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Skrajšani zapisnik 

štiriindvajsete redne seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji,  

ki je potekala dne, 11.02.2010 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 (od 18.10 ure dalje),  Sonja 

Peterlin Krznar (od 18.11 ure dalje),  Peter Avbelj, Joţa Ţurga, Miroslav Berčon, Miro 

Koprivnikar, Petra Kovačič, Janez Trpin, Tomaţ Gradišek, Marjan Janeţič, Peter Joţe 

Poglajen, Tea Šavor (od 18.15 ure dalje), Franc Jaklič, Jernej Peterlin (od 18.16 ure dalje), 

Odsotni: / 

Ostali prisotni:  

za občinsko upravo: Karmen Sadar, Andreja Leskovšek, Simon Hauptman, Tanja Kepa 

Ferlan, Nataša Dobravec. 

Gostje: Albert Pavli; ravnatelj OŠ Šmartno, Janko Končar - predstavnik KS Velika Štanga, 

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 skrajšanih zapisnikov: 

- 23. redne seje z dne, 26.11.2009 

- 2. izredne seje z dne, 28.12.2009 

- nadaljevanja 23. redne seje z dne, 13.01.2010 

 

Pripombe na zapisnik: 

 

Franc Černe je imel pripombe na realizacijo sprejetih sklepov. 

Marjan Janeţič kljub pravnemu mnenju Sluţbe vlade RS za lokalno samoupravo in 

regionalno politiko dvomi v veljavnost druge izredne seje Občinskega sveta Občine Šmartno 

pri Litiji. 

 

Predsedujoči je dal v potrditev skrajšane zapisnike 23. redne seje z dne, 26.11.2009,  2. 

izredne seje z dne, 28.12.2009 in nadaljevanja 23. redne seje z dne, 13.01.2010. 

 

Ob glasovanju  je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta. 

Zapisniki niso bili potrjeni z 5 glasovi »za« in z 9 glasovi »proti«. 

 

Predsedujoči je predlagal naslednji dnevni red: 

 

1. Poročilo o delu ţupana in občinske uprave 

2. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna 

šola Šmartno pri Litiji – predlog za skrajšan postopek 

3. Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta – 

Ureditveno območje osrednjega dela naselja Šmartno z mikrocelotami ŠS1, ŠS2 (del), 

ŠS3 (del) – predlog za drugo branje 

4. Odlok o izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2010 – predlog za 

prvo branje 

5. Spremembe in dopolnitve Pravilnika o sprejemu otrok v Vrtec Ciciban 



- skrajšani zapisnik 24. redne seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji - 

 2 

6. Spremembe in dopolnitve Pravilnika o uporabi kulturnega doma in inventarja 

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

Šmartno pri Litiji za leto 2010 

8. Oprostitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in najemnine za poslovni 

prostor za leto 2010 za Šmarsko mesarijo d.o.o. 

9. Kadrovske zadeve 

10. Pobude in vprašanja svetnikov 

 

Razprava na dnevni red: 

 

Franc Jaklič je predlagal razširitev dnevnega reda s točko »Obravnava sprejetih sklepov na 

zboru občanov Krajevne skupnosti Velika Štanga«. 

 

Franc Černe je predlagal razširitev dnevnega reda s točko »Seznanitev Občinskega sveta s 

sklicem zbora občanov v Krajevni skupnosti Velika Štanga«. 

 

Tomaţ Gradišek je predlagal umik osme točke dnevnega reda »Oprostitev nadomestila za 

uporabo stavbnega zemljišča in najemnine za poslovni prostor za leto 2010 za Šmarsko 

mesarijo d.o.o.« 

 

Predsedujoči je svetnika Franca Jakliča vprašal, če se strinja, da se točka dnevnega reda 

imenuje »Seznanitev Občinskega sveta s sklicem zbora občanov v Krajevni skupnosti Velika 

Štanga«, kot je predlagal svetnik Franc Černe. 

 

Franc Jaklič se je strinjal s predlaganim imenom točke. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje predlog Franca Černeta za razširitev dnevnega reda s točko 

»Seznanitev Občinskega sveta s sklicem zbora občanov v Krajevni skupnosti Velika Štanga«, 

ki naj se obravnava kot osma točka dnevnega reda. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta. 

Predlog za razširitev dnevnega reda  je bil sprejet z 10 glasovi »za« in z 3 glasovi »proti«. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje predlog Tomaţa Gradiška za umik osme točke dnevnega 

reda »Oprostitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in najemnine za poslovni 

prostor za leto 2010 za Šmarsko mesarijo d.o.o.«. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 13 članov občinskega sveta. 

