
- skrajšani zapisnik 20. seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji -

 
Skrajšani zapisnik

20. redne seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji, ki je bila dne 07.04.2005 ob
18.00 uri v sejni sobi občine Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, Šmartno pri Litiji

Prisotni svetniki: Matjaž Aškerc, Marko Femc, Anton Tomažič,   Jože Ponebšek,  Branko
Šuštaršič,  Franc Černe, Jure Gradišek, Tomaž Kremžar, Roman Zaman, Anton Rafael Sinigoj
(od 18.41 ure dalje)
Odsotni: Dušan Cerjak (opr.), Tomaž Gradišek (opr.), Rajko Meserko (opr.), Karmen Grom
(opr.), Janez Ponebšek (opr.), Martin Knez
Ostali  prisotni:  Za  občinsko  upravo:  mag.  Karmen  Sadar,  Andreja  Leskovšek,  Nataša
Dobravec, Tatjana Martinčič Poglajen, Peter Lovšin, Marko Godec, Joža Ocepek,  novinarji.

Sejo je pričel in vodil župan Občine Šmartno pri Litiji Milan Izlakar. Po uvodnem pozdravu je
predsedujoči ugotovil sklepčnost sveta (od 16- ih svetnikov jih je bilo navzočih 9).

 POTRDITEV  SKRAJŠANEGA ZAPISNIKA: 
- 19. redne seje z dne 24.02.2005 

Predsedujoči je dal na glasovanje predlog za ponovno glasovanje o sklepu, ki ga je predlagal
svetnik  Marko Femc na  19.  redni  seji  in  je  bil  zaradi  nesklepčnosti  občinskega sveta  ob
glasovanju omenjenega sklepa neveljaven.

SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep, da se o ne sprejetem
sklepu svetnika Markota  Femca s prejšnje seje ponovno glasuje na tej seji.

Ob glasovanju je bilo prisotnih 9 svetnikov.
Sklep ni bil sprejet z 0 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.

Predsedujoči je dal v razpravo skrajšani zapisnik 19. redne seje z dne 24.02.2005.

Razprava: Franc Černe.

Franc Černe: zanima ga pravno mnenje glede zapisnika.

Obrazložitev je podal župan Milan Izlakar.

Predsedujoči je dal v potrditev skrajšani zapisnik 19. redne seje z dne 24.02.2005.

Ob glasovanju je bilo prisotnih 9 svetnikov.
Skrajšani  zapisnik 29.  redne seje z  dne 24.02.2005 je bil  potrjen z  7 glasovi »za« in z 0
glasovi »proti«.

Predsedujoči je dal v razpravo naslednji predlog dnevnega reda:
 

1. Potrditev nadomestnega mandata članu občinskega sveta
2. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Litija – Šmartno - predlog za drugo

branje
3. Odlok  o  spremembah  in  dopolnitvah  Odloka  o  sprejetju  prostorsko  ureditvenih

pogojev za območje Litija in Šmartna – predlog za drugo branje
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4. Odlok  o  zaključnem  računu  proračuna  Občine  Šmartno  pri  Litiji  za  leto  2004  –
predlog za prvo branje

5. Sklep o začetku priprave strategije prostorskega razvoja občine Šmartno pri Litiji in
prostorskega reda občine Šmartno pri Litiji

6. Zapiranje  odlagališča  nenevarnih  odpadkov  Širjava  pri  Ponovičah  –  potrditev
dokumenta identifikacije investicijskega projekta

7. Soglasje k ceni storitve pomoč na domu, ki jo izvaja CSD Litija
8. Soglasje k Statutu Knjižnice Litija in Pravilniku o notranji organizaciji delovnih mest

v Knjižnici Litija
9. Sklepi o ukinitvi javnega dobra
10. Posamezni program prodaje, nakupa in menjave stvarnega premoženja
11. Posamezni program prodaje stvarnega premoženja: prodaja avtobusa TAM 122 A 70

TK
12. Sprejetje sklepov za priključitev v Skupnost občin in Združenje občin
13. Pobude in vprašanja svetnikov

Razprave na dnevni red ni bilo.

