
- skrajšani zapisnik 12. redne seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji -

 
Skrajšani zapisnik

 dvanajste redne seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji, 
ki je potekala dne, 27.03.2008 ob 18.00 uri, v sejni sobi Občine Šmartno pri Litiji, 

Tomazinova ulica 2, Šmartno pri Litiji

Prisotni svetniki: Jože Ponebšek, Franc Černe Matjaž Aškerc (od 18.05 ure dalje), Sonja 
Peterlin Krznar, Peter Avbelj (do 18.30 ure), Joža Žurga, Jernej Peterlin, Miroslav Berčon, 
Miro Koprivnikar,  Franc Jaklič, Petra Kovačič, Janez Trpin, Tomaž Gradišek,  Jože Verbajs, 
Marjan Janežič, Peter Jože Poglajen
Odsotni: /
Ostali  prisotni:  Za občinsko  upravo:  Karmen  Sadar,  Tatjana  Martinčič  Poglajen,  Nataša 
Dobravec,  Marija  Babnik  direktorica  podjetja  Tempus  Babnik  d.o.o.,  Nataša  Vrhovec 
predstavnica CSD Litija, mediji

Sejo je pričel in vodil župan Občine Šmartno pri Litiji Milan Izlakar. Po uvodnem pozdravu je 
predsedujoči ugotovil sklepčnost sveta (navzočih je bilo 15 članov občinskega sveta od 16 - 
ih).

Potrditev skrajšanega zapisnika
- 11. redne seje z dne, 07.02.2008 

Pripomb na zapisnik ni bilo.

Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta.
Skrajšani zapisnik je bil potrjen z 15 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.

Predsedujoči je predlagal sledeči dnevni red:

1. Poročilo o delu župana in občinske uprave
2. Investicijski program za vodovod Liberga – Preska nad Kostrevnico – Ježni Vrh
3. Spremembe in dopolnitve Pravilnika o najemu kulturnega doma in inventarja
4. Soglasje k ceni storitve pomoč na domu, ki jo izvaja CSD Litija
5. Posamični program ravnanja s stvarnim premoženjem občine
       -   Odprodaja nepremičnine parc. št. 617/6 k.o. Šmartno 
       -   Odprodaja nepremičnine parc. št. 473/3 k.o. Šmartno
       -   Odprodaja nepremičnine parc. št. 107/1 k.o. Šmartno 
       -   Odprodaja ½ podstrehe na naslovu Staretov trg 7, Šmartno
6. Kadrovske zadeve

-    imenovanje predstavnika ustanovitelja v svetu Javnega zavoda splošne knjižnice 
Knjižnica Litija

7. Pobude in vprašanja svetnikov

Razprave na dnevni red ni bilo.

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog dnevnega reda:

1. Poročilo o delu župana in občinske uprave
2. Investicijski program za vodovod Liberga – Preska nad Kostrevnico – Ježni Vrh
3. Spremembe in dopolnitve Pravilnika o najemu kulturnega doma in inventarja
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4. Soglasje k ceni storitve pomoč na domu, ki jo izvaja CSD Litija
5. Posamični program ravnanja s stvarnim premoženjem občine
       -   Odprodaja nepremičnine parc. št. 617/6 k.o. Šmartno 
       -   Odprodaja nepremičnine parc. št. 473/3 k.o. Šmartno
       -   Odprodaja nepremičnine parc. št. 107/1 k.o. Šmartno 
       -   Odprodaja ½ podstrehe na naslovu Staretov trg 7, Šmartno
6. Kadrovske zadeve

-   imenovanje  predstavnika  ustanovitelja  v  svetu  Javnega  zavoda  splošne 
knjižnice Knjižnica Litija

7. Pobude in vprašanja svetnikov

Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta.
Dnevni red je bil sprejet z 15 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.

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). Investicijski program za vodovod Liberga – Preska nad Kostrevnico – Ježni Vrh

Uvod je podala Marija Babnik.

Razprava: Franc Jaklič, Marjan Janežič.

Dodatna pojasnila sta podala Marija Babnik in župan Milan Izlakar.

Obrazložitev glasu je podal Jože Ponebšek.

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:

SKLEP:  Občinski  svet  Občine  Šmartno  pri  Litiji  sprejme  predlog  investicijskega 
programa za vodovod Liberga – Preska nad Kostrevnico – Ježni Vrh, ki ga je izdelalo 
podjetje Tempus Babnik d.o.o., Ljubljana.