Predlog za umik točke z dnevnega reda je bil sprejet z 11 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji dnevni red: 

 

1. Poročilo o delu ţupana in občinske uprave 

2. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna 

šola Šmartno pri Litiji – predlog za skrajšan postopek 

3. Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta – 

Ureditveno območje osrednjega dela naselja Šmartno z mikrocelotami ŠS1, ŠS2 

(del), ŠS3 (del) – predlog za drugo branje 

4. Odlok o izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2010 – predlog za 

prvo branje 
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5. Spremembe in dopolnitve Pravilnika o sprejemu otrok v Vrtec Ciciban 

6. Spremembe in dopolnitve Pravilnika o uporabi kulturnega doma in inventarja 

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

Šmartno pri Litiji za leto 2010 

8. Seznanitev Občinskega sveta s sklicem zbora občanov v Krajevni skupnosti Velika 

Štanga  

9. Kadrovske zadeve 

10. Pobude in vprašanja svetnikov 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 11 članov občinskega sveta. 

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

 

AD 1). Poročilo o delu ţupana in občinske uprave 

 

Poročilo je podal ţupan Milan Izlakar. 

 

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

 

AD 2). Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda 

Osnovna šola Šmartno pri Litiji – predlog za skrajšan postopek 

 

Uvod je podala Karmen Sadar. 

 

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

Jaklič. 

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

 

Razprava: Franc Černe. 

 

Dodatna pojasnila sta podala Karmen Sadar in ţupan Milan Izlakar. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

 

SKLEP: Občinski svet občine Šmartno pri Litiji sprejme Odlok o spremembah in 

dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Šmartno 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«. 

 

SKLEP: Občinski svet občine Šmartno pri Litiji sprejme Odlok o spremembah in 

dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Šmartno. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta. 

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

 

AD 3). Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega 

načrta – Ureditveno območje osrednjega dela naselja Šmartno z mikrocelotami ŠS1, ŠS2 

(del), ŠS3 (del) – predlog za drugo branje 
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Uvod je podala Andreja Leskovšek. 

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 podal 

predsednik odbora Joţe Ponebšek. 

 

Razprava: Franc Černe. 

 

Dodatna pojasnila je podala Andreja Leskovšek. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

 

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

dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta – Ureditveno območje 

osrednjega dela naselja Šmartno z mikrocelotami ŠS1, ŠS2 (del), ŠS3 (del) in ŠI 1/1 

(del). 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta. 

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

 

AD 4). Odlok o izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2010 – predlog 

za prvo branje 

 

Uvod sta podala Simon Hauptman in ţupan Milan Izlakar. 

 

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

Jaklič. 

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 zaščito in reševanje je podal predsednik odbora Marjan Janeţič. 

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

 

Razprava: Tomaţ Gradišek, Franc Černe, Matjaţ Aškerc, Miroslav Berčon, Peter Avbelj, 

Marjan Janeţič. 

 

Franc Černe replika na Miroslava Berčona. 

Matjaţ Aškerc replika na Marjana Janeţiča. 

 

Dodatna pojasnila sta podala ţupan Milan Izlakar in Simon Hauptman. 

 

Predsedujoči je odredil deset minutni odmor. 

 

- odmor - 

 

Predsedujoči je preveril sklepčnost sveta (navzoči so bili vsi člani sveta). 
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Predsedujoči je dal na glasovanje predloge sklepov v paketu  podanih s strani vseh svetniških 

skupin. 

 

SKLEP 1: Občinski svet  Občine Šmartno pri Litiji sprejema predlog proračuna Občine 

Šmartno pri Litiji za leto 2010 v prvem branju vključno z vsemi pripombami in 

predlogi, ki so bili podani na 24. redni seji dne 11.02.2010. 

 

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

proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2010 za drugo branje pripravi in izvede 

skupni usklajevalni sestanek s predstavniki političnih strank in liste zastopane v 

občinskem svetu Občine Šmartno pri Litiji, z namenom uskladitve proračuna Občine 

Šmartno pri Litiji za leto 2010 za drugo branje. 

 

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

podane v razpravi pri četrti točki dnevnega reda proračuna Občine Šmartno pri Litiji 

za leto 2010 v prvem branju posreduje v roku enega  tedna predstavnikom političnih  

strank in listi zastopani v Občinskemu svetu Občine Šmartno pri Litiji. V roku štirinajst 

dni pa mora biti z njimi sklican skupni usklajevalni sestanek. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta. 