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog dnevnega reda:

1. Potrditev nadomestnega mandata članu občinskega sveta
2. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Litija – Šmartno - predlog za

drugo branje
3. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju prostorsko ureditvenih

pogojev za območje Litija in Šmartna – predlog za drugo branje
4. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2004 –

predlog za prvo branje
5. Sklep  o  začetku  priprave  strategije  prostorskega  razvoja  občine  Šmartno  pri

Litiji in prostorskega reda občine Šmartno pri Litiji
6. Zapiranje odlagališča nenevarnih odpadkov Širjava pri Ponovičah – potrditev

dokumenta identifikacije investicijskega projekta
7. Soglasje k ceni storitve pomoč na domu, ki jo izvaja CSD Litija
8. Soglasje k Statutu Knjižnice Litija in Pravilniku o notranji organizaciji delovnih

mest v Knjižnici Litija
9. Sklepi o ukinitvi javnega dobra
10. Posamezni program prodaje, nakupa in menjave stvarnega premoženja
11. Posamezni program prodaje stvarnega premoženja: prodaja avtobusa TAM 122

A 70 TK
12. Sprejetje sklepov za priključitev v Skupnost občin in Združenje občin
13. Pobude in vprašanja svetnikov

Ob glasovanju je bilo navzočih 9 svetnikov.
Dnevni red je bil sprejet z 8 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.

AD 1). Potrditev nadomestnega mandata članu občinskega sveta

Uvod je podal podpredsednik Občinske volilne komisije Marko Godec.

Razprava: Matjaž Aškerc, Tomaž Kremžar, Jože Ponebšek.

Dodatno pojasnilo sta podala Marko Godec in župan Milan Izlakar.
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Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:

SKLEP:  Občinski  svet  Občine  Šmartno  pri  Litiji  potrjuje  nadomestni  mandat  v
občinskemu svetu Občine Šmartno pri Litiji Antonu Rafaelu Sinigoju, roj. 07.02.1955,
stanujoč Za Povrtmi 2,  1275 Šmartno pri  Litiji.  Nadomestnemu članu izteče mandat
hkrati z iztekom mandata občinskega sveta.

Ob glasovanju je bilo navzočih 9 svetnikov.
Sklep je bil sprejet z 7 glasovi »za« in z 2 glasovoma »proti«.

AD 2). Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Litija – Šmartno - predlog za
drugo branje

Uvod je podala mag. Karmen Sadar.
Poročilo  o  delu  na  Komisiji  za  statut  in  pravna  vprašanja  je  podal  podpredsednik  Jože
Ponebšek.
Poročilo o delu na Odboru za družbene dejavnosti je podal predsednik Anton Tomažič.

Razprave ni bilo.

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklep:

SKLEP:  Občinski  svet  Občine  Šmartno  pri  Litiji  sprejme  predloženi  Odlok  o
ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Litija – Šmartno.

Ob glasovanju je bilo navzočih 9 svetnikov.
Sklep je bil sprejet s 6 glasovi »za« in z 1 glasom »proti«.

AD 3). Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju prostorsko ureditvenih
pogojev za območje Litija in Šmartna – predlog za drugo branje

Uvod je podal Peter Lovšin.
Poročilo  o  delu  na  Komisiji  za  statut  in  pravna  vprašanja  je  podal  podpredsednik  Jože
Ponebšek.
Poročilo  o  delu  na  Odboru  za  gospodarsko  infrastrukturo,  okolje  in  prostor  je  podal
predsednik Jože Ponebšek.

Razprave ni bilo.

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednja sklepa v paketu:

SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema Odlok o spremembah in
dopolnitvah  Odloka o sprejetju prostorsko  ureditvenih  pogojev za območje Litije  in
Šmartna.
SKLEP 2: Kartografski del odloka se sprejme v digitalni obliki.

