
- skrajšani zapisnik konstitutivne seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji -

 
Skrajšani zapisnik

 druge redne seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji, ki je bila dne 18.11.2010 
ob 18.00 uri v sejni sobi Občine Šmartno pri Litiji, 

Tomazinova ulica 2, Šmartno pri Litiji

Prisotni svetniki: Jože Ponebšek, Matjaž Aškerc, Peter Avbelj, Joža Žurga, Miroslav Berčon, 
Miro  Koprivnikar,  Franc  Jaklič,  Petra  Kovačič  Pancar,  Igor  Možina,  Marija  Vidgaj,  Igor 
Soršak, Marino Dobčnik, Janko Končar, Franc Props, Urška Pivec, Franc Adamčič
Odsotni: /
Ostali prisotni: Za občinsko upravo: Karmen Sadar, Nataša Dobravec, mediji
Vabljeni: Joži Vovk, direktorica Javnega zavoda Bogenšperk

Sejo je pričel in vodil župan Občine Šmartno pri Litiji Milan Izlakar. Po uvodnem pozdravu je 
predsedujoči ugotovil sklepčnost sveta (navzočih je bilo 14 članov občinskega sveta od 16 - 
ih).

Potrditev skrajšanega zapisnika
- Konstitutivne seje z dne, 04.11.2010 

Pripomb na zapisnik ni bilo.

Predsedujoči je dal v potrditev skrajšani zapisnik konstitutivne seje z dne, 04.11.2010.

Ob glasovanju je bilo navzočih 14 članov občinskega sveta.
Zapisnik je bil potrjen s 14 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.

Predsedujoči je predlagal naslednji dnevni red:

1. Potrditev mandata nadomestnemu članu občinskega sveta
2. Pregled sprejetih sklepov 29. redne seje z dne, 22.06.2010
3. Poročilo o delu župana in občinske uprave
4. Odlok  o  rebalansu  proračuna  Občine  Šmartno  pri  Litiji  za  leto  2010  –  skrajšani 

postopek
5. Kadrovske zadeve:

a. imenovanje Odbora za družbene dejavnosti
b. imenovanje Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance
c. imenovanje Odbora za gospodarsko infrastrukturo, okolje in prostor
d. imenovanje Odbora za zaščito in reševanje
e. imenovanje Komisije za statut in pravna vprašanja
f. imenovane Nadzornega odbora
g. imenovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini 

Šmartno pri Litiji
h. razrešitev dosedanjega predstavnika ustanovitelja v svetu Javnega zavoda 

Glasbena šola Litija – Šmartno in imenovanje nadomestnega člana
i. razrešitev dosedanjega predstavnika ustanovitelja v svetu Javnega zavoda 

Zdravstveni dom Litija  in imenovanje nadomestnega člana
6. Posamični program ravnanja s stvarnim premoženjem 
7. Pobude in vprašanja svetnikov
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Predsedujoči je dal v razpravo predlagani dnevni red.

Razprave na dnevni red ni bilo.

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog dnevnega reda:

1. Potrditev mandata nadomestnemu članu občinskega sveta
2. Pregled sprejetih sklepov 29. redne seje z dne, 22.06.2010
3. Poročilo o delu župana in občinske uprave
4. Odlok o rebalansu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2010 – skrajšani 

postopek
5. Kadrovske zadeve:

a. imenovanje Odbora za družbene dejavnosti
b. imenovanje Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance
c. imenovanje Odbora za gospodarsko infrastrukturo, okolje in prostor
d. imenovanje Odbora za zaščito in reševanje
e. imenovanje Komisije za statut in pravna vprašanja
f. imenovane Nadzornega odbora
g. imenovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini 

Šmartno pri Litiji
h. razrešitev dosedanjega predstavnika ustanovitelja v svetu Javnega zavoda 

Glasbena šola Litija – Šmartno in imenovanje nadomestnega člana
i. razrešitev dosedanjega predstavnika ustanovitelja v svetu Javnega zavoda 

Zdravstveni dom Litija  in imenovanje nadomestnega člana
6. Posamični program ravnanja s stvarnim premoženjem 
7. 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). Potrditev mandata nadomestnemu članu občinskega sveta

Uvod je podala Karmen Sadar.

