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Skrajšani zapisnik 

šestindvajsete redne seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji,  

ki je potekala dne, 22.04.2010 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 (od 18.05 do 19.50 ure), Tea Šavor (od 19.15 

ure dalje), Franc Jaklič, Jernej Peterlin (od 18.13 ure dalje), 

Odsotni: / 
Ostali prisotni:  Mitja Jesenšek, predsednik Gasilske zveze Šmartno, Nataša Verhovec, 

predstavnica CSD Litija 

za občinsko upravo: Karmen Sadar, Andreja Leskovšek, Peter Lovšin, Simon Hauptman, Aleš 

Krţe, Nataša Dobravec. 

Gostje: mediji 

 

Sejo je pričel in vodil ţupan Občine Šmartno pri Litiji Milan Izlakar. Po uvodnem pozdravu je 

predsedujoči ugotovil sklepčnost sveta (navzočih je bilo 13 članov občinskega sveta od 16 - 

ih). 

 

Potrditev skrajšanega zapisnika: 

- 25. redne seje z dne, 18.03.2010 

 

Pripombe na zapisnik: Franc Černe. 

 

Pojasnila je podal ţupan Milan Izlakar. 

 

Predsedujoči je dal v potrditev skrajšani zapisnik 25. redne seje z dne, 18.03.2010. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 13 članov občinskega sveta. 

Zapisnik ni bil potrjen z 6 glasovi »za« in z 7 glasovi »proti«. 

 

Predsedujoči je predlagal  naslednji dnevni red: 

 

1. Poročilo o delu ţupana in občinske uprave 

2. Odlok o ravnanju z zapuščenimi in nepravilno parkirnimi vozili v Občini Šmartno pri 

Litiji – predlog za drugo branje 

3. Odlok o izvedbenem delu občinskega prostorskega načrta Občine Šmartno pri Litiji – 

predlog za prvo branje 

4. Zaključni račun proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2009 in inventurno 

poročilo Občine Šmartno pri Litiji za leto 2009 

5. Načrt razvoja Gasilske zveze Šmartno pri Litiji za obdobje 2010 – 2014 

6. Soglasje k ceni storitve pomoč na domu, ki jo izvaja CSD Litija 

7. Letni program športa Občine Šmartno pri Litiji za leto 2010 

8. Sklep o ukinitvi javnega dobra 

9. Kadrovske zadeve 

10. Pobude in vprašanja svetnikov 
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Razprava na dnevni red: 

 

Franc Černe je predlagal umik četrte  točke dnevnega reda »Zaključni račun proračuna Občine 

Šmartno pri Litiji za leto 2009 in inventurno poročilo Občine Šmartno pri Litiji za leto 2009«. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje predlog Franc Černeta za umik četrte točke dnevnega reda 

»Zaključni račun proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2009 in inventurno poročilo 

Občine Šmartno pri Litiji za leto 2009«. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 14 članov občinskega sveta. 

Predlog za umik točke z dnevnega reda ni  bil sprejet z 7 glasovi »za« in z 7 glasovi »proti«. 

 

Franc Černe je v imenu svetniške skupine SLS predlagal pet minut odmora. 

 

- odmor - 

 

Predsedujoči je preveril sklepčnost sveta (navzočih je bilo 15 članov občinskega sveta od 16- 

ih). 

 

Franc Černe je predlagal ţupanu naj  sam umakne četrto točko dnevnega reda »Zaključni 

račun proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2009 in inventurno poročilo Občine 

Šmartno pri Litiji za leto 2009«, drugače bodo zapustili sejo. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji dnevni red: 

 

1. Poročilo o delu ţupana in občinske uprave 

2. Odlok o ravnanju z zapuščenimi in nepravilno parkirnimi vozili v Občini Šmartno 

pri Litiji – predlog za drugo branje 

3. Odlok o izvedbenem delu občinskega prostorskega načrta Občine Šmartno pri 

Litiji – predlog za prvo branje 

4. Zaključni račun proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2009 in inventurno 

poročilo Občine Šmartno pri Litiji za leto 2009 

5. Načrt razvoja Gasilske zveze Šmartno pri Litiji za obdobje 2010 – 2014 

6. Soglasje k ceni storitve pomoč na domu, ki jo izvaja CSD Litija 

7. Letni program športa Občine Šmartno pri Litiji za leto 2010 

8. Sklep o ukinitvi javnega dobra 

9. Kadrovske zadeve 

10. Pobude in vprašanja svetnikov 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 6 članov občinskega sveta. 

Občinski svet ni bil sklepčen, zato se o dnevnem redu ni glasovalo.  

 

Ţupan je odredil drset minutni odmor. 

