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Skrajšani zapisnik 

nadaljevanja  triindvajsete redne seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji,  

ki je potekala dne, 13.01.2010 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, Miroslav Berčon, Miro Koprivnikar, Petra Kovačič, Janez Trpin, Tomaţ 

Gradišek, Marjan Janeţič, Peter Joţe Poglajen, Tea Šavor, Franc Jaklič,  

Odsotni: Jernej Peterlin 

Ostali prisotni:  

za občinsko upravo: Karmen Sadar, Andreja Leskovšek, Simon Hauptman, Aleš Krţe, Nataša 

Dobravec 

Gostje: Klemen Repovţ – poveljnik GZ Občine Šmartno pri Litiji, Zvone Končina, Miran 

Repič, Janko Končar - predstavniki KS Velika Štanga, mediji 

 

Nadaljevanje  seje je pričel in vodil ţupan Občine Šmartno pri Litiji Milan Izlakar. Po 

uvodnem pozdravu je predsedujoči ugotovil sklepčnost sveta (navzočih je bilo 15 članov 

občinskega sveta od 16 - ih). 

 

Predsedujoči je nadaljeval sejo s prekinjeno 3. točko dnevnega reda. 

 

AD 3). Odlok o izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2010 – predlog 

za prvo branje 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklep: 

 

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

Nadzornega odbora Občine Šmartno pri Litiji, da beseda za podajo poročila o delu na 

Nadzornem odboru. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih  15 članov občinskega sveta. 

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

 

Franc Černe je predlagal naslednji predlog sklepa: 

 

SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep, da se o tretji točki dnevnega 

reda, ponovno opravi razprava. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje predlog sklepa Franca Černeta: 

 

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

dnevnega reda, ponovno opravi razprava. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih  15 članov občinskega sveta. 

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

 

Razprava: Franc Černe, Joţa Ţurga, Marjan Janeţič. 

 

Dodatna pojasnila je podal ţupan Milan Izlakar. 
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Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

 

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

proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2010 s podanimi spremembami na seji – v 

prvem branju. 

 

Franc Černe je v sprejem predlagal naslednja sklepa: 

 

SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji soglaša s sklepom Odbora za 

gospodarstvo, kmetijstvo turizem in finance iz 14. redne seje z dne 25.11.2009, da se gradivo 

Odloka o izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2010 v prvem branju 

prekvalificira v delovno gradivo. 

 

SKLEP 2: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep, da predlagatelj pred 

pripravo Odloka o izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2010 za prvo 

branje, le tega uskladi z vsemi svetniškimi skupinami. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje predloga sklepov Franca Černeta: 

 

SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji soglaša s sklepom Odbora za 

gospodarstvo, kmetijstvo turizem in finance iz 14. redne seje z dne 25.11.2009, da se 

gradivo Odloka o izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2010 v prvem 

branju prekvalificira v delovno gradivo. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih  15 članov občinskega sveta. 

Sklep je bil sprejet z 8 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 

 

SKLEP 2: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep, da predlagatelj pred 

pripravo Odloka o izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2010 za 

prvo branje, le tega uskladi z vsemi svetniškimi skupinami. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih  15 članov občinskega sveta. 

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

 

AD 4). Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 

na območju Občine Šmartno pri Litiji za leto 2010 

 

Uvod je podal ţupan Milan Izlakar. 

 

Razprava: Sonja Peterlin Krznar. 

 

Dodatna pojasnila je podala Karmen  Sadar. 

 

 

Predsedujoči  je odredil deset minutni odmor za pravno posvetovanje. 

 

- odmor - 

 

Predsedujoči je preveril sklepčnost sveta (navzočih je bilo 15 svetnikov od 16 - ih). 
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Pojasnilo glede sprejema vrednosti točke je podal ţupan Milan Izlakar. 

 

AD 5). Načrt razvoja gasilske zveze Šmartno pri Litiji za obdobje 2010-2014 

 

Uvod je podal Klemen Repovţ, poveljnik Gasilske zveze Občine Šmartno pri Litiji. 

 

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

 

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

 

Dodatna pojasnila sta podala ţupan Milan Izlakar in Klemen Repovţ.  

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

 

SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep, da se načrt razvoja 

gasilske zveze Šmartno pri Litiji za obdobje 2010-2014 prekvalificira v delovno gradivo. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih  15 članov občinskega sveta. 

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

 

AD 6). Potrditev izvedbenega programa Zimske službe za sezono 2009/2010 

 

Uvod je podal Aleš Krţe. 

 

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

Ponebšek.  

 

Razprava: Franc Jaklič, Tea Šavor, Tomaţ Gradišek, Franc Černe, Peter Avbelj, Marjan 

Janeţič. 

 

Dodatna pojasnila sta podala ţupan Milan Izlakar in Aleš Krţe. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

 

SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji potrjuje izvedbeni program Zimske 

službe za sezono 2009/2010 v Občini Šmartno pri Litiji. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih  15 članov občinskega sveta. 

