog za prvo 

branje 

3. Pravilnik o sprejemu otrok v Vrtec Ciciban 

4. Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov ljubiteljske kulturne 

dejavnosti v Občini Šmartno pri Litiji  

5. Pravilnik o spremembah Pravilnika o subvencioniranju servisa celodnevne 

povezave preko osebnega telefonskega alarma 

6. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Občini Šmartno pri Litiji 

7. Obravnava subvencije cene omrežnine odvajanja komunalne odpadne vode 

8. 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 Blaž Izlakar. 

 

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

 

AD 2). Odlok o proračunu Občine Šmartno pri Litiji za leto 2023 – predlog za prvo 

branje 

 

Uvod je podal Matej Adamič. 

 

Poročilo o delu na Komisiji za statut in pravna vprašanja je podal predsednik komisije Matic 

Kremžar. 

Poročilo o delu na Odboru za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance je podala 

predsednica odbora Petra Kovačič Pancar. 

Poročilo o delu na Odboru za gospodarsko infrastrukturo, okolje in prostor je podal 

predsednik odbora Franc Props. 

Poročilo o delu na Odboru za družbene dejavnosti je podala predsednica odbora Maja Toplak 

Primc. 

Poročilo o delu na Odboru za zaščito in reševanje je podal predsednik odbora Domen Merzel. 

 

Razprava: Janez Tomažič, Franc Props, Veronika Jesenšek, Matic Kremžar. 

 

Dodatna pojasnila sta podala župan Blaž Izlakar in Karmen Sadar. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednja predloga sklepov v paketu: 

 

SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme Odlok o proračunu Občine 

Šmartno pri Litiji za leto 2023 – prvo branje. 

SKLEP 2: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme sklep, da se o predlogu 

proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2023 opravi javna razprava. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta. 

Sklepa v paketu sta bila sprejeta s 15 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.  
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AD 3). Pravilnik o sprejemu otrok v Vrtec Ciciban 

 

Uvod je podala Karmen Sadar. 

 

Poročilo o delu na Komisiji za statut in pravna vprašanja je podal predsednik komisije Matic 

Kremžar. 

Poročilo o delu na Odboru za družbene dejavnosti je podala predsednica odbora Maja Toplak 

Primc. 

 

Razprava: Petra Kovačič Pancar. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

 

SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme Pravilnik o sprejemu otrok v 

Vrtec Ciciban, vključno s pripombami podanimi na seji. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta. 

Sklep je bil sprejet s 15 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 

 

AD 4). Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov ljubiteljske kulturne 

dejavnosti v Občini Šmartno pri Litiji  

 

Uvod je podala Karmen Sadar. 

 

Poročilo o delu na Komisiji za statut in pravna vprašanja je podal predsednik komisije Matic 

Kremžar. 

Poročilo o delu na Odboru za družbene dejavnosti je podala predsednica odbora Maja Toplak 

Primc. 

 

Razprave ni bilo. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

 

SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejem Pravilnik o sofinanciranju 

programov in projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Šmartno pri Litiji. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta. 

Sklep je bil sprejet s 15 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 

 

AD 5). Pravilnik o spremembah Pravilnika o subvencioniranju servisa celodnevne 

povezave preko osebnega telefonskega alarma 

 

Uvod je podala Karmen Sadar. 

 

Poročilo o delu na Komisiji za statut in pravna vprašanja je podal predsednik komisije Matic 

Kremžar. 

Poročilo o delu na Odboru za družbene dejavnosti je podala predsednica odbora Maja Toplak 

Primc. 

 

Razprave ni bilo. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
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SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme Pravilnik o spremembah 

Pravilnika o subvencioniranju servisa celodnevne povezave preko osebnega telefonskega 

alarma. 

 

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 določitvi cen programov predšolske vzgoje v Občini Šmartno pri Litiji 

 

Uvod je podala Karmen Sadar. 

 

Poročilo o delu na Odboru za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance je podala 

predsednica odbora Petra Kovačič Pancar. 

Poročilo o delu na Odboru za družbene dejavnosti je podala predsednica odbora Maja Toplak 

Primc. 

 

Razprava: Franc Props, Maja Toplak Primc. 

 

Dodatna pojasnila so podali Mojca Dragar, župan Blaž Izlakar in Karmen Sadar. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

 

SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme predloženi Sklep o določitvi 

cen programov predšolske vzgoje v Občini Šmartno pri Litiji, ki se uporablja od 01. 

februarja 2023 dalje. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta. 

Sklep je bil sprejet s 15 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 

 

AD 7). Obravnava subvencije cene omrežnine odvajanja komunalne odpadne vode 

 

Uvod sta podala Tanja Kepa Ferlan in Roman Ciglar. 

 

Poročilo o delu na Odboru za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance je podala 

predsednica odbora Petra Kovačič Pancar. 

Poročilo o delu na Odboru za gospodarsko infrastrukturo, okolje in prostor je podal 

predsednik odbora Franc Props. 