Ob glasovanju je bilo navzočih 9 svetnikov.
Sklepa v paketu sta  bila sprejeta z  8 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
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AD 4). Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2004 –
predlog za prvo branje

Uvod je podala Tatjana Martinčič Poglajen.
Poročilo  o  delu  na  Komisiji  za  statut  in  pravna  vprašanja  je  podal  podpredsednik  Jože
Ponebšek.
Poročilo o delu na Odboru za družbene dejavnosti je podal predsednik Anton Tomažič.
Poročilo  o  delu  na  Odboru  za  gospodarsko  infrastrukturo,  okolje  in  prostor  je  podal
predsednik Jože Ponebšek.
Poročilo o delu na Odboru za zaščito in reševanje je podal predsednik Branko Šuštaršič.

Razprava: Franc Černe.

Dodatno pojasnilo sta podala župan Milan Izlakar in Tatjana Martinčič Poglajen.

Po razpravi je predsedujoči odredil pet minutni odmor.

- odmor -

Predsedujoči je preveril sklepčnost sveta (od 16 svetnikov jih je bilo navzočih 10)

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednja sklepa v paketu.

SKLEP  1:  Občinski  svet  Občine  Šmartno  pri  Litiji  sprejema  Odlok  o  zaključnem
računu proračuna Občine Šmartno pri Litiji  za leto 2004 v prvem branju, kot primerno
podlago za pripravo odloka za drugo branje.
SKLEP 2: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema poročilo o popisu osnovnih
sredstev, terjatev in obveznosti proračuna Občine Šmartno pri Litiji na dan 31.12.2004
in predlog inventurne komisije št. 711-02/2005, z dne 25.02.2005.

Ob glasovanju je bilo navzočih 10 svetnikov.
Sklepa v paketu sta bila sprejeta z 7  glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.

AD 5). Sklep o začetku priprave strategije  prostorskega razvoja občine Šmartno pri
Litiji in prostorskega reda občine Šmartno pri Litiji

Uvod je podal Peter Lovšin.
Poročilo  o  delu  na  Odboru  za  gospodarsko  infrastrukturo,  okolje  in  prostor  je  podal
predsednik Jože Ponebšek.

Razprava: Anton Rafael Sinigoj.

Dodatno pojasnilo je podal Peter Lovšin.

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:

SKLEP: Občinski  svet Občine Šmartno pri Litiji  sprejema Sklep o začetku priprave
strategije razvoja Občine Šmartno pri Litiji in prostorskega reda Občine Šmartno pri
Litiji.

Ob glasovanju je bilo navzočih 10 svetnikov.
Sklep je bil sprejet z 10 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
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AD 6). Zapiranje odlagališča nenevarnih odpadkov Širjava pri Ponovičah – potrditev
dokumenta identifikacije investicijskega projekta

Uvod je podala Andreja Leskovšek.
Poročilo  o  delu  na  Odboru  za  gospodarsko  infrastrukturo,  okolje  in  prostor  je  podal
predsednik odbora Jože Ponebšek.
Člani Odbora za gospodarsko infrastrukturo, okolje in prostor so sprejeli sklep, da občinski
svet namesto predlaganega drugega sklepa v gradivu sprejme predlagani sklep odbora:

SKLEP : Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep, da Občina Šmartno pri Litiji
zagotovi potrebna sredstva za izvedbo zapiranja odlagališča nenevarnih odpadkov Širjava pri
Ponovičah na osnovi upravičenih stroškov, ki jih je priznalo Ministrstvo za okolje in prostor,
vendar največ v višini 1.792.768,00 SIT, kot je izračunano po ključu števila prebivalcev.

Razprava: Jure Gradišek, Anton Rafael Sinigoj.

Dodatna pojasnila sta podala: Andreja Leskovšek in župan Milan Izlakar.

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednje predloge sklepov:

SKLEP  1:   Občinski  svet  Občine  Šmartno  pri  Litiji  potrjuje  noveliran  Dokument
identifikacije  investicijskega  projekta  za  zapiranje  odlagališča  nenevarnih  odpadkov
Širjava  pri  Ponovičah,  ki  ga  je  izdelalo  Javno  podjetje  Komunalno  stanovanjsko
podjetje Litija d.o.o., februar 2005.

Ob glasovanju je bilo navzočih 10 svetnikov.
Sklep je bil sprejet z 8 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.