 

- odmor - 

 

Predsedujoči je preveril sklepčnost sveta (navzočih je bilo 15 članov občinskega sveta od 16- 

ih). 
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Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji dnevni red:  

 

1. Poročilo o delu ţupana in občinske uprave 

2. Odlok o ravnanju z zapuščenimi in nepravilno parkirnimi vozili v Občini Šmartno 

pri Litiji – predlog za drugo branje 

3. Odlok o izvedbenem delu občinskega prostorskega načrta Občine Šmartno pri 

Litiji – predlog za prvo branje 

4. Zaključni račun proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2009 in inventurno 

poročilo Občine Šmartno pri Litiji za leto 2009 

5. Načrt razvoja Gasilske zveze Šmartno pri Litiji za obdobje 2010 – 2014 

6. Soglasje k ceni storitve pomoč na domu, ki jo izvaja CSD Litija 

7. Letni program športa Občine Šmartno pri Litiji za leto 2010 

8. Sklep o ukinitvi javnega dobra 

9. Kadrovske zadeve 

10. Pobude in vprašanja svetnikov 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta. 

Dnevni red je bil sprejet z 10 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 ravnanju z zapuščenimi in nepravilno parkirnimi vozili v Občini 

Šmartno pri Litiji – predlog za drugo branje 

 

Uvod je podal Aleš Krţe. 

 

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: Sonja Peterlin Krznar, Marjan Janeţič. 

 

Dodatna pojasnila sta podala Aleš Krţe in ţupan Milan Izlakar. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

 

SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema Odlok o ravnanju z 

zapuščenimi in nepravilno parkiranimi vozili v Občini Šmartno pri Litiji vključno s 

podanimi spremembami na seji. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta. 

Sklep je bil sprejet s 15 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 
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AD 3). Odlok o izvedbenem delu občinskega prostorskega načrta Občine Šmartno pri 

Litiji – predlog za prvo branje 

 

Uvod sta podala Andreja Leskovšek in Peter Lovšin. 

 

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. 

Poročilo o delu na Odboru za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance je podal 

predsednik odbora Franc Černe. 

 

Razprava: Tomaţ Gradišek, Franc Černe, Marjan Janeţič. 

 

Dodatna pojasnila je podal Peter Lovšin. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

 

SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema Odlok o izvedbenem delu 

občinskega prostorskega načrta Občine Šmartno pri Litiji v prvem branju. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta. 

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

 

AD 4). Zaključni račun proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2009 in inventurno 

poročilo Občine Šmartno pri Litiji za leto 2009 

 

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 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 zaščito in reševanje je podal predsednik odbora Marjan Janeţič. 

 

Razprava: Tomaţ Gradišek, Peter Avbelj, Miroslav Berčon, Franc Černe. 

 

Dodatna pojasnila je podal ţupan Milan Izlakar.  

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednja sklepa v paketu: 

 

SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema Zaključni račun proračuna 

Občine Šmartno pri Litiji za leto 2009. 

SKLEP 2: Občinski svet Občine šmartno pri Litiji sprejema inventurno poročilo Občine 

Šmartno pri Litiji za leto 2009. 
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Ob glasovanju je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta. 

Sklepa v paketu nista bila sprejeta z 5 glasovi »za in z 8 glasovi »proti«. 

 

AD 5). Načrt razvoja Gasilske zveze Šmartno pri Litiji za obdobje 2010 – 2014 

 

Uvod je podal Mitja Jesenšek, predsednik Gasilske zveze Občine Šmartno pri Litiji. 

 

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

 

Razprava: Franc Jaklič, Franc Černe, Joţe Ponebšek. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

 

SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema Načrt razvoja Gasilske zveze  

Šmartno pri Litiji za obdobje 2010 – 2014. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta. 

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

 

AD 6). Soglasje k ceni storitve pomoč na domu, ki jo izvaja CSD Litija 

 

Uvod sta podali Karmen Sadar in Nataša Vrhovec. 

 

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

 

Razprave ni bilo. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predloge sklepov v paketu: 

 

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 13.11 € na efektivno uro. 

Cena storitve se dodatno zniţa za subvencijo iz sredstev proračuna Občine Šmartno pri 

Litiji za 9.83 € na uro neposredne uporabe (75%). Cena za neposrednega uporabnika 

tako znaša 3.28 €. 

SKLEP 2: Strošek vodenja za Občino Šmartno pri Litiji znaša mesečno 422.23 € to je za 

0.12 strokovnega delavca. 

SKLEP 3: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji soglaša, da se navedene cene 

uporabljajo od 01.04.2010 dalje. 

 

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 7). Letni program športa Občine Šmartno pri Litiji za leto 2010 

 

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. 
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Razprava: Jernej Peterlin, Tomaţ Gradišek. 

 

Dodatno pojasnilo je podal ţupan Milan Izlakar. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

 

SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema Letni program športa 

Občine 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). Sklep o ukinitvi javnega dobra 

 

Uvod je podala Nataša Dobravec. 