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

AD 3). Spremembe in dopolnitve Pravilnika o najemu kulturnega doma in inventarja

Uvod je podala Tatjana Martinčič Poglajen.

Poročilo o delu na Komisiji za statut in pravna vprašanja je podal predsednik komisije Franc 
Jaklič
Poročilo o delu na Odboru za družbene dejavnosti je podala predsednica odbora Joža Žurga.

Razprava:  Jože  Verbajs,  Joža  Žurga,  Jernej  Peterlin,  Marjan  Janežič,  Franc  Černe,  Franc 
Jaklič.
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Dodatna pojasnila sta podala župan Milan Izlakar in Nataša Dobravec.

Predsedujoči je odredil pet minutni odmor.

- odmor -

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

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:

SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema Spremembe in dopolnitve 
pravilnika o uporabi Kulturnega doma in inventarja. 
Kulturni  dom Šmartno in  dejavnost,  ki  potekajo  v njem, kot  upravljavec  prevzame 
Javni  zavod  Bogenšperk,  ki   pripravi  nov predlog pravilnika  o  uporabi  Kulturnega 
doma s pripadajočim cenikom do začetka septembra 2008. 

Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 13 glasovi »za« in z 2 glasovoma »proti«.

AD 4). Soglasje k ceni storitve pomoč na domu, ki jo izvaja CSD Litija

Uvod so podali Karmen Sadar, Nataša Vrhovec in župan Milan Izlakar.

Poročilo o delu na Odboru za družbene dejavnosti je podala predsednica odbora Joža Žurga.

Razprava: Sonja Peterlin Krznar, Franc Jaklič. 

Dodatno pojasnilo je podala Nataša Vrhovec.

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednje predloge sklepov v paketu:

SKLEP  1:  Občinski  svet  Občine  Šmartno  pri  Litiji  daje  soglasje  k  ceni  socialno 
varstvene  storitve  pomoč  na  domu,  ki  jo  je  predlagal  izvajalec  storitve  Center  za 
socialno delo Litija v višini 11,47 € na efektivno uro.
Cena storitve se dodatno zniža za subvencijo iz sredstev proračuna Občine Šmartno pri 
Litiji za 8,60 €/uro neposredne uporabe (75%) Cena za neposrednega uporabnika tako 
znaša 2,86 € (25%).
SKLEP 2: Strošek vodenja za Občino Šmartno pri Litiji znaša mesečno 436,80 € to je za 
0,11 strokovnega delavca.
SKLEP  3:  Občinski  svet  Občine  Šmartno  pri  Litiji  soglaša,  da  se  navedene  cene 
uporabljajo od  01.04.2008 dalje.

Ob glasovanju je bilo navzočih 14 članov občinskega sveta.
Sklepi v paketu so bili sprejeti z 14 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.

AD 5). Posamični program ravnanja s stvarnim premoženjem občine
       -   Odprodaja nepremičnine parc. št. 617/6 k.o. Šmartno 
       -   Odprodaja nepremičnine parc. št. 473/3 k.o. Šmartno
       -   Odprodaja nepremičnine parc. št. 107/1 k.o. Šmartno 
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       -   Odprodaja ½ podstrehe na naslovu Staretov trg 7, Šmartno

Uvod je podal župan Milan Izlakar.

Razprava: Sonja Peterlin Krznar, Tomaž Gradišek, Jože Verbajs, Franc Černe.

Dodatna pojasnila sta podala župan Milan Izlakar in Nataša Dobravec.

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednje sklepe v paketu:

SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep, da se nepremičnina 
zemljišče  parc.  št.  617/6  k.o.  vpisana  v  ZKV  506  Šmartno,  proda  po  izklicni  ceni 
114.570,00 € na podlagi javne dražbe. Minimalno višanje znaša 500,00 €. Kupec krije 
stroške  odmere  in  cenitve  zemljišča,  zakonsko  določen  davek  in  notarsko  overitev 
podpisa prodajalca.
SKLEP 2: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep, da se nepremičnina 
parc. št. 473/3 ZKV 506 k.o. Šmartno proda po ceni 4.800,00 € na podlagi neposredne 
pogodbe.  Kupec krije stroške  cenitve zemljišča, zakonsko določen davek in notarsko 
overitev podpisa prodajalca.
SKLEP 3: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji, sprejema sklep, da se nepremičnina 
parc. št. 107/1 ZKV 199 k.o. Šmarno proda po ceni  6.630,00 € na podlagi neposredne 
pogodbe. Kupec krije stroške cenitve zemljišča,  zakonsko določen davek in notarsko 
overitev podpisa prodajalca.
SKLEP 4: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep, da se ½ podstrehe na 
naslovu  Staretov  trg  7,  Šmartno  proda  po  ceni  4.828,43  €  na  podlagi  neposredne 
pogodbe. Kupec krije stroške cenitve podstrehe, davek od prometa z nepremičninami in 
notarsko overitev podpisa prodajalca.
SKLEP 5: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep, da se spremeni letni 
načrt pridobitve in razpolaganja s stvarnim premoženjem občine tako, da se v letni plan 
razpolaganja doda odprodaja nepremičnine parc. št. 617/6 ZKV  506 k.o. Šmartno in 
odprodaja ½ podstrehe na naslovu Staretov trg 7, Šmartno pri Litiji.

Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta.
Sklepi v paketu so bili sprejeti z 12 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.

AD 6). Kadrovske zadeve
-   imenovanje  predstavnika  ustanovitelja  v  svetu  Javnega  zavoda  splošne 
knjižnice Knjižnica Litija

Uvod sta podala predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Franc 
Černe in župan Milan Izlakar.

Razprave ni bilo.

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:

SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme sklep, da se za predstavnika 
ustanovitelja v svet Javnega zavoda splošna knjižnica Knjižnica Litija imenuje Helena 
Komat, stanujoča Zavrstnik 25 b, Šmartno pri Litiji.
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Ob glasovanju je bilo navzočih 14 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 12 glasovi »za« in z 1 glasom »proti«.

AD 7). Pobude in vprašanja svetnikov

Franc  Jaklič:  Smo  v  času  pomladanskega  čiščenja  okolice  in  stanovanj,  zato  občani 
pričakujejo obvestilo  o načinu o ravnanju s  kosovnimi odpadki.  V kolikor se je občinska 
uprava  odločila  za  nov  način  odvoza  kosovnih  odpadkov  predlaga,  da  se  k  računom za 
komunalne storitve v mesecu aprilu predloži navodilo. 
Zima  se  je  koledarsko že  poslovila,  zapustila  pa  nam je  načeto  cestno  infrastrukturo.  Po 
mnenju nekaterih občanov iz ruralnega območja so poškodbe na cestni infrastrukturi nastale 
tudi zaradi izbire mehanizacije za zimsko službo, pa tudi za odvoz smeti. Prepričan je, da je v 
občini dovolj delovnih strojev z manjšo osno obremenitvijo, ki bi manj poškodovali ceste. 
Svetnik meni, da ima tudi Komunalno stanovanjsko podjetje Litija poleg velikih tovornjakov 
za manjše zaselke uporabljali manjše tovornjake. 
Očitno  je,  da  ceste  na  ruralnem območju  poškodujejo  tudi  prevozniki,  ki  odvažajo  lesno 
biomaso iz gozdov. Z uvajanjem redarske službe v občini Litija, Ivančna Gorica, Šmartno in 
tako  naprej,  bi  bilo  pametno,  da  se  te  vaške  ceste  opremijo  s  prometnimi  znaki  z  osno 
obremenitvijo, komunalnega redarja pa opremi z tehtnico, da na ta način prisilimo te ljudi v 
normalno uporabo te infrastrukture.  
Sonja Peterlin Krznar:  Svetnica se zahvaljuje za vse aktivnosti,  ki  se izvajajo v zvezi  z 
njeno pobudo na predzadnji seji. 
Predlaga, da se v Martinovem glasu  objavi povzetek meril in kriterijev za povračilo sredstev 
za vlaganje v telekomunikacijskega omrežja. Prepričana je, da se bodo na tak način izognili 
polemikam ali pa hudim besedam zakaj so izplačila različna. 
Matjaž Aškerc:  V odgovorih na vprašanja na prejšnji seji je dobil to pravno mnenje glede 
razpisa  za  direktorja  podpisan je  pa g.  Andrej  Turk.  Pri  tem gre za  odločitev  g.  župana, 
oziroma v smeri, kot je bilo izglasovano. Sam je zahteval odgovor Ministrstva za kulturo, ki 
ga je tudi dobil in na katerem je podpisan g. Vasko Simoniti, odgovor pa je pripravil Andrej 
Breznik.  Če prebere samo en odstavek:  »Glede na povedano menimo,  da je  vaše stališče 
pravilno  (se  pravi  njegovo),  Odlok  o  ustanovitvi  Javnega  zavoda  Bogenšperk  pa  v  tem 
vprašanju  nezakonit.  Po  našem  mnenju  imate  možnost,  doseči  razveljavitev  odloka  v 
postopku ustavne pritožbe, seveda po tem, ko boste izčrpali vsa pravna sredstva, ki so vam na 
voljo v postopku razpisa za izbor direktorja (tožba v upravnem sporu, morebitna pritožba na 
Vrhovno sodišče RS,…)« itd., itd.. On je nekako to pričakoval in je pač šel po tej pravni poti, 
