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Skrajšani zapisnik 

 dvajsete redne seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji,  

ki je potekala dne, 21.05.2009 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 19.00 dalje), Miroslav Berčon, Miro Koprivnikar ( od 

18.05 dalje), Petra Kovačič, Janez Trpin, Tomaţ Gradišek,  Marjan Janeţič, Peter Joţe 

Poglajen( od 18.03 dalje), Franc Jaklič, Tea Šavor ( od 18.05 dalje). 

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

Hauptman, Peter Lovšin Nataša Dobravec. 

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

Novak; direktor podjetja Matrika, Albert Pavli; ravnatelj OŠ Šmartno. 

 

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 

- 19. redne seje z dne, 26.03.2009 in 

- 3. korespondenčne seje z dne, 15.04.2009 

 

Pripomb na zapisnik ni bilo. 

 

Predsedujoči je dal v potrditev skrajšani zapisnik 19. redne seje z dne, 26.03.2009 in zapisnik 

3. korespondenčne seje z dne, 15.04.2009. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 14 članov občinskega sveta. 

Zapisnika sta bila potrjena z 14 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 

 

Predsedujoči je predlagal razširitev dnevnega reda s točko »Informacija o vpisu otrok v vrtec 

Ciciban za šolsko leto 2009/2010«, ki naj se obravnava kot osma 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 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 drugo branje  

3. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja »Dom Tisje« 

- predlog za drugo branje 

4. Odlok  o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za 

območje urejanja z oznako ČP-01C (Dom Tisje) – predlog za prvo branje 

5. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2008 – 

predlog za prvo branje in inventurno poročilo Občine Šmartno pri Litiji za leto 2008 

6. Obravnava predloga Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za 

pridobitev prostorov javnega zavoda Glasbena šola Litija – Šmartno 
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7. Sprejem odločitve občin Litija in Šmartno pri Litiji o določitvi skupnega okoliša za 

naselja: Dolgo Brdo, Mamolj, Širmanski hrib in Zagorica 

8. Informacija o vpisu otrok v vrtec Ciciban za šolsko leto 2009/2010 

9. Sklep o ukinitvi javnega dobra 

10. 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. 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 drugo branje  

3. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja »Dom 

Tisje« - predlog za drugo branje 

4. Odlok  o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za 

območje urejanja z oznako ČP-01C (Dom Tisje) – predlog za prvo branje 

5. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2008 – 

predlog za prvo branje in inventurno poročilo Občine Šmartno pri Litiji za leto 

2008 

6. Obravnava predloga Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za 

pridobitev prostorov javnega zavoda Glasbena šola Litija – Šmartno 

7. Sprejem odločitve občin Litija in Šmartno pri Litiji o določitvi skupnega okoliša za 

naselja: Dolgo Brdo, Mamolj, Širmanski hrib in Zagorica 

8. Informacija o vpisu otrok v vrtec Ciciban za šolsko leto 2009/2010 

9. Sklep o ukinitvi javnega dobra 

10. 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 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 drugo branje  

 

Uvod je podal Aleš Krţe. 

 

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

predsednik odbora Joţe Ponebšek. 

 

Razprava: Peter Avbelj, Sonja Peterlin Krznar, Matjaţ Aškerc, Franc Jaklič. 
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Dodatna pojasnila je podal ţupan Milan Izlakar. 

 

Matjaţ Aškerc je predlagal, da se o sprejemu odloka imenuje poimensko. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

 

SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji, sprejema sklep, da se o sprejemu 

Odloka 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 drugo branje, glasuje na podlagi drugega odstavka 61. člena Poslovnika Občinskega 

sveta Občine Šmartno pri Litiji, to je z poimenskim izrekanjem. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta. 

Sklep je bil sprejet z 6 glasovi »za« in z 5 glasovi »proti«. 

 

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 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 s podanimi spremembami na seji. 

 

Poimensko je glasovalo 11 članov občinskega sveta. 

Sklep je bil sprejet z 7 glasovi »za« in z 4 glasovi »proti«. 