Sklepi v paketu so bili sprejeti z 15 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 

 

AD 5). Spremembe in dopolnitve Pravilnika o sprejemu otrok v Vrtec Ciciban 

 

Uvod je podala Karmen Sadar. 

 

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

Jaklič. 

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

 

Razprave ni bilo. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

 

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

dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v Vrtec Ciciban. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta. 

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

 

AD 6). Spremembe in dopolnitve Pravilnika o uporabi kulturnega doma in inventarja 

 

Uvod je podala Karmen Sadar. 

 

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

Jaklič. 

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

 

Razprava: Peter Avbelj, Sonja Peterlin Krznar, Peter Joţe Poglajen, Joţe Ponebšek, Franc 

Černe. 
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Dodatna pojasnila sta podala Karmen Sadar in ţupan Milan Izlakar. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

 

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

dopolnitvah Pravilnika o uporabi kulturnega doma in inventarja. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 9 članov občinskega sveta. 

Sklep je bil sprejet z 6 glasovi »za« in z 3 glasovi »proti«. 

 

AD 7). Program dela na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v 

Občini Šmartno pri Litiji za leto 2010 

 

Uvod je podala Tanja Kepa Ferlan. 

 

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

 

Razprave ni bilo. 

 

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 2010. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta. 

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

 

AD 8). Seznanitev Občinskega sveta s sklicem zbora občanov v Krajevni skupnosti 

Velika Štanga  

 

Uvod je podal ţupan Milan Izlakar. 

 

Razprava: Peter Avbelj, Franc Černe, Joţa Ţurga, Matjaţ Aškerc. 

 

Predsedujoči je dal besedo tudi predstavniku KS Velika Štanga  g. Janiju Končarju. 

 

Predsedujoči je ugotovil, da je občinski svet seznanjen s sklicem zbora občanov. 

 

AD 9). Kadrovske zadeve 

 

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

imenovanja. 

 

Razprave ni bilo. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

 

SKLEP: Občinski  svet Občine Šmartno pri Litiji, za predstavnike ustanovitelja v svet 

javnega zavoda Osnovna šola Šmartno imenuje sledeče predstavnike: Jesenšek 
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Veroniko, stanujočo Lupinica 1, Šmartno, Moţina Joţi,  stanujočo Velika Kostevnica 37 

a, Šmartno in Ţust Mojco, stanujočo Velika Štanga 4, Šmartno. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta. 

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

 

AD 10). Pobude in vprašanja svetnikov 

 

Matjaţ Aškerc: Na novembrski seji je podal vprašaje o okoliščinah odstranitve prometnih 

znakov na cesti Šmartno – Temenica, na naslednji seji pa je dobil odgovor, da je bila pobuda 

posredovana direkciji za ceste. Zanima ga, če je odgovor na vprašanje prišel, oziroma kdaj jim 

je bilo vprašanje posredovano in če so odgovorili v roku, ki ga določa Zakon o upravnem 

postopku, se pravi v tridesetih dnevih ali pa maksimalno šestdesetih dneh. Če ta odgovor ni 

prišel, svetnik prosi, da občinska uprava, da po ZUP-u pritoţbo oziroma sproţi spor na 

upravnem sodišču, če ni bilo odgovorjeno v roku, ki ga določa zakon.   

Sonja Peterlin Krznar: Svetnica ima pobudo oziroma vprašanje. Krajani Bukovice so jo 

seznanili, da po njihovem območju zelo pospešeno poteka gradnja vodovoda s strani litijske 

občine. Ţupan je krajanom menda obljubil, da se bodo na ta vodovod lahko priklopili. 

Zanima, če občinska uprava v zvezi s tem projektom izvaja kakšne aktivnosti. Prosila bi, da se 

krajane z moţnostjo priklopa na ta vodovod podrobno seznani, kolikor je s strani občine to 

sploh moţno. 

Franc Jaklič: Svetnik se zahvaljuje za odgovor postavljen na zadnji seji glede meteornih 

voda.  

Pri drugem vprašanju pa zadeva nekako ni čisto jasna. Svetnik je postavil vprašanje na seji 

kar se Doma Tisja tiče na osnovi zapisnika seje sveta zavoda Doma Tisje z dne 15.12.2009, 

na kateri je bil ţupan prisoten. V zapisniku je pisalo: »Ţupan gospod Izlakar se je udeleţil seje 

šele po dobri uri. Zanj Dom Tisje dela dobro. Prav tako tudi direktorica. In verjetno je danes 

zaradi tega direktorica občinske uprave po telefonu direktorici Doma Tisje grozila z 

odvetniki«. Iz tega izvlečka je smatral, da zadeve med občinsko upravo in domom niso 

najboljše, saj ko se začnemo z odvetniki pogovarjat medsebojno, takrat so skaljene 

komunikacije.   

