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Skrajšani zapisnik 

 devetnajste redne seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji,  

ki je potekala dne, 26.03.2009 ob 18.00 uri, v sejni sobi Občine Šmartno pri Litiji, 

Tomazinova ulica 2, Šmartno pri Litiji 

 

Prisotni svetniki: Joţe Ponebšek,  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, Tea Šavor( od 18.05 dalje). 

Odsotni: / 
Ostali prisotni: Za občinsko upravo: Karmen Sadar, Andreja Leskovšek, Aleš Krţe, Tanja 

Kepa Ferlan, Nataša Dobravec. 

Gostje: Predsednik Nadzornega odbora Občine Šmartno pri Litiji Janez Ponebšek, Andrej 

Novak; direktor podjetja Matrika, Stanislav Mlakar; pripravljalec  Občinskega programa 

varnosti, Nataša Vrhovec; predstavnica CSD Litija,  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 

- 18. redne seje z dne, 05.02.2009  

 

Pripombe na zapisnik: 

Sonja Peterlin Krznar je podala pripombo, da je potrebno pri sklepu, pete točke dnevnega reda 

dodati besedilo »v prvem branju«. 

 

Predsedujoči je dal v potrditev skrajšani zapisnik 18. redne seje z dne, 05.02.2009 s podano 

pripombo svetnice Sonje Peterlin Krznar.  

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 14 članov občinskega sveta. 

Skrajšani zapisnik s podano pripombo je bil potrjen z 14 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 

 

Predsedujoči je predlagal, da se osma točka dnevnega reda »Soglasje k Občinskemu programu 

varnosti Občine Šmartno pri Litiji« obravnava kot druga točka dnevnega reda, preostale točke 

dnevnega reda se ustrezno preštevilčijo in dal v razpravo naslednji predlog dnevnega reda: 

 

1. Poročilo o delu ţupana in občinske uprave 

2. Odlok o rebalansu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2009 – skrajšan 

postopek 

3. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne 

odpadne in padavinske vode na območju Občine Šmartno pri Litiji – skrajšan 

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 – drugo branje 

5. Odlok o programu opremljanja za obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero 

komunalnega prispevka za območje Občine Šmartno pri Litiji – drugo branje 

6. Soglasje k ceni storitve pomoč na domu, ki jo izvaja CSD Litija 
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7. Program dela na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini 

Šmartno pri Litiji za leto 2009 

8. Soglasje k Občinskemu programu varnosti Občine Šmartno pri Litiji 

9. Posamični program ravnanja s stvarnim premoţenjem 

10. Kadrovske zadeve: 

- imenovanje nadomestnega člana v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu    

  Občine  Šmartno pri Litiji 

- imenovanje člana v svet Javnega zavoda glasbena šola Litija - Šmartno 

11. 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. Soglasje k Občinskemu programu varnosti Občine Šmartno pri Litiji 

3. Odlok o rebalansu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2009 – skrajšan 

postopek 

4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne 

odpadne in padavinske vode na območju Občine Šmartno pri Litiji – skrajšan 

postopek 

5. 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 – drugo branje 

6. Odlok o programu opremljanja za obstoječo komunalno opremo in merilih za 

odmero komunalnega prispevka za območje Občine Šmartno pri Litiji – drugo 

branje 

7. Soglasje k ceni storitve pomoč na domu, ki jo izvaja CSD Litija 

8. Program dela na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v 

Občini Šmartno pri Litiji za leto 2009 

9. Posamični program ravnanja s stvarnim premoženjem 

10. Kadrovske zadeve: 

-  imenovanje nadomestnega člana v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem  

   prometu Občine   Šmartno pri Litiji 

      -  imenovanje člana v svet Javnega zavoda glasbena šola Litija – Šmartno 

      -  podaja mnenje lokalne skupnosti k kandidatki za direktorico Javnega zavoda  

         Dom Tisje 

11. 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. 
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AD 2). Soglasje k Občinskemu programu varnosti Občine Šmartno pri Litiji 

 

Uvod je podal Stanislav Mlakar. 

 

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

 

Dodatna pojasnila sta podala Stanislav Mlakar in ţupan Milan Izlakar. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

 

SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji daje soglasje k Občinskemu programu 

varnosti Občine Šmartno pri Litiji. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 14 članov občinskega sveta. 