Razprave ni bilo.

Predsedujoči je predlagal naslednji predlog sklepa:

SKLEP: Za potrditev mandatov članom Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji 
potrjuje  nadomestni  mandat  v  Občinskem  svetu  Občine  Šmartno  pri  Litiji  Francu 
Adamčiču,  rojenemu  01.02.1962,  stanujočemu  Mahovna  4,  Šmartno  pri  Litiji. 
Nadomestnem članu izteče mandat hkrati z iztekom mandata občinskega sveta.

Ob glasovanju je bilo navzočih 14 svetnikov.
Sklep je bil sprejet s 14 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
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AD 2). Pregled sprejetih sklepov 29. redne seje z dne, 22.06.2010

Uvod je podala Nataša Dobravec.

Predsedujoči  je  ugotovil,  da je  občinski  svet  pregledal  poročilo  o sprejetih  in  realiziranih 
sklepih 29. redne seje z dne 22.06.2010 in, da na poročilo nima pripomb.

AD 3). Poročilo o delu župana in občinske uprave

Poročilo sta podala župan Milan Izlakar in direktorica Javnega zavoda Bogenšperk Joži Vovk.

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

AD 4). Odlok o rebalansu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2010 – skrajšani 
postopek

Uvod sta podal Matej Adamič in župan Milan Izlakar.

Razprave ni bilo.

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednja predloga sklepov:

SKLEP  1:  Občinski  svet  Občine  Šmartno  pri  Litiji  sprejme  Odlok  o  rebalansu 
proračuna  Občine  Šmartno  pri  Litiji  za  leto  2010  v  prvem  branju  z  naslednjimi 
spremembami in dopolnitvami:
-  konto  400000 »Osnovne  plače«  na proračunski  postavki  06311101 »Plače  delavcev 

občinske uprave« se zmanjša za 4.152,81 €
-  konto  420402  »Rekonstrukcije  in  adaptacije«  na  proračunski  postavki  13224612 

»Preplastitev javne poti JP709171 Kamni Vrh - Zagrič« se poveča za 3.425,00 €
-  konto  412000  »Tekoči  transferi  nepridobitnim  organizacijam  in  ustanovam«  na 

proračunski postavki 11214209 »Finančne pomoči kmetijstvu« se poveča za 727,81 €

Ob glasovanju je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 16 glasovi »za« in z 0 glasovi proti.

SKLEP  2: Občinski  svet  Občine  Šmartno  pri  Litiji  sprejme  Odlok  o  rebalansu 
proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2010.

Ob glasovanju je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 16 glasovi »za« in z 0 glasovi proti.

AD 5). Kadrovske zadeve:
a. imenovanje Odbora za družbene dejavnosti
b. imenovanje Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance
c. imenovanje Odbora za gospodarsko infrastrukturo, okolje in prostor
d. imenovanje Odbora za zaščito in reševanje
e. imenovanje Komisije za statut in pravna vprašanja
f. imenovane Nadzornega odbora
g. imenovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini 

Šmartno pri Litiji
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h. razrešitev dosedanjega predstavnika ustanovitelja v svetu Javnega zavoda 
Glasbena šola Litija – Šmartno in imenovanje nadomestnega člana

i. razrešitev dosedanjega predstavnika ustanovitelja v svetu Javnega zavoda 
Zdravstveni dom Litija  in imenovanje nadomestnega člana

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

Razprava: Franc Jaklič, Jože Ponebšek, Franc Props, Peter Avbelj, Matjaž Aškerc.