Svetnik je podal vprašanje, če obstaja pisni dokument o prenosu delnic ge. Frančiške Jankovič 

iz Občine Šmartno pri Litiji na Dom Tisje. V primeru, da obstaja bi ţelel zvedeti datum 

nastanka tega dokumenta in datum realizacije prenosa.  

Franc Černe: Krajani Šmartna so ga opozorili, da cesta za gostilno Majolka ni očiščena. 

Cesta pa je občinska.  

Svetnik se zahvaljuje ţupanu za odgovore na pobude in vprašanja s prejšnje seje. Svetnik z 

odgovori ni zadovoljen, ker so zelo, zelo kratki. Kolege svetnike je prosi, naj tudi sami malce 

preberejo kakšne odgovore je dobil na zastavljena vprašanja. Svetnik je vprašal glede dela 

ceste, ki je po pogodbi (pogodbo bo dal kopirat in jo dal tudi medijem) v kateri jasno piše, da 

je lokalna cesta LC 208 181 Štrus – Reka – Veliko Trebeljevo, kar predstavlja celotno cesto. 

Na pogodbi je ţupan tudi podpisan, 10.05.2007. Ne sedaj govorit, da je to samo en del ceste, 

tudi v preambuli te pogodbe  jasno zapisn en del in potem tudi drug del. Pogodba je dovolj 

jasna, zato ni zadovoljen s tem odgovorom, prav tako ne z drugim. Okoli javne razsvetljave 

pa je povedal, da so na prejšnji seji dobili na mizo porabo samo za Štango in Štangarske 

Poljane, za kar se tudi zahvaljuje, da sedaj vsaj vidi. Privarčevanega ni čisto nič. Ţupan je v 

odgovoru napisal, da če bo občinski svet sprejel sklep, da da te luči gorijo, bo tako odločitev 

tudi spoštoval. Zato je predlagal, da se tak sklep sprejme in naj te luči gorijo. Ugotovil je, da 

bilo v Štangarskih Poljanah 2009 porabljeno 352, leta 2008 pa 251, se pravi , da smo v letu 

2009 ko so se luči ugašale  porabili več. Štangarske Poljane – Šola 310, 301 je skoraj 
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izenačeno, se pravi ni nobenega prihranka, Gozd Reka 2008, 309, leta 2009, 268, tukaj pa je 

en delček prihranka pri osnovni šoli. Sprašuje zakaj se je tako enormno povečal znesek 

Štangarske Poljane – Gasilski dom? V letu 2008, 251 in  352 v letu 2009, za 100,00 € v letu 

2009. Pa še ugašamo.  

Marjan Janeţič: Svetnik je podal pobudo, da se na kriţišču na Ustju, kjer se zavije iz vrtca 

na glavno cesto preveri postavitev prometnih znakov, ker se dogaja, da od kar je zgrajen 

oporni zid pri zadnji hiši, da lahko pride do tega, da bo nekdo spregledal kak avto.  

Peter Avbelj: Svetnik je pohvalil lepo začeto prenovo ceste v Kosrtevnici in upa, da se bo 

prenova nadaljevala.  

Druga zadeva pa je, kar ţe nekaj časa sprašuje in vedno dobiva samo floskule. Zanima ga 

širitev širokopasovnega omreţja. Ve se, da je bilo to do sedaj v izključni pristojnosti 

drţavnega monopolista. Sedaj pa je drţava za to uvedla spodbude oziroma nepovratna 

sredstva. Svetnika zanima kakšen je kaj načrt občine, koliko bo na tem področju pridobila 

nepovratnih sredstev.  

Tomaţ Gradišek: Svetnik je z odgovorom, da bi snemali seje, zadovoljen. Zanima ga, kdo je 

naročil ATV-ju Litija snemanje izredne seje. To je moral nekdo naročit, ne ve če so oni kar 

sami prišli.  

Prosi, da se do tistega  usklajevanja, za katerega so sprejeli sklep izračuna koliko je bilo 

prerazporeditev v letu 2009, da se bo videlo kakšna številka je to.  

 
 

 

Predsedujoči je zaključil  sejo ob  21.20  uri. 

 

 

Pripravila:                                         

Nataša Dobravec 

                   

Tajnik občine:                                                                                                        Predsedujoči: 

mag. Karmen Sadar                                                  Milan Izlakar 