Sklep je bil sprejet z 7 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti« 

 

AD 3). Odlok o rebalansu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2009 – skrajšan 

postopek 

 

Uvod sta podala Simon Hauptman in ţupan Milan Izlakar. 

 

Poročilo o delu na Nadzornem odboru Občine Šmartno pri Litiji je podal predsednik odbora 

Janez Ponebšek. 

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

Jaklič. 

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

predsednik odbora Franc Černe. 

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

 

Razprava: Peter Avbelj, Tomaţ Gradišek, Joţa Ţurga, Franc Černe. 

 

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 rebalansu proračuna 

Občine Šmartno pri Litiji za leto 2009 s spremembami podanimi na seji 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« 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

 

SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme Odlok o rebalansu proračuna 

Občine Šmartno pri Litiji za leto 2009.  

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta. 

Sklep je bil sprejet z 14 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti« 
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AD 4). Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne 

odpadne in padavinske vode na območju Občine Šmartno pri Litiji – skrajšan postopek 

 

Uvod je podala Nataša Dobravec. 

 

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: Peter Avbelj, 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

 

SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema Odlok o spremembah in 

dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju odpadne in padavinske vode na območju 

Občine Šmartno pri Litiji v prvem branju. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta. 

Sklep je bil sprejet z 16 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti« 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

 

SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema Odlok o spremembah in 

dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju odpadne in padavinske vode na območju 

Občine Šmartno pri Litiji. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta. 

Sklep je bil sprejet z 16 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti« 

 

AD 5). 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 – drugo branje 

 

Uvod sta podala Aleš Krţe in ţupan Milan Izlakar. 

 

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: Joţa Ţurga, Franc Jaklič, Marjan Janeţič. 

 

Dodatna pojasnila je podal ţupan Milan Izlakar. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
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SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema 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 s podanimi spremembami na seji. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta. 

Sklep je bil sprejet z 12 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti« 

 

AD 6). Odlok o programu opremljanja za obstoječo komunalno opremo in merilih za 

odmero komunalnega prispevka za območje Občine Šmartno pri Litiji – drugo branje 

 

Uvod je podal Andrej Novak. 

 

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. 

 

Razprave ni bilo. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

 

SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema Odlok o programu 

opremljanja za obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega 

prispevka za območje Občine Šmartno pri Litiji. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta. 

Sklep je bil sprejet z 16 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti« 

 

AD 7). Soglasje k ceni storitve pomoč na domu, ki jo izvaja CSD Litija 

 

Uvod je podala Nataša Vrhovec. 

 

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

 

Razprave ni bilo. 

 

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 13,11 EUR na efektivno uro. 

Cena storitve se dodatno zniža za subvencijo iz sredstev proračuna občine Šmartno pri 

Litiji v za 9,83 EUR na uro neposredne uporabe (75%). Cena za neposrednega 

uporabnika tako znaša 3,28 EUR. 

SKLEP 2: Strošek vodenja za občino Šmartno pri Litiji znaša mesečno 281,21 EUR to je 

za 0,08 strokovnega delavca. 

SKLEP 3: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji soglaša, da se navedene cene 

uporabljajo od 1.4.2009 dalje. 

 



- skrajšani zapisnik 19. redne seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji - 

 6 

SKLEP 4: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji soglaša, da Občina Šmartno pri Litiji 

s CSD Litija sklene triletno pogodbo za izvajanje storitve pomoči družini na domu in 

sicer za obdobje 2009 do 2011. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 13 članov občinskega sveta. 

Sklepi v paketu so bili sprejeti  z 11 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti« 

 

AD 8). Program dela na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v 

Občini Šmartno pri Litiji za leto 2009 

 

Uvod je podala Tanja Kepa Ferlan. 

 

Poročilo o delu na Odboru za zaščito in reševanje je podal predsednik odbora Marjan Janeţič 

 

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

 

Dodatna pojasnila sta podala ţupan Milan Izlakar in Marjan Janeţič 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

 

SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema program dela na področju 

varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Šmartno pri Litiji za leto 2009. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta. 