Franc  Jaklič  je  podal  predlog za  sestavo nadzornega odbora:  Mateja  Mandelj  Volk,  Jože 
Perme, Helena Potisek, Anton Rafael Sinigoj in Martin Hostnik. 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:

SKLEP  1:  Občinski  svet  Občine   Šmartno  pri  Litiji,  imenuje  Odbor  za  družbene 
dejavnosti  v  sledeči  sestavi  Franc  Adamčič,  Petra  Kovačič  Pancar,  Jože  Zadražnik, 
Marko Brčon in Marino Dobčnik.

Ob glasovanju je bilo navzočih 9 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 9 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.

SKLEP 2:  Občinski  svet  Občine Šmartno pri  Litiji,  imenuje  Odbor za  gospodarsko 
infrastrukturo, okolje in prostor v sledeči sestavi: Franc Props, Jože Ponebšek, Edvard 
Izlakar, Karmen Gradišek, Franc Jaklič.

Ob glasovanju je bilo navzočih 9 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 9 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.

Matjaž Aškerc je predlagal, da se o sklepih o imenovanju delovnih teles občinskega sklepa in 
o imenovanju nadomestnih članov v svete javnih zavodov glasuje v kompletu.

Predsedujoči je dal na glasovanje predlog svetnika Matjaža Aškerca:

SKLEP 3: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep, da se o sklepih o 
imenovanju delovnih teles  občinskega sklepa in o imenovanju nadomestnih članov v 
svete javnih zavodov glasuje v kompletu.

Ob glasovanju je bilo navzočih 9 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 9 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.

Franc Jaklič je odstopil od svojega predloga za sestavo Nadzornega odbora občine.

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednje sklepe v paketu:

SKLEP  4:  Občinski  svet  Občine  Šmartno  pri  Litiji,  imenuje  Odbor  za  zaščito  in 
reševanje  v  sledeči  sestavi: Jože  Ponebšek,  Petra  Kovačič  Pancar,  Marjan  Janežič, 
Branko Šuštaršič, Igor Soršak.

SKLEP 5: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji,  imenuje Odbor za gospodarstvo,  
kmetijstvo, turizem in finance  v sledeči sestavi: Franc Props, Mojca Hauptman, Janko 
Končar, Rudi Bregar, Marino Dobčnik.

4



- skrajšani zapisnik konstitutivne seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji -

SKLEP 6: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji, imenuje komisijo za statut in pravna 
vprašanja  v  sledeči  sestavi:  Miroslav  Berčon,  Igor  Možina,  Gregor  Grom,  Matjaž 
Aškerc, Martin Fortuna.

SKLEP 7: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji,  imenuje Nadzorni  odbor Občine 
Šmartno pri Litiji  v sledeči sestavi: Tomaž Gradišek, Franc Logonder, Milena Mrzel, 
Jože Perme, Mateja Volk Mandelj. 

SKLEP  8:  Občinski  svet  Občine  Šmartno pri  Litiji,  imenuje  Svet  za  preventivo  in 
vzgojo v cestnem prometu Občine Šmartno pri Litiji v sledeči sestavi: Miroslav Berčon, 
Igor Soršak, Matjaž Aškerc, Gorazd Sinjur, Darja Gorše.

SKLEP 9: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji ugotavlja, da je Matjažu Aškercu, 
skladno s 14. členom Statuta Občine Šmartno pri Litiji prenehal mandat predstavnika 
ustanovitelja v svetu javnega zavoda Glasbena šola Litija – Šmartno.

SKLEP 10: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep, da za predstavnika 
ustanovitelja  v  svet  javnega  zavoda  Glasbena  šola  Litija  –  Šmartno  imenuje  Rajka 
Muljavca.

SKLEP 11: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji ugotavlja, da je Joži Žurga, skladno 
s  14.  členom  Statuta  Občine  Šmartno  pri  Litiji  prenehal  mandat  predstavnice 
ustanovitelja v svetu javnega zavoda Zdravstveni dom Litija.