ki so mu jo predlagali. Je pa tožba v upravnemu sporu. Tako, da je kar se tega tiče že sprožil 
upravni spor, ki bo pač povedal, kdo ima res prav. Prosil bi, da se to mnenje, ki ga je dobila v 
vednost tudi ga. Sadarjeva poda svetnikom v branje. 
Drugo vprašanje pa je že podal na Komisiji za statut in pravna vprašanja. Svetnik je zahteval 
oziroma prosil  za  dokumentacijo  razpisne  komisije  v  zvezi  z  razpisom za  delovno mesto 
direktorja  JZB.  Dobil  je  odgovor,  da  mu  po  posvetovanju  s  pravno  službo  ne  morejo 
posredovati razpisne dokumentacije za razpis, da pa si dokumentacijo lahko ogleda tam pa 
tam. Svetnik prosi, da se mu pove, katera pravna služba je to izjavo dala in na kateri pravni 
osnovi. 
Na zadnji seji je bilo povedano, da ima občina nov avto. Zanima ga, kakšen je način uporabe 
tega avta oziroma kdo in kako ga lahko uporablja. Kako se to rihtate. Potni nalogi in kako se 
vse to obračunava. 
Joža Žurga: Kot je župan rekel, da je sklenil, kar nekaj pomembnih poslov, mu predlaga, da 
sklene še enega brez obremenitve občinskega proračuna. Tisi, ki kaj spremljate njihove akcije 
za  igrala  pred  šolo  veste,  da  jim uspešno poteka,  da  imajo  že  kar  precej  denarja.  Bi  pa 
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predlagala, da se z izvajalcem, ki gradi dvorano mogoče dogovorite, da bi mogoče v zahvalo, 
ker  je  dobil  delo,  uredil  vsaj  traso  za  igrala  brezplačno,  brez  obremenitve  občinskega 
proračuna.  Marsikje je takšna praksa. 
Marjan Janežič: Na 7. redni seji je podal vprašanje o uporabi bazena v telovadnici šole kot 
tretjo vadbeno enoto, vendar do danes še ni bilo odgovora na to njegovo vprašanje, če se ga 
uporablja v ta namen ali se ga ne. prosi, da se to da upravljavcu bazena. 
Svetnik ima pobudo  vezano na njegovo prejšnje izvajanje pri vodovodu Liberga in predlaga, 
da se pri gradnji teh vodovodov poskrbi tudi za hidrantno omrežje že pri sami gradnji in pa 
mogoče pobuda, da se pristopi k dokončni rešitvi vodovoda Vrhovi. 
Franc Černe:  Najprej  pohvala  glede  delnih  odgovorov na njegova zastavljena  vprašanja, 
čeprav bo na eno prosil še za dodatna pojasnila. V začetku gradiva ene izmed točk piše, da sta 
zadevo obravnavala matična odbora in sicer Odbor za kmetijstvo, gospodarstvo, turizem in 
finance. Mora povedati, da tega odbora ni sklical glede na to, da ni bilo možno zagotovit s 
strani  uprave  poročevalca  na  tej  seji,  da  bomo  pa  kar  tako  na  pamet  skozi  prste  nekaj 
razpravljali pa sprejemali neke sklepe, se mu pa zdi neumestno.  Zato bi rekel, da pri takih 
točkah, če ni možno zagotoviti potem tudi ni treba pisati spredaj, da je odbor kakšno zadevo 
obravnaval, kar niso obravnavali, ker ni bilo možno. Njega je Ani klicala, kdaj bi bil odbor. 
On je povedal, da odbor je lahko, če bo zagotovljen strokoven poročevalec. Povedano mu je 
bilo, da strokovnega poročevalca ni možno zagotoviti razen za občinski svet. Potem je brez 
smisla, da se odbor sestaja. Ga pa moti to zato, ker misli, da se edino na odboru lahko zadeve 
res dogovorijo in da je odbor nek strokovni organ tako županu, kot občinskemu svetu, četudi 
je politično sestavljen. 
Vprašanje glede daljnovoda. Ta daljnovod bo veliko in hudo breme za šmarsko občino, še 
posebej pa za KS od koder prihaja, zato ker bo naredil ogromno rano v naravi. Je pa  problem, 
ker so bili nekateri lastniki parcel obiskani in je bilo z njimi dogovorjeno s strani elektro in so 
že sklenili neko pogodbo, so pa nekateri, ki jih ni še nihče obiskal, niti se ne ve, ali jih bo kdo 