Sklep je bil sprejet z 8 glasovi »za« in z 6 glasovi »proti« 

 

AD 9). Posamični program ravnanja s stvarnim premoženjem 

 

Uvod sta podala Nataša Dobravec in ţupan Milan Izlakar. 

 

Razprava: Peter Avbelj. 

 

Dodatna pojasnila je podal ţupan Milan Izlakar. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednja predloga sklepov v paketu: 

 

SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep, da se nepremičnina 

dvosobno stanovanje št. 3, vpisan v podvložek št. 1158/4 k.o. Šmartno z neto tlorisno 

površino 63,06 m2 v večstanovanjski stavbi na naslovu Staretov trg 25, z skupnimi deli 

in napravami proda na podlagi javne dražbe. Izklicna cena znaša 65.000,00 €. Najnižji 

znesek višanja kupnine znaša 500,00 €. Davek od prometa z nepremičninami, stroške 

cenitve in  notarsko overitev podpisa prodajalca  plača kupec. 

SKLEP 2: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep, da se nepremičnina 

enosobno stanovanje št. 6, vpisan v podvložek št. 1158/7 k.o. Šmartno z neto tlorisno 

površino 25,36 m2 v večstanovanjski stavbi na naslovu Staretov trg 25, z skupnimi deli 

in napravami proda na podlagi javne dražbe. Izklicna cena znaša 28.000,00 €. Najnižji 

znesek višanja kupnine znaša 500,00 €. Davek od prometa z nepremičninami, stroške 

cenitve in  notarsko overitev podpisa prodajalca  plača kupec. 
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Ob glasovanju je bilo navzočih 14 članov občinskega sveta. 

Sklepa v paketu sta bila sprejeta  z 10 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti« 

 

SKLEP 3: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji, sprejema sklep, da se nepremičnina 

zemljišče parc. št. 839/2 pot v izmeri 774 m2 k.o. Ježni Vrh menja za nepremičnine parc. 

št. 304/5 cesta v izmeri 23 m2, parc. št. 304/6 cesta v izmeri 8 m2, parc. št. 304/7 cesta v 

izmeri 3 m2, parc. št. 304/9 cesta v izmeri 157 m2, vse vpisane v zemljiško knjižni vložek 

275 k.o. Ježni Vrh, nepremičnina parc. št. 236/6 cesta v izmeri 1 m2, parc. št. 236/8 cesta 

v izmeri 90 m2, obe vpisani v zemljiško knjižni vložek 439 k.o. Ježni Vrh in 

nepremičnine parc. št. 233/4 cesta v izmeri 6 m2, parc. št. 329/1 cesta v izmeri  460 m2, 

parc. št. 353/7 cesta v izmeri 43 m2, parc. št. 353/8 cesta v izmeri 63 m2 ter parc. št. 

353/9 cesta v izmeri 894 m2, vse vpisane v zemljiško knjižni vložek 11 k.o. Ježni Vrh.  

SKLEP 4: 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 

pridobivanja  dodajo nepremičnine  parc. št. 304/5 cesta v izmeri 23 m2, parc. št. 304/6 

cesta v izmeri 8 m2, parc. št. 304/7 cesta v izmeri 3 m2, parc. št. 304/9 cesta v izmeri 157 

m2, vse vpisane v zemljiško knjižni vložek 275 k.o. Ježni Vrh, nepremičnina parc. št. 

236/6 cesta v izmeri 1 m2, parc. št. 236/8 cesta v izmeri 90 m2, obe vpisani v zemljiško 

knjižni vložek 439 k.o. Ježni Vrh in nepremičnine parc. št. 233/4 cesta v izmeri 6 m2, 

parc. št. 329/1 cesta v izmeri  460 m2, parc. št. 353/7 cesta v izmeri 43 m2, parc. št. 353/8 

cesta v izmeri 63 m2 ter parc. št. 353/9 cesta v izmeri 894 m2, vse vpisane v zemljiško 

knjižni vložek 11 k.o. Ježni Vrh.  

V letni plan razpolaganja pa se doda nepremičnina parc. št. 839/2 k.o. Ježni Vrh. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 13 članov občinskega sveta. 