SKLEP 12: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep, da za predstavnika 
ustanovitelja v svet javnega zavoda Zdravstveni dom Litija imenuje Jožico Hostnik.

Ob glasovanju je bilo navzočih 9 članov občinskega sveta.
Sklepi v paketu so bili sprejeti z 9 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:

SKLEP 13:  Občinski  svet  Občine  Šmartno  pri  Litiji  podaja  soglasje  kandidatki  za 
direktorico  javnega  zavoda  Zdravstveni  dom  Litija  Dr.  med.,  spec.  Ginekol.  in 
porodništva ge. Jožefi Kežar.

Ob glasovanju je bilo navzočih 11 članov občinskega sveta.
Sklep ni bili sprejet z 2 glasovoma »za« in z 8 glasovi »proti«.

SKLEP 14: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep, da se pred podajo 
soglasja ustanovitelja, na naslednjo sejo občinskega sveta zaradi  predstavitve programa 
povabi  kandidatko za direktorja javnega zavoda Zdravstveni dom Litija Dr. med., spec. 
Ginekol. in porodništva go. Jožefo Kežar. 

Ob glasovanju je bilo navzočih 14 članov občinskega sveta.
Sklep je bili sprejet z 12 glasovi »za« in z 1 glasom»proti«.

AD 6). Posamični program ravnanja s stvarnim premoženjem 

Uvod sta podala Nataša Dobravec in župan Milan Izlakar.
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Razprava: Marino Dobčnik, Joža Žurga.

Dodatna pojasnila sta podala župan Milan Izlakar in Nataša Dobravec.

Matjaž Aškerc je predlagal deset minutni odmor.
Predsedujoči je odredil deset minutni odmor.

- ODMOR   -

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

Razprava: Franc Props, Janko Končar, Franc Jaklič, Igor Soršak, Joža Žurga.

Dodatna pojasnila sta podala župan Milan Izlakar in Nataša Dobravec.

Predsedujoči je odredil deset minutni odmor, zaradi pregleda točnosti podatkov v sklepu.

- ODMOR   -

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

Dodatna pojasnila je podala Nataša Dobravec.

Jože Ponebšek je predlagal, da se o vseh sklepih glasuje v paketu.

Predsedujoči je dal na glasovanje predlog svetnika Jožeta Ponebška.

SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep, da se o vseh sklepih 
pri 6. točki dnevnega reda glasuje v paketu.

Ob glasovanju je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 9 glasovi »za« in z 7 glasovi »proti«.

SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep, da se odkupi tlačni  
oskrbovalni  vod  z  vodohranom za  potrebe  vodovodnega  sistema Vintarjevec  –  Dom 
Tisje, po ocenjeni vrednosti 13.420,00 €.

SKLEP 2:  Občinski  svet  Občine  Šmartno pri  Litiji  sprejema sklep,  da se  pridobita 
nepremičnini  parc.  št.:  37/15   pot  v  izmeri  53  m2,  vpisana  v  ZK  vložek  1186  k.o.  
Šmartno, ocenjena na 1.220,00 € in parc. št.: 37/17 pot v izmeri 504 m2, vpisana v ZK 
vložek 619 k.o. Šmartno, ocenjena na 11.600,00 €. Davek od prometa z nepremičninami 
in stroške overitve podpisa prodajalcev plača Občina Šmartno pri Litiji.