 

»ZA« so glasovali: Peter Joţe Poglajen, Franc Jaklič,  Janez Trpin, Miroslav Berčon, Joţe 

Ponebšek, Mirko Koprivnikar, Petra Kovačič. 

 

»PROTI« so glasovali: Matjaţ Aškerc, Tomaţ Gradišek, Tea Šavor, Sonja Peterlin Krznar. 

 

AD 3). Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja »Dom 

Tisje« - predlog za drugo branje 

 

Uvod sta podala Andreja Leskovšek in Peter Lovšin. 

 

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

predsednik odbora Joţe Ponebšek. 

 

Razprava: Peter Avbelj, Franc Jaklič, Franc Černe, Tomaţ Gradišek, Matjaţ Aškerc. 

 

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 občinskem 

podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja Dom Tisje s podanimi 

spremembami na seji. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 14 članov občinskega sveta. 

Sklep je bil sprejet z 11 glasovi »za« in z 1 glasom »proti«. 

 

AD 4). Odlok  o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za 

območje urejanja z oznako ČP-01C (Dom Tisje) – predlog za prvo branje 

 

Uvod je podal Andrej Novak. 

 

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

predsednik odbora Joţe Ponebšek. 

 

Razprava: Matjaţ Aškerc, Tomaţ Gradišek. 

 

Dodatna pojasnila sta podala ţupan Milan Izlakar in Andrej Novak. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

 

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

opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje urejanja z 

oznako ČP-01C (Dom Tisje) v prvem branju. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta. 

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

 

AD 5). Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2008 – 

predlog za prvo branje in inventurno poročilo Občine Šmartno pri Litiji za leto 2008 

 

Uvod je podal Simon Hauptman. 

 

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

Janez Ponebšek. 

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

predsednik odbora Joţe Ponebšek. 

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. 

Poročilo o delu na Odboru za civilno zaščito je podal predsednik odbora Marjan Janeţič. 

 

Razprava: Tomaţ Gradišek, Franc Černe, Franc Jaklič. 

 

Dodatna pojasnila je podal ţupan Milan Izlakar. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

 

SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema Odlok o zaključnem 

računu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2008 v prvem branju. 
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Ob glasovanju je bilo navzočih 16 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 2: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema inventurno poročilo 

Občine Šmartno pri Litiji za leto 2008. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta. 

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

 

AD 6). Obravnava predloga Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za 

pridobitev prostorov javnega zavoda Glasbena šola Litija – Šmartno 

 

Uvod sta podala ţupan Milan Izlakar in Karmen Sadar. 

 

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

 

Razprava: Tomaţ Gradišek, Matjaţ Aškerc, Joţe Ponebšek, Marjan Janeţič, Franc Jaklič, 

Jernej Peterlin, Sonja Peterlin Krznar, Peter Joţe Poglajen, Joţa Ţurga, Peter Avbelj. 

 

Dodatna pojasnila sta podala Karmen Sadar in ţupan Milan Izlakar. 

 

Predsedujoči je odredil deset minutni odmor, 

 

- odmor - 

 

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

 

Predsedujoči je ugotovil, da je bila informacija vzeta na znanje. 

 

AD 7).  Sprejem odločitve občin Litija in Šmartno pri Litiji o določitvi skupnega okoliša 

za naselja: Dolgo Brdo, Mamolj, Širmanski hrib in Zagorica 

 

Uvod so podali Karmen Sadar, Albert Pavli in ţupan Milan Izlakar. 

 

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 Litija in Občinski svet občine Šmartno pri Litiji, na 

podlagi 9. člena Uredbe o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže 

osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov  s posebnimi 

potrebami ter mreže glasbenih šol, sprejmeta dogovor da se za naselja: Dolgo Brdo, 

Mamolj, Širmanski hrib in Zagorica, uporabljajo določbe skupnega šolskega okoliša, ki 

sega na območje dveh ali več lokalnih skupnosti. 

SKLEP 2: Občini Litija in Šmartno pri Litiji soglašata, da se navedeni sporazum o 

soglasju o določitvi skupnega šolskega okoliša prične formalno uporabljati od 01.09.2009 
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dalje in v zvezi s tem vsaka zase sprejemata vse obveznosti s prevozi učencev do 

osnovnih šol na svojem območju. 