Sklepa v paketu sta bila sprejeta  z 7 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti« 

 

AD 10). Kadrovske zadeve: 

 

- razrešitev dosedanjega člana Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 

Občine Šmartno pri Litiji in imenovanje nadomestnega člana v Svet za 

preventivo in vzgojo v cestnem     

prometu Občine   Šmartno pri Litiji 

 

Uvod je podal predsednik Komisije za mandatna vprašana, volitve in imenovanja Franc 

Černe.  

 

Razprave ni bilo. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednja predloga sklepov v paketu: 

 

SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji razrešuje dosedanjega člana Sveta za 

preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Šmartno pri Litiji Zorana Obreza. 

 

SKLEP 2: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji za nadomestnega člana v svet za 

preventivo in vzgojo v cestnem prometu imenuje Gorazda Sinjurja. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 14 članov občinskega sveta. 

Sklepa v paketu sta bila sprejeta z 14 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 
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- imenovanje člana v svet javnega zavoda Glasbena šola Litija – Šmartno 

 

Uvod je podal predsednik Komisije za mandatna vprašana, volitve in imenovanja Franc 

Černe.  

 

Matjaţ Aškerc je predlagal, da bi sam kandidiral za predstavnika ustanovitelja v svet javnega 

zavoda Glasbena šola Litija – Šmartno. 

 

Predsedujoči je odredil pet minutni odmor. 

 

 - odmor - 

 

Predsedujoči je preveril sklepčnost sveta (navzočih je bilo 9 svetnikov od 16-ih). 

 

Ponovni uvod je podal predsednik Komisije za mandatna vprašana, volitve in imenovanja 

Franc Černe.  

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

 

SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji za predstavnika ustanovitelja v svet 

javnega zavoda Glasbena šola Litija – Šmartno imenuje Matjaža Aškerca, stanujočega 

Leskovica 17 a, Šmartno pri Litiji. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 10 članov občinskega sveta. 

Sklep je bil sprejet z 9 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 

 

      -  podaja mnenja lokalne skupnosti  k kandidatki za direktorico Javnega zavoda  

         Dom Tisje 

 

Uvod sta podala predsednik Komisije za mandatna vprašana, volitve in imenovanja Franc 

Černe in ţupan Milan Izlakar. 

 

Razprave ni bilo. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

 

SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji podaja pozitivno mnenje kandidatki za 

direktorico Javnega zavoda Dom Tisje ge. Vidi Lukač. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 12 članov občinskega sveta. 

Sklep je bil sprejet z 10 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 

 

AD 11). Pobude in vprašanja svetnikov 

 

Peter Avbelj: Svetnik se je najprej zahvalil za odgovora na pobude in vprašanja svetnikov iz 

prejšnje seje. Upa, da se bo problem šolskega okoliša rešil skladno z ţeljo staršev.  

Zelo je zadovoljen tudi z drugim odgovorom, saj vidi, da smo na istih bregovih in pozdravlja 

zadevo. Asfaltne baze v Občini Šmartno pri Litiji ne bo.  
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Glede ceste skozi Kostrevnico bi še enkrat opozoril na nevarnost. Pri Muhernikovem Stanetu 

se cesta zaradi teţkih kamionov ţe lepo poseda. Ker pa je poleg tudi graben, obstaja velika 

nevarnost zdrsa.  

Ponovno postavlja vprašanje v zvezi z dostopom do širokopasovnega omreţja. Prosi, da 

uprava še naprej pritiska na Telekom, da jim omogoči dostop do telekomunikacijskih storitev.  

V drugi zadevi se pridruţuje ţelji lastnikom stavb in bodočih novogradenj na delu 

Kostrevnicev v prehodu na Dvor, za modernizacijo oziroma za zaključek ureditve ceste v 

katero so sami veliko vloţili. Sam ţupan je lani v obrazloţitvi povedal, da Borut Perme 

brezplačno prenesel svoje zemljišče v last Občine Šmartno ravno z namenom, da občina to 

cesto uredi. To pomeni, da ima občina tudi neko moralno obveznost. Gre za 450 m ceste, ki 

ima spodnji ustroj ţe urejen.  

Franc Černe: Najprej pohvala glede spenjanja tega gradiva. Njemu je to vse razpadlo, preden 

mu je poštar izročil.  