Sklep je bil sprejet z 13 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 

 

AD 7). Seznanitev občinskega sveta z informacijam o aktivnostih za spremembo 

območja Občine Šmartno pri Litiji  

 

Uvod sta podala Franc Černe in ţupan Milan Izlakar. 

 

Franc Černe je predlagal, da se da predstavnikom krajanov Krajevne skupnosti Velika Štanga, 

da pet minut za obrazloţitev zahteve po odcepitvi.  

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 



- skrajšani zapisnik nadaljevanja 23. redne seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji - 

 4 

 

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

krajanov Krajevne skupnosti Velika Štanga, da vsakemu pet minut za obrazložitev 

zahteve za odcepitev.  

 

Ob glasovanju je bilo navzočih  15 članov občinskega sveta. 

Sklep je bil sprejet z 15 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 

 

Obrazloţitev v imenu krajanov so podali: Zvone Končina, Miran Repič, Janko Končar. 

 

Razprava: Franc Jaklič, Joţe Ponebšek, Joţa Ţurga, Peter Avbelj, Tomaţ Gradišek. 

 

Dodatna pojasnila je podal 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 dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

 

SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep, da do 31.01.2010 

župan skliče zbor krajanov naselji Velika Štanga, Mala Štanga, Račica in Koške 

Poljane, na katerem se bo obravnaval »Predlog za spremembo območja Občine Šmartno 

pri Litiji«. Sklepi zbora krajanov se obravnavajo na naslednji seji Občinskega sveta 

Občine Šmartno pri Litiji. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih  15 članov občinskega sveta. 

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

 

AD 8). Kadrovske zadeve 

- imenovanje predstavnikov ustanovitelja v svet javnega zavoda Osnovna šola   

Šmartno 

 

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

Černe. 

 

Ker tudi na seji ni bilo podanih predlogov za člane sveta javnega zavoda Osnovna šola 

Šmartno, se postopek ponovi pred naslednjo sejo občinskega sveta. 

 

AD 9). Pobude in vprašanja svetnikov 

 

Matjaž Aškerc: Iz zapisnika seje Nadzornega odbora se vidi zahteva, da se članici odbora 

Heleni Potisek povrnejo stroški za opravljanje izpita iz upravnega postopka. Svetnik ve, da 

ima nadzorni odbor v proračunu namenjena denarna sredstva za izobraţevanje, smatra da 

upravni postopek oziroma Zakon o upravnem postopku ni potreben za opravljanje dela v 

nadzornem odboru. Svetnik prosi za poročilo na podlagi katerega člena so se odločili za 

povračilo teh stroškov.  
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Cesta Šmartno – Leskovica pri tem novem mostu pri Peterlinu, kjer je nasuto se je sedaj 

prekinila gradnja in je cesta zelo luknjasta . Kdo je sedaj za to odgovoren izvajalec  teh del, ki 

jih tam dela ali cestno podjetje? Če se ve kdo je za to odgovoren, prosi, da se ga obvesti, da se 

te luknje malo pokrpajo. 

Franc Jaklič: Pri prenosu vzdrţevanja javnih cest iz javnega podjetja KSP Litija  na občino 

Šmartno pri Litiji so se začele zbirati meteorne vode iz Valvazorjeve ulice na dvorišču 

stanovanjske hiše Cerkovnik 10. Lastnica hiše je na teţave z meteornimi vodami najprej 

opozorila občinsko upravo, ker so se teţave še stopnjevale je o tem osebno seznanila g. 

ţupana. Sprašuje občinsko upravo in ţupana katere aktivnosti so bile do sedaj izvršene za 

ureditev tega problema.  

Svetnik je podal pobudo, da v kolikor občinska uprava in ţupan nista zadovoljna z delom 

javnih zavodov, ki so v naši občini, bi bilo primerno, da najprej o tem obvestita svojega 

predstavnika v svetu zavoda. Gre konkretno za Dom Tisje. Ve se, da so bile javljene kot neke 

nepravilnosti na drţavne inšpekcijske organe s strani občine in da so bile za to določene 

aktivnosti. O teh aktivnostih ni vedel niti gospod, ki zastopa občino Šmartno, se pravi, ki ga je 

izglasovala Lista za Šmartno g. Ambroţ, niti on. Njega sicer ni izglasoval občinski svet, 

vendar bi o tem lahko obvestili Ambroţa, da bi na teh sejah sveta vedel o teh teţavah, ki 

pestijo občinsko upravo oziroma ţupana, da bi morda na svetu zavoda lahko kaj o tem rekli.   

Sonja Peterlin Krznar: Svetnica predlaga, da se oţivi problematika obveščanja občanov.  

Bodi si preko časopisa naš Martin ali kakor koli. Prepričana je, da je velika večina občanov 

prikrajšana za elementarno pravico, ki jo ima, biti obveščena o delu občinske uprave in 

občinskega sveta. Poudarja, da je bil s tem namenom ustanovljen tudi lokalni časopis 

Martinov glas. V njemu ni nobenih takšnih informacij. Če bi bilo na tem področju kaj več 

narejenega, do takšnih zadev, kot so jim bili priča na tej seji ne bi prihajalo.  