SKLEP 3: Obe lokalni skupnosti se med seboj dogovorita in uskladita določbe o šolskih 

okoliših v obstoječih občinskih odlokih vključno z načinom obveščanja staršev ob vpisu 

otrok v prvi razred, do 01.09.2009. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta. 

Sklepi v paketu so bili sprejeti z 16 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 

 

AD 8). Informacija o vpisu otrok v vrtec Ciciban za šolsko leto 2009/2010 

 

Uvod je podala Karmen Sadar. 

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

 

Razprava: Peter Avbelj. 

 

Dodatna pojasnila sta podala Karmen Sadar in ţupan Milan Izlakar. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepov v paketu: 

 

SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep, da imajo pri vpisu 

otrok v Vrtec Ciciban za šolsko leto 2009/2010 prednost tisti otroci, katerih oba starša 

imata prijavljeno stalno bivališče v Občini Šmartno pri Litiji in sta oba redno zaposlena. 

SKLEP 2: OŠ Šmartno naj v roku 6 mesecev pripravi nov osnutek Pravilnika za 

sprejem otrok v Vrtec Ciciban, ki bo upošteval in odpravljal pomanjkljivosti, ki so se 

pojavile ob dosedanjih vpisih. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta. 

Sklepa v paketu sta bila sprejeta z 16 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 

 

AD 9). Sklep o ukinitvi javnega dobra 

 

Uvod sta podala Nataša Dobravec in ţupan Milan Izlakar. 

 

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

predsednik odbora Joţe Ponebšek. 

 

Razprave ni bilo. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

 

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

v splošni rabi na zemljišču parc. št.: 1663/12 vpisana v ZKV 1513 k.o. Jablanica. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta. 

Sklep je bil sprejet z 16 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 
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AD 10). Pobude in vprašanja svetnikov 

 

Matjaž Aškerc: svetnik misli, da so izginile table za omejitev skupne teţe za kamione, ki so 

bile nameščene v kriţišču v Šmartnem v smeri  proti Krznarju in Peterlinu.  

Peter Avbelj: svetnik ima dve vprašanji na temo, ki se ţe nekaj časa vleče. Zanima ga, 

kakšno je sedaj stanje asfaltne baze glede na to, da se je ţe začelo z reklamiranjem te 

dejavnosti. Zadnjič pa je bilo v medijih rečeno, da bo to zadevo preučil za to pristojni 

inšpektor.  

Drugo, koliko daleč je Telekom z investicijo za širokopasovno omreţje oziroma z 

dostopnostjo občanov v kostrevniški dolini  do te storitve.  

Zanima ga še, kako daleč je pobuda, ki jo je dal na zadnji seji Komisije za mandatna 

vprašanja, volitve in imenovanja. Predvideva, da jo je predsednik posredoval naprej.  

Sonja Peterlin Krznar v zvezi z odgovorom, ki ga je dobila od delavke občinske uprave. Ţal 

ji je, ker ni prisotna na seji, ker bi ji rada povedala, da si kot občinska svetnica ne dovoli, da 

se jo diskvalificira.Usluţbenka nima biti za kaj razočarana ali se čuditi njenim vprašanjem niti 

ne razmišljati o tem,  česa se ona udeleţuje in česa se ne. Razprava oziroma projekt je bil 

predstavljen po njenem vprašanju in zato zahteva, da se ji javno opraviči. Svetnica še enkrat 

poudarja, da ne dovoli, da se ji dajejo takšni odgovori.  

Ţupan je odgovoril, da bo o opravičilu odločal on. Torej, če se ne bo opravičila je ugotovil, da 

ni nič zgrešila.  

Svetnica je poudarila, da se bo opravičila.  

 

Predsedujoči je zaključil sejo ob 20.30 uri. 

 

 

Pripravila:                                         

Nataša Dobravec 

   

                   

Tajnik občine:                                                                                                        Predsedujoči: 

mag. Karmen Sadar                                                  Milan Izlakar 