SKLEP 3:  Občinski  svet  Občine  Šmartno pri  Litiji  sprejema sklep,  da se  pridobijo 
nepremičnine  parc.  št.  685/6,  pot  v  izmeri  127  m2,  vpisana  v  ZK  vložek  126  k.o. 
Jablanica, ocenjena na 2.349,00 €, parc. št.: 687/15, pot v izmeri 381 m2, vpisana v ZK 
vložek 126 k.o. Jablanica, ocenjena na 9.747,00 € in parc. št.: 824/2 pot v izmeri 124 m2, 
vpisana  v ZK vložek 129 k.o. Jablanica, ocenjena na 495,00 €. Davek od prometa z 
nepremičninami  in  stroške  overitve  podpisa  prodajalcev  plača  Občina  Šmartno  pri 
Litiji.
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SKLEP 4:  Občinski  svet  Občine  Šmartno pri  Litiji  sprejema sklep,  da se  pridobita 
nepremičnini  parc.  št.:  1114/2  cesta  v  izmeri  5807 m2, vpisana v  ZK vložek  23 k.o. 
Štanga in parc. št.: 1114/5 cesta v izmeri 421 m2 vpisan v ZK vložek 23 k.o. Štanga.  
Davek  od  prometa  z  nepremičninami  in  stroške  overitve  podpisa  prodajalcev  plača 
Občina  Šmartno  pri  Litiji.  V  primeru,  da  občina  pridobi  uradni  dokaz,  da  je  bila  
kupnina že nakazana prednikom dedičev, se postopek ustavi.

SKLEP 5:  Občinski  svet  Občine  Šmartno pri  Litij,  sprejema sklep,  da se  pridobijo 
nepremičnine parc. št.: 302/4, cesta v izmeri 187 m2, vpisana v ZK vložek 67 k.o. Ježni  
Vrh, ocenjena na 2.620,00 €, nepremičnina parc. št.: 302/5, cesta v izmeri 3 m2, vpisana 
v ZK vložek 67 k.o. Ježni Vrh, ocenjena na 40,00 €, parc. št.: 357/2, cesta v izmeri 2 m2, 
vpisana v ZK vložek 67 k.o. Ježni Vrh, ocenjena na 10,00 € in nepremičnina parc. št. 
326/2, cesta v izmeri 349 m2, vpisana v  ZK vložek 97   k.o. Ježni Vrh, ocenjena na 
3.130,00 €. Davek od prometa z nepremičninami in stroške overitve podpisa prodajalcev 
plača Občina Šmartno pri Litiji.

SKLEP 6: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep, da se zemljišče parc. 
št.: 1657/10, pot v izmeri 105 m2, vpisana v ZK vložek 827 k.o. Jablanica, ocenjena na 
2.565,00 €, menja za zemljišča parc. št.: 823/2, pot v izmeri 124 m2, vpisana v ZK vložek 
129 k.o. Jablanica, ocenjena na 1.116,00 € in zemljišče parc. št.: 826/5,  pot v izmeri 8 
m2, vpisana v ZK vložek 129 k.o. Jablanica, ocenjena 216.00 €. Razliko v višini 1.233,00 
€,  plačata  solastnici  zemljišč  823/2 in 826/5 obe k.o.  Jablanica.  Davek od prometa z 
nepremičninami  in  stroške  overitve  podpisa  prodajalcev  plača  Občina  Šmartno  pri 
Litiji.

SKLEP 7:  Občinski  svet  Občine  Šmartno pri  Litiji  sprejema sklep,  da se  pridobijo 
nepremičnine: zemljišče parc. št.: 1043/2, cesta v izmeri 1165 m2, vpisana v ZK vložek 
715 k.o. Liberga v vrednosti 2.330,00 €, parc. št.: 1043/5, cesta v izmeri 105 m2, vpisana 
v ZK vložek 715 k.o. Liberga, v vrednosti 210,00 €, parc. št.: 1152/5, cesta v izmeri 1163 
m2, vpisana v ZK vložek 246 k.o. Liberga, v vrednosti 2.326,00 €, parc. št.: 1151/6, cesta 
v izmeri 772 m2, vpisana v ZK vložek 195 k.o. Liberga, v vrednosti  1.544,00 €, parc. št.: 
1226/7,  cesta  v  izmeri  2499  m2,  vpisana  v  ZK  vložek  85  k.o.  Liberga,  v  vrednosti  
4.998,00 € in parc.  št.:  1201/4,  cesta v zmeri  2235 m2, vpisana v ZK vložek 84 k.o. 
Liberga, v vrednosti 4.470,00 €. Davek od prometa z nepremičninami in stroške overitve 
podpisa prodajalcev plača Občina Šmartno pri Litiji.

