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Skrajšani zapisnik 

 osemnajste redne seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji,  

ki je potekala dne, 05.02.2009 ob 18.00 uri, v sejni sobi Občine Šmartno pri Litiji, 

Tomazinova ulica 2, Šmartno pri Litiji 

 

Prisotni svetniki: Joţe Ponebšek ( od 18.05 dalje), Franc Černe, Matjaţ Aškerc, Sonja 

Peterlin Krznar, Peter Avbelj, Joţa Ţurga, Jernej Peterlin ( od 18.10 dalje), Miroslav Berčon, 

Miro Koprivnikar, Petra Kovačič, Janez Trpin, Tomaţ Gradišek,  Marjan Janeţič, Peter Joţe 

Poglajen, Franc Jaklič 

Odsotni: Tea Šavor 

Ostali prisotni: Za občinsko upravo: Karmen Sadar, Andreja Leskovšek, Aleš Krţe, Nataša 

Dobravec  

Gostje: Mediji 

 

Sejo je pričel in vodil ţupan Občine Šmartno pri Litiji Milan Izlakar. Po uvodnem pozdravu je 

predsedujoči ugotovil sklepčnost sveta (navzočih je bilo 12 članov občinskega sveta od 16 - 

ih). 

 

Potrditev skrajšanega zapisnika 

- 17. redne seje z dne, 18.12.2008  

 

Pripomb na zapisnika ni bilo. 

 

Predsedujoči je dal v potrditev skrajšani zapisnik 17. redne seje z dne, 18.12.2008.  

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 14 članov občinskega sveta. 

Skrajšani zapisnik je bil potrjen z 13 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 

 

Predsedujoči je dal v razpravo naslednji predlog dnevnega reda: 

 

1. Poročilo o delu ţupana in občinske uprave 

2. Odlok o dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave 

Občine Šmartno pri Litiji – predlog za skrajšan postopek 

3. Odlok o reţijskem obratu v Občini Šmartno pri Litiji – predlog za hitri postopek 

4. Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne sluţbe zbiranja in prevoza komunalnih 

odpadkov, ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov 

na območju Občine Šmartno pri Litiji – predlog za prvo branje 

5. Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne sluţbe 

zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali 

odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Šmartno pri Litiji  - predlog 

za prvo branje 

6. Letni program športa Občine Šmartno pri Litiji za leto 2009 

7. Sklep o ukinitvi javnega dobra 

8. Pobude in vprašanja svetnikov 

 

Razprava na dnevni red:  

Matjaţ Aškerc je predlagal, da se tretja točka dnevnega reda »Odlok o reţijskem obratu v 

Občini Šmartno pri Litiji – predlog za hitri postopek« obravnava v dveh branjih. 
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Predsedujoči  je dal na glasovanje predlog Matjaţa Aškerca da se tretja točka dnevnega reda 

»Odlok o reţijskem obratu v Občini Šmartno pri Litiji – predlog za hitri postopek« obravnava 

v dveh branjih. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta. 

Predlog bil sprejet z 6 glasovi »za« in z 1 glasom »proti«. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog dnevnega reda: 

 

1. Poročilo o delu župana in občinske uprave 

2. Odlok o dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave 

Občine Šmartno pri Litiji – predlog za skrajšan postopek 

3. Odlok o režijskem obratu v Občini Šmartno pri Litiji – predlog za prvo branje 

4. Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza 

komunalnih odpadkov, ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja 

komunalnih odpadkov na območju Občine Šmartno pri Litiji – predlog za prvo 

branje 

5. Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe 

zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali 

odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Šmartno pri Litiji  - 

predlog za prvo branje 

6. Letni program športa Občine Šmartno pri Litiji za leto 2009 

7. Sklep o ukinitvi javnega dobra 

8. Pobude in vprašanja svetnikov 
 

Ob glasovanju je bilo navzočih 14 članov občinskega sveta. 

Dnevni red je bil sprejet z 14 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 

 

AD 1). Poročilo o delu župana in občinske uprave 

 

Poročilo je podal ţupan Milan Izlakar. 

 

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

 

AD 2). Odlok o dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske 

uprave Občine Šmartno pri Litiji – predlog za skrajšan postopek 

 

Uvod je podala Karmen Sadar. 

 

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

Jaklič. 

 

Razprave: Marjan Janeţič.  

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

 

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

o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Šmartno pri Litiji v prvem 

branju. 
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Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta. 

Sklep je bil sprejet  z 14 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 

 

SKLEP 2: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme Odlok o dopolnitvah Odloka 

o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Šmartno pri Litiji.  

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta. 

Sklep je bil sprejet  z 14 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 

 

AD 3). Odlok o režijskem obratu v Občini Šmartno pri Litiji – predlog za prvo branje 
 

Uvod je podala Andreja Leskovšek. 