SKLEP 2: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep, da Občina Šmartno
pri  Litiji  zagotovi  potrebna  sredstva  za  izvedbo  zapiranja  odlagališča  nenevarnih
odpadkov  Širjava  pri  Ponovičah  na  osnovi  upravičenih  stroškov,  ki  jih  je  priznalo
Ministrstvo  za  okolje  in  prostor,  vendar  največ  v  višini  1.792.768,00  SIT,  kot  je
izračunano po ključu števila prebivalcev.

Ob glasovanju je bilo navzočih 10 svetnikov.
Sklep je bil sprejet z 8 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.

SKLEP  3:  Občina  Šmartno  pri  Litiji  bo  potrebna  sredstva  za  izvedbo  zapiranja
odlagališča  nenevarnih  odpadkov  Širjava  pri  Ponovičah  zagotovila  v  rebalansu
proračuna za leto 2005.

Ob glasovanju je bilo navzočih 10 svetnikov.
Sklep je bil sprejet z 9 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.

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

Uvod je podala mag. Karmen Sadar.
Poročilo o delu na Odboru za družbene dejavnosti je podal predsednik Anton Tomažič.

Razprave ni bilo.

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednja sklepa v paketu:
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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 2.462,00 SIT na uro.
Cena storitve se dodatno zniža za subvencijo iz sredstev proračuna občine Šmartno pri
Litiji za 1.231,00 SIT na uro za neposredne uporabe. Cena neposrednega uporabnika
znaša 1.231,00 SIT
SKLEP 2: Strošek vodenja za občino Šmartno pri Litiji znaša mesečno  94.4980,00 SIT,
to je za 0.11 strokovnega delavca.

Ob glasovanju je bilo navzočih 10 svetnikov.
Sklepa v paketu sta bila sprejeta s 6 glasovi »za« in z 1 glasom »proti«.

AD 8). Soglasje k Statutu Knjižnice Litija in Pravilniku o notranji organizaciji delovnih
mest v Knjižnici Litija

Uvod je podala direktorica javnega zavoda Knjižnice Litija ga. Joža Ocepek.
Poročilo o delu na Odboru za družbene dejavnosti je podal predsednik Anton Tomažič.

Razprava: Jure Gradišek, Anton Tomažič.

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednja sklepa v paketu:

SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji daje soglasje k Statutu Knjižnice
Litija.
SKLEP 2: Občinske svet Občine Šmartno pri Litiji daje soglasje k Pravilniku o notranji
organizaciji delovnih mest v Knjižnici Litija.

Ob glasovanju je bilo navzočih 10 svetnikov.
Sklep je bil sprejet z 4 glasovi »za« in s 3 glasovi »proti«.

Po razpravi je predsedujoči odredil deset minutni odmor.

- odmor -

Predsedujoči je preveril sklepčnost sveta (od 16 svetnikov jih je bilo navzočih 10).

AD 9). Sklepi o ukinitvi javnega dobra

Uvod je podala Andreja Leskovšek.
Poročilo  o  delu  na  Odboru  za  gospodarsko  infrastrukturo,  okolje  in  prostor  je  podal
predsednik Jože Ponebšek.

Razprave ni bilo.

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednje predloge sklepov:

SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep o ukinitvi javnega
dobra na zemljišču parc. št. 2034/2 vl. Seznam I k.o. Liberga.
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Ob glasovanju je bilo prisotnih 10 svetnikov.
Sklep je bil sprejet z 10 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.

SKLEP 2: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep o ukinitvi javnega
dobra na zemljišču parc. št. 1635 vl. št. 802,  k.o. Jablanica.

Ob glasovanju je bilo prisotnih 10 svetnikov.
Sklep je bil sprejet z 10 glasovi »za« in z o glasovi »proti«.

SKLEP 3: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep o ukinitvi javnega
dobra na zemljišču parc. št. 1961/2 vl. št. 593,  k.o. Vintarjevec.

Ob glasovanju je bilo prisotnih 10 svetnikov.
Sklep je bil sprejet z 10 glasovi »za« in z o glasovi »proti«.