Franc Černe: Svetnik bi rad povedal nekaj glede zapoznelih zadev, tistih, na katere ţe ves 

čas opozarja. V roke je dobil pogodbo sklenjeno med občani. Gre za cesto proti zajetju 

litijskega vodovoda. Sklenjena je bila 10.05.2007 s strani ţupana in desetih občanov.  V tej 

pogodbi piše, da bo občina asfaltirala to cesto. Ostalo je še 1.920 m. v pogodbi je navedeno, 

da morajo prvi obrok plačati do 01.08.2007, drugi obrok do 01.09.2007, sredstva morajo biti 

nakazana najpozneje do 01.09.2007, to je bil pogoj, za to, da bo ta cesta potem asfaltirana. 

Svetnika zanima ali so bila ta sredstva nakazana na občino ali ne in če so bila nakazana, zakaj 

se potem ni pogodba potem izvršila.  

Še ena zadeva glede zahtevanega vzdrţevanja oziroma modernizacije nekih cest. Svetnik se 

opira na seznam cest, ki se nahaja v okviru zimske sluţbe. V tem seznamu je samo na 

področju krajevne skupnosti Štangarske Poljane ostalo še 26 km in  60 m teh cest, ki so 

neasfaltirane, od tega odcep Kriţan (2.30.14) v dolţini 200 m je bila s strani ţupana bila 

obljubljena, potem Štrus – Gojzdar 4.750 m je bila tudi obljubljena, odcep R 645 4,0 m, je 

podpisana pogodba v letu 2007, vsaj tako mu je lastnik povedal. Potem Blaj (od Vinkota) in 

potem tisti del Širmanski hrib 500 m obljubljeno še za gramoziranje. Volčja Jama – Prelaznik 

3.790 m tudi obljubljeno delno do Erjavca. Ptičar – Ščit – Frelih – Gradišek) je tudi 

obljubljeno. Od teh 26 km jih bo nekoč najbrţ treba modernizirat vsaj pol. Svetnik je dobil 

plan, ki je bil leta 2000 (takrat je bila še skupna Litijska občina) na občinskem svetu v  Litiji 

potrjen, seveda to ni bilo potem predmet delitvene bilance, ker bi morali iz tega verjetno tudi 

kaj pridobit. Kljub temu je on ves čas zahteval, da bi zaradi tega vodovoda, ki ga Litija dobiva 

morala občina Šmartno dobivati neko rento in iz tistega fonda bi potem bila tista cesta lahko 

enkrat tudi asfaltirana.  

Ţe na začetku je bilo rečeno, da se za vsak steber daljnovoda Beričevo – Krško pričakuje 

okoli 100.000,00 € prihodkov. Svetnik misli, da ta znesek lahko delimo z 10, če bomo to 

dobili, bomo najbrţ lahko zadovoljni. Druga zadeva pa je če bi toliko dobili kot je, je verjetno 

na drugi strani tolikšna luknja v proračunu, da bo to vse pojedlo. To se pravi tisti ljudje, ki 
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bodo degradacijo tega terena čutili vsa leta, kolikor časa bo tukaj, bodo pa pač morali s tem 

ţiveti.  

Prosil bi, da se pri pripravi proračuna upošteva tudi tisto, kar je ţupan rekel, da so pripravili 

na oddelku za finance - razdelilnik kako so se sredstva v vseh teh sedmih letih delila po 

posameznih območjih, po posamezni dolini. Če rečemo, da ima občina Šmartno štiri doline in 

bi bilo lepo, da bi dobili na mizo, da se vidi ali upravičeno kritizirajo ali ima ţupan prav ko 

reče, da je delil pravično. Zmotilo ga, ker so danes dobili na mizo porabo električne energije 

javne razsvetljave samo za Štango in Štangarske Poljane, ne ve zakaj samo za ti dve krajevni 

skupnosti. Prosil bi ţupana, da preneha ugašati luči  vsaj na tem območju, ker se mu ne zdi, da 

je tukaj kaj posebej veliko privarčevanega.  

Tomaž Gradišek: V tej občini je tudi kaj dobrega. Iz medijev je zvedel, ţal ne na občini, da 

nam je na Primskovem le uspelo pridobiti dobro vodo. To je pohvalno in zakaj ne bi tudi kaj 

takega povedali na tem svetu. 

Vprašal bi samo eno stvar, na lokalni televiziji je bila predvajana izredna seja Občinskega 

sveta. Sam  se je tukaj  večkrat boril za to, da bi se vse te seje snemale, tako kot v Litiji in še 

kje. Največkrat je dobil odgovor, da ni tehničnih moţnosti. Ne ve ali so sedaj gospodje na 

litijski televiziji tako napredovali tehnično, da se je sedaj lahko to posnelp al ne. Prosil bi, da 

se poišče njegovo zadnje vprašanje, ko je to zadevo predlagal in da se mu utemelji, do kakih 

sprememb je prišlo sedaj, da se je to lahko posnelo.  

 
 

 

Predsedujoči je zaključil  sejo ob  20.30 uri. 

 

 

Pripravila:                                         

Nataša Dobravec 

                   

Tajnik občine:                                                                                                        Predsedujoči: 

mag. Karmen Sadar                                                  Milan Izlakar 