 

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

Jaklič. 

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

Ţurga. 

 

Razprava: Franc Jaklič, Sonja Peterlin Krznar, Joţa Ţurga. 

  

Dodatna pojasnila je podal ţupan Milan Izlakar. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

 

SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme Odlok o režijskem obratu v 

Občini Šmartno pri Litiji v prvem branju. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta. 

Sklep je bil sprejet z 11 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 

 

AD 4). Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza 

komunalnih odpadkov, ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih 

odpadkov na območju Občine Šmartno pri Litiji – predlog za prvo branje 

 

Uvod je podal Aleš Krţe. 

 

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

Jaklič. 

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

Ţurga.  

 

Razprava: Sonja Peterlin Krznar, Franc Černe, Marjan Janeţič, Matjaţ Aškerc. 

 

Dodatna pojasnila je podal ţupan Milan Izlakar. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

 

SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme Odlok o načinu izvajanja 

gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja 
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ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine 

Šmartno pri Litiji v prvem branju. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta. 

Sklep je bil sprejet z 14 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 

 

AD 5). Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne 

službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali 

odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Šmartno pri Litiji  - predlog 

za prvo branje 

 

Uvod je podal Aleš Krţe. 

 

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

Jaklič. 

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

Ţurga.  

 

Razprava: Sonja Peterlin Krznar. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

 

SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme Odlok o podelitvi koncesije za 

izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih 

odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov 

na območju Občine Šmartno pri Litiji v prvem branju. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 14 članov občinskega sveta. 

Sklep je bil sprejet z14 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 

 

AD 6). Letni program športa Občine Šmartno pri Litiji za leto 2009 

 

Uvod je podala Karmen Sadar. 

 

Poročilo o delu na Odboru za druţbene dejavnosti je podala predsednica odbora Joţa Ţurga. 

 

Razprave ni bilo. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

 

SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme Letni progam športa Občine 

Šmartno pri Litiji za leto 2009. 
 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta. 

Sklep je bil sprejet z 15 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 
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AD 7). Sklep o ukinitvi javnega dobra 

 

Uvod je podala Nataša Dobravec. 

 

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

Ţurga.  

 

Razprava: Peter Avbelj, Franc Černe. 

 

Dodatno pojasnila je podala Nataša Dobravec. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednja predloga sklepov v paketu: 
 

SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme sklep o ukinitvi javnega 

dobra na zemljiščih parc. št.: 838 in 839/2, ZKV 448, k.o. Ježni Vrh. 

 

SKLEP 2: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme sklep o ukinitvi javnega 

dobra na zemljiščih parc. št.: 1663/9 vpisana v ZKV 1513 k.o. Jablanica in 1664/2 

vpisana v ZKV 827 k.o. Jablanica. 
 

Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta. 

Sklepa v paketu sta bila sprejeta z 10 glasovi »za« in z 1 glasom »proti«. 

 

AD 9). Pobude in vprašanja svetnikov 

 

Peter Avbelj: Najprej pohvala odziv v zvezi s šolskimi okoliši. Na Občini Litija je po 

sestanku staršev iz okolišev, ki na bi bili priključeni k Osnovni šoli Litija prišlo do dogovora, 

da bodo ti okoliši oziroma ta naselja, priključena k šolskemu okolišu OŠ Šmartno. Svetnik 

upa, da bo občina to čimprej odgovorila  na dopis s stani občine Litija.  

Drugo vprašanje se nanaša Kamnolom Kepa. Svetnik bi rad določena pojasnila v zvezi z tem 

kamnolomom. Čudi ga, da so svetniki in krajani zelo slabo obveščeni. V občinskem glasilu 

Občine Ivančna Gorica v zadnji številki so  o tem veliko razpravljali krajani Sobrač, ki sploh 

niso v naši občini. Svetnik je prepričan, da se okoličanov tega peskokopa in naših občanov ta 

zadeva veliko bolj tiče. Tudi to, da je g. Kepa v tem času nabavil premično asfaltno bazo. 

Zanima ga, če je v odloku, ki je bil sprejet na občinskem svetu tukaj (sam je bil namreč proti 

sprejetju) to  dovoljeno oziroma odobreno, saj misli, da gre sedaj za čisto neko drugo 

dejavnosti, kot pa se je do sedaj v tem kamnolomu vršila.  

Svetnik prosi, v kolikor je to mogoče, da se uredi cesta v Kostrevnico, ki je dokončno uničena 

tudi zaradi teh teţkih transportov iz omenjenega peskokopov. Prosi, da bi se na najbolj 

kritičnih odsekih postavilo določeno obvestilo, da je cesta deformirana. Na to opozarja zato, 

da ne bi občina v primeru nesreče morala plačati škodo.  