obiskal. Bojijo se, da bodo postavljeni pred dejstvo in bodo morali pogodbo podpisati tik pred 
zdajci. Istočasno se bodo, kakor je on seznanjen, ogromne teže vozile po lokalnih cestah. Te 
ceste so že sedaj v razsulu. Zanima ga, če bo kakšna pogodba sklenjena tudi med občino in 
elektro, da bodo potem te ceste popravili. Kajti če bo to prepuščeno potem lastnikom oziroma 
tistim, ki jih uporabljajo – uporabnikom potem bo to katastrofa. 
Pohvalno sedaj, če se je rešila zadeva s telefonijo, ker se mu zdi nedopustno, da je občina 
prejela denar na račun v lanskem letu misli, da v novembru mesecu ali pa v decembru, sedaj 
je pa konec marca pa se še nismo uspeli dogovoriti kako bi ta denar razdelili. 
V tem zadnjem gradivu na zadnjih straneh je kar nekaj listov o prerazporeditvah na kontnih 
postavkah. Svetnik ni videl niti ene kontne postavke, da bi kakšna sredstva prerazporedili na 
kakšno cesto ali pa kakšen vodovod v to dolino naj so bo KS Zavrstink, KS Velika Štanga ali 
pa KS Štangarske poljane.  Vse je nekje drugje. Enkrat je že podal pobudo, da se naredi 
izračun investicij po višini. Do danes to še ni bilo narejeno. 
Bi pa še nekaj dodal glede postavljanja tabel. V odgovorih piše, da je program oglaševanja 
občine predviden za vse oglasne table enakih dimenzij in oblik, sam projekt pa se predvideva 
v letu 2009. Mesta za postavitev bodo po strokovnem ogledu določili koordinatorji KS. Na 
njihovem območju stoji na neki občinski cesti, ob vpadnici v občino, ki pa je državna cesta, 
pa  tega  ni.  Zanima  ga,  če  bo  narejena   kakšna  prioriteta  glede  prednosti  vpadnic  pri 
označevanju, ali se to kar tako na pamet odloča in kdo to odloča.  Te zadeve ga tudi zanimajo, 
ker občina Šmartno sedaj pa že deluje šesto leto in misli, da bi bilo to čas, da se te zadeve 
postavijo.  
Tomaž Gradišek: Odgovorov, ki jih je prejel ne more pohvaliti, ker so smešni. Sprašuje kaj 
se  je  spremenilo  od takrat,  ko  je  Računsko sodišče  dalo  svoje  mnenje  o  negospodarnem 
ravnanju s smetmi v šmarski občini in take odgovore, ki so mu bili dani sploh ni treba pisat. 
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Pohvalno  pa  je  mogoče  res,  če  se  bo  letos  res  nadaljevala  izgradnja  kanalizacije  Miška. 
Svetnik upa, tako kot je rekel na začetku, da bo zadeva stekla in, da se ta problem uredi. 
Petra Kovačič:  Na igrišču pri osnovni šoli na Primskovem je ena luč javne razsvetljave, ki 
razsvetljuje  samo  polovico  igrišča  in  del  ceste,  ki  gre  tam  mimo.  Krajani,  predvsem 
uporabniki  tega  igrišča bi  želeli,  da bi  se  postavila  še ena dodatna luč na drugem koncu 
igrišča, da bi bilo igrišče v celoti razsvetljeno.  
Druga stvar pa je, da bi predlagala, da se te luči javne razsvetljave zjutraj ko se zdani ugašajo 
in ne da gorijo do osmih devetih zjutraj. 
Miroslav Berčon:  Svetnik predlaga,  da kostrevniški vodovod prevzame kakšna strokovna 
institucija. Svetnik misli, da župan ve zakaj gre. 
Opozoril je, da javna razsvetljava v Kostrevnici ne dela. Občani so na to že večkrat opozorili, 
pa se ni še nič zgodilo. 
Zanima ga še, kaj je bilo narejenega glede ograje pri ovinku pri Bajerniku.  

Predsedujoči je zaključil sejo ob 19.35 uri.

Pripravila:                                   
Nataša Dobravec

           
Tajnik občine:                                                                                              Predsedujoči:
mag. Karmen Sadar                                    Milan Izlakar
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