Pred tem se je veliko govorilo o odloku, kako je sedaj lepo lektoriran in bi bilo dobro, če bi 

bile tudi pobude in vprašanja svetnikov ne tako kot jih povedo pač pa popravljeni v neko 

spodobno obliko. O tem so ţe bile podane pripombe. Lahko pa tudi zapišete tako kot se 

govori.   

On je nasprotnega mnenja kot njegov predhodnik. Svetnik ni zadovoljen niti z enim 

odgovorom, ker so zelo, zelo splošni. Na tretje vprašanje pa sploh ni dobil odgovora.  

Gradnjo stanovanj na Grmačah si je malce bolj podrobno ogledal in trdi, da ti objekti niso 

primerni za to okolje. Ţupan je sicer drugačnega mnenja ampak čas bo pokazal svoje in videlo 

se bo ali je ta gradnja primerna za tisto okolje, kjer se to gradi.  

Pripravlja se nov zakon o kmetijskih zemljiščih. Svetnik je mnenja, da delamo s kmetijskimi 

površinami zelo mačehovsko. V Sloveniji je 800 m2 zemljišča na prebivalca, v Evropi pa je ta 

številka 2.000 m2 na prebivalca (govori o obdelovalni površini). Res bi se morali zamisliti 

katere površine bomo pozidali in katere ne. Meni, da bi morali tiste površine, ki so kmetijsko 

primerne za obdelavo obdrţati in ne pozidati, tako kot to dela sosednja občina. Tiste površine, 

ki so jih včasih v skupni občini ščitili in ohranjali za kmetijstvo dejavnost, se danes  

pozibavajo, s čimer nekdo dokazuje svojo moč. Tukaj mora jasno povedati, da je bila 

samooskrba prebivalstva z lastno, domačo prehrano pred leti skoraj na 80%, danes smo na 

46%. To pomeni, da niti polovico hrane ne pridelamo sami. Če bi prišlo do kakšne hude krize 

ali katastrofe, ne ve, kaj bi jedli. Tukaj resnično apelira na načrtovalce prostora v občini 

Šmartno pri Litiji. Predlaga, da se razmišlja v tem smislu prej, preden bo ta akt na mizi 

svetnikov. Takrat bo najbrţ ţe vsa zadeva več ali manj zaključena.  

Bi pa res ţelel, da se vsa vprašanja, ki jih postavljajo svetniki vzamejo resno in prosi, da se 

nanje odgovori. Če si ţupan vzame čas za vsako pasjo procesijo v občini, on kot svetnik 

pričakuje, da si tudi zanj vzame toliko časa in mu napiše korekten odgovor tak. Nenazadnje so 

to vprašanja, ki mu jih zastavljajo občani.   

Sonja Peterlin Krznar: Svetnico zanima kakšen je bil odziv na moţnost vlaganja v izgradnjo 

stanovanj s strani občanov.  

Odgovor je podal ţupan na seji.  

Svetniki so dobili na mize vabilo na javno predstavitev študije čistilne naprave Občine 

Šmartno pri Litiji. svetnica prosi, če se svetnikom do naslednje seje pripravi kronološki 

pregled koliko študij je ţe bilo narejenih v zvezi s čistilno napravo in predvsem kakšni so bili 

stroški za te študije.  

Jože Ponebšek: Svetnik je podal pobudo, da se lastnikom kozolcev toplarjev, ki predstavljajo 

kulturno dediščino, dodeli finančna vzpodbudo za obnovo le-teh.  

Tomaž Gradišek: Za takšne odgovore, kot jih je bil deleţen na prejšnja vprašanja, je škoda 

izgubljati čas. Ker ţupan govori o strahotnem razvoj, ki ga vsi čutijo, je logično, da nimate 
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časa sprejemati rebalansov. Je pa malce smešno, da ne reče neokusno. Bi si pa ţelel tega 

strahotnega razvoja.   

Jernej Peterlin: Svetnik je vse udeleţence seje povabil na otvoritev plezalne stene v Športni 

dvorani Pungrt. 

 

Predsedujoči je zaključil sejo ob 20.00 uri. 

 

 

Pripravila:                                         

Nataša Dobravec 

   

                   

Tajnik občine:                                                                                                        Predsedujoči: 

mag. Karmen Sadar                                                  Milan Izlakar 