SKLEP 8: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji  sprejema sklep, da se letni načrt 
pridobitve in razpolaganja s stvarnim in finančnim premoženjem občine za leto 2010 
spremeni tako, da se v letni načrt razpolaganja doda nepremičnina:  parc. št.: 1657/10, 
pot v izmeri 105 m2, vpisana v ZK vložek 827 k.o. Jablanica. V letni načrt pridobivanja 
pa se dodajo nepremičnine: parc. št.: 823/2, pot v izmeri 124 m2, vpisana v ZK vložek 
129 k.o. Jablanica in zemljišče parc. št.: 826/5,  pot v izmeri 8 m2, vpisana v ZK vložek 
129 k.o.  Jablanica ter 1043/2,  cesta v izmeri 1165 m2, vpisana v ZK vložek 715 k.o. 
Liberga, parc. št.: 1043/5, cesta v izmeri 105 m2, vpisana v ZK vložek 715 k.o. Liberga 
in parc. št.: 1152/5, cesta v izmeri 1163 m2, vpisana v ZK vložek 246 k.o. Liberga.

Ob glasovanju je bilo navzočih 9 članov občinskega sveta.
Sklepi v paketu so bili sprejeti z 9 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.

AD 7). Pobude in vprašanja svetnikov
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Peter Avbelj:  Svetnik je že v prejšnji sestavi vseskozi opozarjal na problem prometa skozi 
kostrevniško dolino. Skozi kostrevniško dolino opažajo vseskozi povečan obseg tranzita iz 
peskokopov v Ježcah, kar se še posebno odraža na prometni varnosti, saj varne poti v šolo ni. 
Do sedaj je vseskozi dobival odgovor, da za to še ni ustrezno usposobljen most pri Peterlinu. 
Ker je ta most odprt pričakuje, da se bo čim prej znašel ta odlok oziroma kakorkoli se ta akt 
imenuje, ki bo tranzit skozi Kostrevnico preusmeril. Če je zaradi slabega finančnega stanja te 
občine  problem finančna  sredstva  za  ustrezno  prometno  signalizacijo,  je  prepričan  da  so 
Kostrevničani ta sredstva zmožni sami zbrati. 
Druga zadeva.  To pobudo bo dal samo enkrat.  Se ne misli  ponavljat.  Takrat  jo je dal na 
začetku in sicer, da občina sprejme ustrezen odlok, ki bo zaščitil lokalno kulturno dediščino 
na območju naše občine. Na tej seji je bilo govora o pridobivanju nepovratnih sredstev. Vse 
se,  da  ima  občina  marsikatere  zelo  kvalitetne  spomenike  sakralne  dediščine  tudi  širšega 
pomena. Ni tukaj samo grad Bogenšperk in bi jih bilo več kot primerno ustrezno zaščititi, zato 
da se bodo lastniki le teh prijavljali na nepovratna sredstva. Ker če ostalim kolegom sploh 
novincem ni poznano, če ste lastnik kulturne dediščine in ta ni ustrezno zaščitena z občinskim 
odlokom, ne morete kandidirati za nepovratna sredstva. 
Marija  Vidgaj:  Prva pobuda  se  tiče  varovanja  okolja.  Sodelovali  so  v  akciji  »Očistimo 
Slovenijo«  gasilci,  prostovoljci  RK,  šolarji  in  drugi.  Tudi  sama  je  sodelovala  na  meji  z 
Gabrovko, pri očiščenju potoka na Koritih. Zelo jo boli, ker je kar nekaj časa hodila tja in je 
videla, da je bilo lepo čisto. Mislila je, da so ljudje postali kulturni in da ne bodo tja več vozili  
smeti.  Pred enim tednom so tja navozili lepo ohranjene avtomobilske sedeže in zato bi dala 
pobudo, da bi tako kot Trebanjci, kjer koli so očistili  so napeljali trak in označili  »strogo 