AD 10). Posamezni program prodaje, nakupa in menjave stvarnega premoženja

Uvod je podala Andreja Leskovšek.

Razprave ni bilo.

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednje predloge sklepov v paketu:

SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep o prodaji zemljišč
parc. št. 923 in 924 k.o. Jablanica ZKV 57.
SKLEP 2: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep o prodaji zemljišč
parc. št.: 495, 496 obe ZKV  386 k.o. Gradišče  in  1/2 zemljišča št. 497/1  k.o.  Gradišče
ZKV 256 .
SKLEP 3: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep o prodaji zemljišča
parc. št.: 1961/2 k.o. Vintarjevec ZKV  593.
SKLEP 4: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep o prodaji 2/3
zemljišča parc. št. 396/2 k.o. Ježni Vrh ZKV 218.
SKLEP 5: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep o nakupu dela parc.
št.: 491/1 k.o. Štanga ZKV  17.
SKLEP 6: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep o menjavi zemljišča
parc. št.: 93  k.o. Šmartno ZKV  534  v lasti Milene Sirnik zamenja za parc. št.: 394/4
k.o. Šmartno ZKV 434  v lasti Občine Šmartno pri Litiji in sicer m2 za m2.
SKLEP 7: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep o prodaji zemljišča
parc. št. 1574/2 k.o. Jablanica ZKV 104.
SKLEP  8: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep o prodaji zemljišča
parc. št. 601/2 in del zemljišča 601/1 k.o. Ježni vrh ZKV 82.
SKLEP 9: Prodaja 2/3 zemljišča parc. št.: 396/2 k.o. Ježni vrh ZKV 218 in menjava
zemljišča parc. št.: 93/1 k.o. Šmartno ZKV 434 za zemljišče parc. št.: 394/4 k.o. Šmartno
ZKV 434 (m2 za m2) se  upoštevajo v letnem programu nabave, prodaje in menjave
zemljišč.

Ob glasovanju je bilo navzočih 10 svetnikov.
Sklepi v paketu so bili sprejeti z 10 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
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AD 11). Posamezni program prodaje stvarnega premoženja: prodaja avtobusa TAM 122
A 70 TK

Uvod je podala Andreja Leskovšek.

Razprava: Tomaž Kremžar.

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predloga sklepov v paketu:

SKLEP  1:  Občinski  svet  Občine  Šmartno  pri  Litiji  sprejema  sklep  o  odprodaji
Avtobusa TAM 122 A 70 TK. Avtobus bo prodan najugodnejšem ponudniku na podlagi
javnega zbiranja ponudb.
SKLEP 2. Posamezni program prodaje premičnin se vključi v letni program prodaje
premičnin za proračunsko leto 2005.

Ob glasovanju je bilo navzočih 10 svetnikov.
Sklepa v paketu sta bila sprejeta z 10 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.

AD 12). Sprejetje sklepov za priključitev v Skupnost občin in Združenje občin

Uvod je podala mag. Karmen Sadar.

Razprava: Anton Rafael Sinigoj, Jože Ponebšek, Franc Černe, Marko Femc.

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednje predloge sklepov:

SKLEP 1: Občinski svet občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep, da Občina Šmartno
pri Litiji pristopi v Skupnost občin.

Ob glasovanju je bilo prisotnih 10 svetnikov.
Sklep je bil sprejet z 10 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.

SKLEP 2: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep, da občino Šmartno
pri Litiji  v Skupnosti občin zastopa župan oz. njegov pooblaščenec. 

Ob glasovanju je bilo prisotnih 10 svetnikov.
Sklep je bil sprejet z 10 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.

SKLEP  3: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep, da Občina Šmartno
pri Litiji  pristopi v Združenje občin. Ob tem izjavlja, da bo spoštovala statut Združenja
občin Slovenije ter druge njegove akte.

Ob glasovanju je bilo prisotnih 10 svetnikov.
Sklep je bil sprejet z 10 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.

SKLEP 4: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep, da bo v skupščini
združenja  občino  Šmartno  pri  Litiji  zastopal  župan  oz  njegov  pooblaščenec.  Statut
Združenja občin je sestavni del tega sklepa.