 

Razprave ni bilo. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

 

SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji potrjuje subvencijo omrežnine 

odvajanja komunalne odpadne vode v višini 25 %. Subvencija se uveljavi s 01.02.2023. 

Subvencijo se nameni gospodinjstvom in izvajalcem nepridobitnih dejavnosti.  

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta. 

Sklep je bil sprejet s 15 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 
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AD 8). Pobude in vprašanja svetnikov 

 

Janez Tomažič: Svetnik je podal vprašanje v pisni obliki (priloga 1 zapisnika). Petra 

Kovačič Pancar: Svetnica je podala pobude v pisni obliki (priloga 2 zapisnika).  

Veronika Jesenšek: Svetnica je prenesla vprašanje občanke, ki jo zanima, kako kaže z optiko 

v naselju  Bukovica. Predvidena je bila tam, kjer se bo gradil vodovod.  

Glede vodovoda Bukovica – Jablaniške  Laze gre za približno 25 hiš, brez pitne vode, 

svetnica predlaga, da se čim več gospodinjstvom omogoči pitno vodo in poskrbi za požarno 

varnost (hidranti).  

Glede pločnika v Jablanici in plačila zemljišč oz. brezplačnega prenosa. V preteklosti je že 

veliko občanov odstopilo zemljo brezplačno (na določenih cestah), pa tam še nimajo asfalta. 

Ti občani še vedno čakajo. Če se bo popustilo na tem primeru v Jablanici in vsem lastnikom 

plačalo odškodnino, bo potem veliko denarja namenjenega samo za te odškodnine za ceste in 

nič za asfaltiranje. Predlaga, da se vztraja na tem, da se cenitev naredi in da se lastniku plača 

po realni ceni, glede na ostale, ki so že prej dali brezplačno.  

Na cesti za Bernadovec so vsi lastniki, razen enega, ki ne živi v naselju in mu je občina 

plačala odškodnino, zemljišče odstopili. Kot sama pozna zadevo, je bilo to izsiljevanje, ostali 

so pač želeli, da se cesta čim prej asfaltira.  

Matic Kremžar: Glede pločnika v Spodnji Jablanici je situacija takšna, da ima gospod res 

veliko več kvadratov kot ostali. Svetnik je mnenja, da se mu plača neka razumna odškodnina. 

Že cesta, ki poteka skozi vas, poteka po njegovi zemlji in meji na njegovo zemljo.   

Na Odboru za gospodarsko infrastrukturo, okolje in prostor je dobil odgovor, da je nek 

predviden prostor za širitev industrijske cone južno od te obstoječe industrijske cone. Svetnika 

zanima, kakšna naj bi bila ta površina, kje je predvidena lokacija. Mogoče da bi se dalo dobiti 

kakšno karto območja.  

Glede smučišča na Dolah, o katerem se v zadnjem času veliko govori. Smučišče sicer ni v 

naši občini, vendar svetnik smatra, da je tudi v interesu občanov in občank naše občine, da se 

to smučišče ne zapre in da lahko nemoteno obratuje. Svetnik je podal pobudo, da se preveri, 

kako konkretno bi lahko pomagala naša občina, pa ne samo materialno, da bi se to smučišče 

obdržalo. Tudi veliko društev iz naše občine obiskuje smučišče in ni vseeno, če se to smučišče 

zapre.  

Glede Javnega zavoda Bogenšperk sliši veliko komentarjev, tako pozitivnih kot negativnih. 

Prireditev imajo veliko, glede tega ni kaj reči. Iz proračuna se vidi, da občina kar veliko 

prispeva k delovanju javnega zavoda. Svetnika zanima, koliko besede ima naša občina glede 

načrta dela, kako se ga sprejema, kako se ga nadzira. Svetnik niti ne ve koliko je na zavodu 

zaposlenih. Na njihovi spletni strani tega ni zavedenega. Našel je samo svet zavoda, kaj so 

njegove naloge.  Ni pa niti našel kdo je v temu svetu zavoda.  

Martin Gradišek: Glede objave na FB strani občine o gradnji optičnega kabla, Rune 

odgovarjajo, da trenutno čakajo, da občina izda soglasje za gradnjo.  

Alojzij Smrekar: Glede pločnika v Jablanici. Na podlagi izjave Matjaža Grabnarja, so bila 

soglasja za brezplačni prenos zemljišč, pobrana. Svetnik ne ve, zakaj je sedaj nastal problem. 

Glede tega ali da eden 10 m2, drugi pa 100 m2, se moramo pa res vprašat.  

Domen Merzel: Svetnik je podal pobudo, da se na sejo občinskega sveta povabijo direktorji 

in ravnatelji javnih zavodov in podjetja, kjer bi predstavili vsak svoj zavod oziroma javno 

podjetje.  
 

Predsedujoči je zaključil sejo ob 19.40 uri. 

 

Pripravila:                                         

Nataša Dobravec 

                      

Direktor Občinske uprave:                                                                  Predsedujoči: 

Rajko Grimšič                                            Blaž Izlakar 