prepovedano odlaganje« in to je pomagalo. Vsaj na tistih točkah kjer je bila izvedena čistilna 
akcija, bi bilo to potrebno narediti. Mogoče bi malo zaleglo. 
Druga pobuda. Na tem mestu je dolžna posredovati vse kar jo prosijo občani iz okolja od 
koder  prihaja.  Tako  jo  je  g.  Pavel  Šporn,  župnik  prosil,  naj  sporoči  na  seji  to:  Gre  za 
vzdrževanje  in  ohranjanje  kulturne  dediščine  in  sakralnih  objektov  na  Primskovi  gori. 
Sprašuje, kdaj bo občina namenila kakšna sredstva tudi za njih, daj želijo urediti okolico in 
asfaltirati poti znotraj tabora. Povedal ji je, da podatki kažejo, da je bilo zadnje izplačilo v ta 
namen izvršeno leta 2007, ko je dobil  2.000,00 €. Po tem pa kar tri leta  ni bilo denarnih 
sredstev. 
Pri urejanju pokopališča se tudi na Primskovem zelo zavzemajo, da se enkrat v program uvrsti 
tudi mrliška vežica na Primskovem. 
Še tretja zadeva cesta Poljane – Vinji Vrh je močno obremenjena s tovornjaki, ki prevažajo 
les.  Čez  to  območje  bo  potekala  trasa  daljnovoda  Krško  –  Beričevo.  Zanima  jo  koliko 
sredstev je občina prejela od Elesa in ali bo ta denar res razdeljen za sanacijo teh cest za 
katere je namenjen. To ni samo cesta Poljane – Vinji Vrh, to je za vse ceste, ki jih sedaj 
uničujejo. 
Podala je pobudo za gozdne poti. S spravilom lesa pri pripravi trase za daljnovod se močno 
uničujejo gozdne poti pod vasjo Poljane in pod vasjo Obla Gorica. Verjetno tudi po drugih 
krajih  v občini,  kjer to  zadevo opravljajo.  Kmetje  in lastniki  gozdov plačujejo vsako leto 
davek oziroma prispevek za gozdne poti in ceste. Svetnica podaja pobudo, da občina ukrepa 
in opozori Eles, da zapusti gozdne poti v primernem stanju, da bo lahko naveden kmet šel z 
navadnim traktorjem, saj nimajo vsi takih močnih, da bi lahko šel po teh uničenih poteh. 
Zanima jo, če se bo letos preplastila cesta, ki se nadaljuje s Kopačije  do Poljan. Ta cesta je v 
zelo  slabem  stanju  in  težko  neprevozna.  Potrebna  bi  bila  vsaj  delna  sanacija,  saj  bo 
otežkočeno tudi pluženje na tej cesti.  
Petra Kovačič Pancar:  Svetnica predlaga popravilo glavne ceste skozi Sevno, ki je vsa v 
luknjah, še posebej je nevarna pri Zamanovih. Če nisi previden ko se izogibaš tej luknji hitro 
pristaneš v obzidju ali pa spodaj pod mejo. Predno bo prišlo do same rekonstrukcije te ceste 
bo minilo še kar nekaj mesecev. Rečno je bilo da do avgusta  ne bo nič, zato prosi, če se da po 
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tej  trasi  nastale  luknje  vsaj  malo  pokrpajo,  zaplombirajo,  da  bo  prevoz  vsaj  malo  bolj 
eleganten kot je do sedaj. 
Svetnica prosi,  da se križišče v Ježcah opremi s prometnimi  znaki,  ki  opisujejo katera je 
prednostna in katera ne in to z vseh treh strani. V tem križišču vozniki tovornjakov sploh ne 
upoštevajo nobenih pravil prednosti. Vse gre po sistemu kdor je večji in kdor je močnejši ta 
ima  prednost.  Znanih  je  že  kar  nekaj  primerov,  da  zaradi  takšnega  vedenja  šoferjev 
tovornjakov ni  veliko  manjkalo,  da  bi  prišlo  do prometne  nesreče.  Prav tako je  potrebno 