Ob glasovanju je bilo prisotnih 10 svetnikov.
Sklep je bil sprejet z 10 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
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AD 13). Pobude in vprašanja svetnikov

Tomaž Kremžar:  bi rad  razčistil nekaj stvari, oziroma izvedel od g. Župana in od ostalih
kolegov svetnikov glede aktivnosti, ki so potekale s prijavo župana na razpis za ugotavljanje
primernosti prostora za odlagališče nizko in srednje radioaktivnih odpadkov v Rakovniku. 
Vsi  se  spomnimo ko je  moderatorka gospa Margareta  Jeraj  Kunc po nalogu Agencije  za
radioaktivne  predstavila  razne  vrste  odlagališč  za  radioaktivne  odpadke  in  ko  se  je
pogovarjalo o možnosti, da bi se prijavili na razpis za ugotavljanje primernosti. Svetnik prosi,
da se vedno uporablja ta beseda. Glede na zadeve, ki jih je bral v časopisu; to so bile razne
izjave, ko se je govorilo o Črnobilu in o nekih pretiranih stvareh. Smatra, da ni bil namen niti
takrat niti sedaj, da se o tem pogovarja predčasno. Pojavila se je tudi civilna iniciativa, da
ljudem objasni nevarnosti. Strinja se, da so to ljudem povedali. Tudi občina bi bila dolžna
ljudi osvestiti in sama občina sprožiti določene aktivnosti, da bi ljudem povedala s čem se
soočamo. To se je nato sprevrglo v drugo zadevo. Sami smo videli pobiranje podpisov ob pol
desetih zvečer, raznašalca vprašaš od kje in zakaj je gradivo on pa ne ve kaj je prinesel. Bil je
poskus sklica izredne seje. V časopisu je bral o neki koruptivnosti  in drugih stvareh, kar ne ve
če je čisto na mestu. Strinja se, da so ljudje zaskrbljeni, ker so bili mogoče premalo obveščeni,
vendar se ves čas pogovarjamo o prijavi na razpis za raziskavo primernosti. Povedano je bilo,
da bodo v Sloveniji raziskovali tri lokacije, ena izmed njih pa bo izbrana. Analiza primernosti
je za občino neobvezujoča, ki v občinski proračun prinese dodatnih 57 MIO SIT na leto. To se
pravi,  da   bi  tri  leta  občina  prejemala  teh  dodatnih  57  MIO SIT.  Ko  je  bila  na  našem
občinskem svetu  prisotna  ga.  moderatorka,  takrat  noben od občinskih  svetnikov   ni  imel
pripomb,  da  se  občina  ne  bi  prijavila  na  ta  projekt  ugotavljanja  primernosti  okolja  za
odlagališče radioaktivnih odpadkov. Že takrat je bilo v narekovajih povedano, da nimamo
možnosti za samo odlagališče. Pač pa da obstaja možnost, da bi naš Rakovnik izpostavili vsaj
nekemu pregledu, da se ugotovi kaj je v tem Rakovniku. Tudi zaradi tega mislim, da je župan
tako aktivno sodeloval. Smatra, da je bila zadeva s civilno iniciativo sprevržena v politizacijo.
Tukaj je bil tudi poskus prikazati nesposobnosti občinskega sveta s tem, da so bili ponarejeni
podpisi svetnikov za sklic izredne seje. Zato želi, če je možno, da se izvede glasovanje da se
vidi,  če je občinski svet zato, da se popre župana za analizo primernosti ne pa za gradnjo
odlagališča. V javnosti se govori, da se odlagališče že gradi, da obstaja že načrt in, da se točno
ve  kdo  bo  ta  odlagališče  delal.  Na  koncu  pa  je  pripeljalo  še  do  ponarejanja  podpisov
svetnikov. Ta stvar je presegla meje dobrega okusa. Kolegom svetnikom  je predlagal, da se
sprejme  sklep,  če  svetniki  podpirajo  to  prijavo  Občine  Šmartno  pri  Litiji  za  raziskavo
ugotavljanja primernost  prostora. Tu vemo zakaj gre. Gre za tri krat 57 MIO SIT za občinski
proračun  in  še  analiza  Rakovnika  bi  bila  narejena.  Med  raziskavo  bo  sigurno  potrebno
razkopati Rakovnik. To bi bil edini možen scenarij, da se v Rakovniku nekaj premakne.  To je
njegovo  mišljenje in mogoče še od katerega drugega svetnika. Zato predlaga, da občinski svet
glasuje  o tem.  Da  se glasuje, če podpirajo prijavo k izdelavi analiz  primernosti  območja
Rakovnik  v  postopku  prostorskega  umeščanja  odlagališča  nizko  in  srednje  radioaktivnih
odpadkov ali ne. Svetnik je predlagal v sprejem naslednji predlog sklepa:
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji podpira župana pri prijavi k izdelavi analiz
primernosti  območja Rakovnik v postopku prostorskega umeščanja odlagališča za nizko in
srednje radioaktivne odpadke.