Tomaž Gradišek: Tole gradivo ni bilo za njega, da bi kaj dosti diskutiral. Bi pa opozoril, da 

se drugič bolj natančno prepisuje, če se ţe prepisuje iz cele Slovenije. Moti ga ena zadeva in 

prosi za obrazloţitev. Sklepov o prerazporeditvi sredstev je ogromno. V zadnjih štirih 

mesecih za dobrih 145.000,00 €. Sprašuje se, zakaj se sploh sprejema proračun, če se s tako 

lahkoto prerazporejajo postavke, ki so nekje ţe določene fiksne, saj je bil menda sprejet 

proračun. Ne zanimajo ga manjši zneski, ampak gre za to, da se tu se pojavljajo postavke, ki 

gredo v 80.000,00 €. In zopet je to tista zgodba o deponiji, kjer se je enkrat tukaj ţe razburjal, 

da so ta sredstva bila nekam drugam prekanalizirana. Ne zdi se mu ravno najbolj prav, da se v 

treh mesecih prerazporedi osemnajst teh sklepov. Ve, da je proračun dinamična zadeva, 
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vendar misli, da se je temu treba izogibati in proračun sestaviti tako, da prerazporeditve ne 

bodo potrebne.   

Sonja Peterlin Krznar: Svetnica prosi, če se lahko pripravi letni program sej občinskega 

sveta.  

Petra Kovačič: Čeprav zima še ni končana, bi rada pohvalila zimsko sluţbo, ker je v teh dneh 

dobro poskrbela za naše ceste. Mora reči, da se je v primerjavi z sosednjo občino odrezala z 

odliko.  

Predlaga, da se table, ki označujejo začetek in konec občine postavijo tudi na meji z sosednjo 

trebanjsko občino in pa z občino Ivančna Gorica. Pogrešajo pa tudi table, ki označujejo imena 

krajev in vasi.  

Večina cest na Primskovem je v takem stanju, da bi bilo potrebne korenite sanacije. Prosijo, 

da se vsaj na cesti proti Poljanam sanira luknja, ker je ţe sedaj prevozna skoraj le z terenskimi 

vozili. Z niţjimi avtomobili pa skoraj ne preideš čez, ne da bi z podvozjem podrsal ob tla.   

Krajane Primskovega zanima, kaj se dogaja s pitno vodo na Primskovem, oziroma kdaj 

konkretno lahko pričakujemo, da bo iz vodovodnih pip ponovno pritekla pitna voda. Dobro bi 

bilo če bi o tem obvestili tudi krajane z obvestili ali pa v Martinovem glasu ali pa vsaj preko 

oglasnih desk.  

Marjan Janežič: Njegova pobuda se tudi nanaša na cesto. To je cesta, ki povezuje Litijo in 

Šmartno. To se pravi Litijska cesta. Predlaga, da se čeprav ni na našem odseku na delu, ki je 

najbolj uničen, da bi se  pogovorili med občinama oziroma, da bi se pogovorila ţupana, da bi 

se cesto primerno utrdilo in ponovno asfaltiralo.  

Franc Černe: Svetnika zanima, kdo sedaj nadzira odvoz odpadnih voda z Rakovnika, če ga 

sploh kdo nadzira.  

Ţupan je uvodoma v svojem poročilu omeni čistilno napravo, ki naj bi pokrivala Zavrstnik, 

Vintarjevec, Kostrevnico in Šmartno, kaj pa ostali. Investicija naj bi bila 5 MIO €. To je 

komaj pol občine, za ostalo polovico bo potrebno dvakrat toliko, ker je razpršena zadeva. Kje 

bo občina dobila ta sredstva.  

Uvodoma je bilo omenjen tudi pričetek gradnje stanovanj na Grmačah   in bi bilo fajn, če bi 

kaj več izvedeli kdaj se je to pričelo delati, kdaj se predvideva izgradnja oziroma tretja faza ali 

kakor koli ţe, kdo je izvajalec na osnovi česa in kaj več informacij bi rad, ne samo. Zdi se mu, 

da je to kar velik denar, načrtuje se ţe kar nekaj let ta gradnja, sedaj bi jo pa rad kar tako z 

levo roko odpravil. Ţupan je v svoji predstavitvi povedal premalo. Svetnik ţeli malo več 

informacij ali v pisni oblik ali pa če se ustno podajo informacije. Včasih kdo kaj vpraša, kot 

svetnik pa nič ne ve.  

 
 

 

Predsedujoči je zaključil sejo ob 19.30 uri. 

 

 

Pripravila:                                         

Nataša Dobravec 

   

                   

Tajnik občine:                                                                                                        Predsedujoči: 

mag. Karmen Sadar                                                  Milan Izlakar 