postaviti tablo, ki leži na tleh, da bo služila svojemu namenu. 
Krajani vasi Primskovo so zaprosili, če se lahko obrežejo veje, ki visijo na glavno cesto. 
Joža Žurga:  Svetnico zanima ali ima občina z uradnim cenilcem za vse zadeve sklenjeno 
pogodbo ali se za posamezno zadevo obračamo enkrat na enega enkrat na drugega. Ali se 
cenilce dobi preko objavljenega razpisa? Ali se upošteva mnenje proti korupcijske komisije, 
ki pravi, da ravnanje uradne osebe, ki za pridobitev nepremičnega premoženja ne    pridobi 
dveh cenitev sodno zapriseženega cenilca ustreza definiciji korupcije po tretji aliei  drugega 
člena Zakona o proti korupciji. Koliko vloženih, če so pobud za odmero in odkup zemljišč za 
ceste in po kakšnem vrstnem redu oziroma prioriteti jih uvrščate v odkup. Kako so se v vrstni  
red uvrstile te. Bo vprašala cinično, ali je samo naključje, da se trije odkupi vršijo sorodnikom 
tukaj notri sedečim svetnikom. 
Naslednja  pobuda  se  navezuje  na  delo  v  prejšnjem  mandatu  in  je  povezano  z  lokalnim 
časopisom. Njen predlog je bil in ostaja kljub temu, da je lokalni časopis v privatni lasti. Se pa 
vendarle financira iz občinskega proračuna, da se ga uredi z odlokom in glede na to, da je od 
takrat preteklo že nekaj časa od te pobude, jo zanima, če je ta odlok v pripravi in prosi, da se ji 
do naslednje seje posreduje dokumentacija, morebitne anekse h pogodbi v zvezi z lokalnim 
časopisom. 
Na koncu ni pobuda, ni prošnja temveč zahteva, da se ji za vse žalitve  izrečene na tej seji  
uradno opraviči.
Župan Milan Izlakar se je uradno opravičil.
Igor Možina:  Svetika zanima kostrevniška voda. Imajo probleme o tem je z županom že 
govoril. Na to ni dobil odgovora. Sedaj gre z gradbeno zadevo proti Šmartnem, ni pa urejeno 
še tisto, kar se je takrat delalo ko še ni bilo občine Šmartno. Hoče, da se to uredi. Kljub 
pogovoru z županom se to še ni uredilo. Vendar hoče, da se to uredi, če ne,.. Hoče, da se 
uredi. 
Tudi glede ceste. Enako nekaj se mora urediti. Ne ve kako in kaj. Ali neke talne signale, ne 
ve, nekaj je potrebno ukreniti,  ne more se tako dogajati.  Hitrost je velika, otrok je veliko. 
Tako je. 
Matjaž Aškerc: Svetnika zanima ali je sedežni red, ki ga imamo naključje ali je to dejstvo in 
bo takšen sedežni red vsa naslednja štiri leta. 
Druga zadeva se nanaša na celotno razpravo,  ki  je bila  opravljena na tej  seji.  Če se prav 
spomni,  so  pri  sklicu  za  prvo  sejo  poleg  poslovnika  in  statuta  dobili  tudi  neko  knjižico 
priporočena obnašanja  članov občinskega sveta (navodila, bonton). Podal bi predlog, da si 
svetniki še enkrat preberejo statut in poslovnik glede obnašanja na seji. 

Predsedujoči je zaključil sejo ob 20.10 uri.

Pripravila:                                   
Nataša Dobravec

           
Tajnik občine:                                                                                              Predsedujoči:
mag. Karmen Sadar                                          Milan Izlakar
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