Obrazložitev je podal župan Milan Izlakar.

Marko Femc: meni, da se pod točko pobude in vprašanja ne more glasovati, ker so pobude in
vprašanje in ne sprejemanje sklepov. Na začetku se je bi bilo potrebno dodati štirinajsto točko
sprejetje tega sklepa. Če je potrebno o tem glasovati je potrebno dati to na dnevni red, zaradi
njega tudi na izredno sejo, ne more se pa pod točko pobude in vprašanja. 
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Razprava: Marko Femc, župan Milan Izlakar.

Predsedujoči je predlagal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji, sprejema sklep, da se pri točki Pobude in
vprašanja svetnikov glasuje o sklepu.

Predsednik svetniške skupine SLS g. Franc Černe je v imenu svetniške skupine zaprosil za pet
minut odmora.

- odmor -

Predsedujoči je preveril sklepčnost sveta (od 16 svetnikov jih je bilo navzočih 10).

Dodatno obrazložitev je podal Milan Izlakar in predlagal v sprejem naslednji predlog sklepa:

SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji, sprejema sklep, da se pri točki Pobude
in vprašanja svetnikov glasuje in sprejme sklep.

Obrazložitev glasu: Jure Gradišek.

Predsedujoči je pozval  predlagatelja sklepa g. Tomaža Kremžarja , naj umakne predlagani
sklep. 
Predlagatelj sklepa se  s tem ni strinjal in je vztrajal na glasovanju.

Obrazložitev  glasu:  Marko Femc, Branko Šuštaršič,  Matjaž  Aškerc,  Jure  Gradišek,  Anton
Tomažič, Anton Rafael Sinigoj, Roman Zaman, Tomaž Kremžar.

Jure Gradišek replika na Romana Zamana.
Tomaž Gradišek replika na Jureta Gradiška.

Dodatno obrazložitev je podal župan Milan Izlakar.

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:

SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji, sprejema sklep, da se pri točki Pobude
in vprašanja svetnikov glasuje in sprejme sklep.

Ob glasovanju je bilo navzočih 9 svetnikov.
Sklep je bil sprejet s 5 glasovi »za« in s 3 glasovi »proti«.

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa svetnika Tomaža Kremžarja:

SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji podpira župana pri prijavi k izdelavi
analiz primernosti območja Rakovnik v postopku prostorskega umeščanja odlagališča
za nizko in srednje radioaktivne odpadke.

Ob glasovanju je bilo navzočih 9 svetnikov.
Sklep je bil sprejet s 5 glasovi »za« in z 2 glasovoma »proti«.

Roman Zaman:  ponovno se vrača na razpravo, ki je bila že pred tem. Glede ponarejenih
podpisiov, ki so bili na  sklicu za izredno sejo ugotavlja, da so se zbirali na zelo hinavski
način. Zanima ga  in rad bi videl, kdo je to dal ven, da so se podpisi zbirali na tak način.
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Kakor je slišal je bil g. Tomažič v Italiji on osebno tudi, tako da podpis ni njegov, čeprav je na
papirju. Njega osebno je podpisal sin. Sin je podpisal v veri, da je podpisal prejem pošte. Če
se gremo to in da nekdo razpravlja kaj je pravno in kaj ne kam smo prišli. Nekdo, ki maha z
nekimi pravnimi zadevami po drugi strani dela vse te stvari.  To je eno drugo pa podpisi,
katere smo dobili eno ali dve seji nazaj od civilne iniciative, če pogledaš te podpise se upa
vsaj za pet podpisov povedati, da ni dotična oseba, ki je spredaj napisana zraven tudi dejansko
podpisana. Zadnji čas je da se take zadeve razkrijejo javnosti. 
Zasledil je, da je Mestna občina Ljubljana plače  v javnih zavodih omejila, na nivo občinske
uprave - župana. Meni, če je to naredila Ljubljana ne ve kaj čaka naša občina. To zadevo je
potrebno čim hitreje speljati, ker je bilo na to temo že veliko razprav. 
Franc Černe: Na prejšnji seji je bil rečeno, da bo pred vsako sejo sklican Kolegij občinskega
sveta, kjer bo možno zadeve uskladiti in doreči. Zanima ga zakaj ni bil sklican kolegij pred to
sejo. 
Zanima  ga  kakšno  dokumentacijo  ima  občina  kot  lokalna  skupnost  v  zvezi  z  sanacijo
odlagališča Rakovnik. Na naši seji je bil prisoten državni sekretar in smatra, da bi se morali za
to zadevo temeljito pripraviti. Strinja se, da je potrebno župana v teh zadevah podpirati. Ko je
bil  izzvan je jasno povedal,  da Kmetijsko gozdarska zadruga kot lastnik prevzema en del
odgovornosti, drugi del je bil pa vsiljen kot lastniku. Potrebno se je dogovoriti z ministrom za
okolje  in  prostor,  lahko tudi  z  sekretarjem, župan in  mogoče še  kdo,  ki  na tem področju
zadeve  bolj  pozna  in  naredit  nek  kompromis.   Preko  sodišča  sigurno  ne  bomo  sanirali
Rakovnika. Že takrat na seji je povedal jasno stališče glede zadruge kot lastnika zemljišča, da
podpira župana v prizadevanjih za analizo  tega  zemljišča. Ne pa za tako analizo, da bodo
nato v Rakovnik pripeljali nizko in srednje radioaktivne odpadke. Predlaga županu naj skliče
izredno  sejo  na  temo  odlagališča  Rakovnik  in  da  se  na  njej  temeljito  o  tem  problemu
pogovorimo. 
Anton Rafael Sinigoj: Tudi on je prejel odgovor župana na ponarejene podpise pri sklicu za
izredno sejo in v tem povsem podpira župana. To je težka šalamastika in tu so se določeni
delali norca iz svojih kolegov svetnikov, ki so na tej listi napisani in tistih, ki niso napisani.
Norčujejo se iz župana in ljudi. 
Na  tej  seji  se  je  sprejemal  sklep  o  zamenjavi  lastništva  zemljišča  in  o  prodaji  zemljišč.
Poročevalka  je  povedala  da  se  hiša  podira  in  je  nevarna.  Tudi  Rusova  hiša  predstavlja
nevarnost, saj mimo te hiše hodijo otroci in drugi občani. Lastniki hiše so znani, predlaga, da
občina od  lastnikov zahteva naj okoli postavijo ograjo in nevarno pot uredijo. Če bo občina
kaj ukrenila, bodo tudi oni začeli svoje stvari delati (podirati in tudi kaj drugega zidati). 
Predlaga, da se pobude, vprašanja in odgovori prav tako dajo  na našo uradno internetno stran,
kajti tudi to  je eno okno do občanov, kaj se dogaja. 
Podal je pobudo, da se ponovno postavi ogledalo na križišču pri Izgorškovih. 
Branko Šuštaršič: Pohvalil je župana, da je zelo hitro uredil zadevo s podirajočo se hišo na
poti do Riharjevca. 

Seja je bila zaključena ob 21.20 uri.

Pripravila:                                   
Nataša Dobravec            

Tajnik občine:                                                                                              Predsedujoči:
mag. Karmen Sadar                                    Milan Izlakar
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