 

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 sprejema Sklep o ukinitvi javnega 

dobra na zemljišču parc. št.: 1047/11, ZKV 1136, k.o. Šmartno. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 14 članov občinskega sveta. 

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

 

AD 9). Kadrovske zadeve 

 

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

Černe. 

 

Razprava: Marjan Janeţič. 

 

Marjan Janeţič je za nadomestnega člana v Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in 

finance predlagal Miroslava Berčona. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

 

SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji razrešuje dosedanjega člana Odbora 

za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance Franca Černeta. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta. 

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

 

Predsedujoči  je dal na glasovanje predlog sklepa svetnika Marjana Janeţiča. 
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SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji za nadomestnega člana v Odbor za 

gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance imenuje Miroslava Berčona, stanujočega 

Jelša 11, Šmartno. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 14 članov občinskega sveta. 

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

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

 

SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji za nadomestnega člana v Odbor za 

gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance imenuje Matjaţa Aškerca, stanujočega 

Leskovica 17 a, Šmartno. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 14 članov občinskega sveta. 

Sklep je bil sprejet z 9 glasovi »za« in z 2 glasovi »proti«. 

 

AD 10). Pobude in vprašanja svetnikov 

 

Peter Avbelj: Svetnika zanima, kako daleč je občina na drugem delu razpisa za 

širokopasovno omreţje. Kot je seznanjen, smo prvi del zamudili. Na voljo je 30 MIO €.  

Druga zadeva so ceste. Cesta v Kostrevnici je uničena zaradi povečanja prevozov iz 

kamnolomov v Jeţcah. Kamionov je iz dneva v dan več. Zanima ga, kako bo občina pristopila 

k sanaciji in kakšni so predvideni ukrepi na tem področju. Vabi tudi ostale svetnike, da si 

pridejo ogledati v kakšnem stanju je cesta skozi Jeţce po treh letih, ko so jo šmarski 

davkoplačevalci plačali.  

Tretja zadeva. Štirinajst dni nazaj ga je pot zanesla v Telgate v severni Italiji in spomini so 

privreli na dan. Na to temo je bilo veliko zdravic, izmenjav, visoko letečih besed. Zanima ga, 

kaj od ostalo tega. Ta pobratena občina je kar na enkrat poniknila iz dnevnega reda dogajanj v 

naši občini.  

Joţa Ţurga: Njeno vprašanje se nanaša na odgovor na prejšnje vprašanje. Vprašanje iz 

prejšnje seje in sicer glede občinskega glasila. Del odgovora je takšen: »delajo se pa na za to 

usposobljenem podjetju. Takratni občinski svet se je s tako odločitvijo strinjal. Sklenjena 

pogodba o sofinanciranju s podjetjem Preprinta. Izdajatelj je dolţan zagotoviti odgovornega 

urednika in vse potrebno, da časopis izhaja skladno s predpisi«. Svetnica je v vprašanju, 

pobudi prosila za dokumentacijo in če je bila sklenjena pogodba, sprašuje,  če bi lahko dobili 

pogodbo, če seveda ni tajno, oziroma vsaj tisto, kar ni tajno, sklep občinskega sveta in pa 

nenazadnje glede na to da se iz občinskega proračuna namerava financirati 30.000,00 € za to 

leto, misli, da bi bilo nekako prav da za davkoplačevalski denar urednik oziroma podjetje 

poda neka finančna poročila.  

Petra Kovačič: Nekoč je v Jeţcah poleg smerokaza za Radohovo vas stala tudi tabla za 

Primskovo, danes je na tem mestu ni več. Krajani se obračajo nanjo s prošnjo, da se ta tabla 

ponovno postavi. Krajani Sevna si ţelijo, da se označi vas Sevno s krajevno tablo.  

Druga zadeva. Uvodoma je bilo rečeno, da je bila čistilna akcija uspešna. Res je nabralo se je 

ogromno smeti, odpadkov, ampak na našem območju so vsi odpadki, v kolikor jih niso  

odpeljali Romi še vedno na deponijah. Prosi, če se lahko to odstrani.  

Franc Černe: Svetnik  je postavil vprašaje v zvezi z nakupom novodobnih varčnih ţarnic za 

javno razsvetljavo, za katere misli, da so nameščene okoli zadruţnega doma. Svetnika zanima 

koliko je ta zadeva stala.  
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Enako vprašanje kot ga je postavila Petra. Tudi pri njih je bila čistilna akcija, ki je bila zelo 

dobro obiskana in uspešna. Ti odpadki so še vedno tam, kar niso Romi pobrali. Bojijo se, da 

se bodo ti odpadki ponovno znašli tam, odkoder so jih s teţavo izvlekli ven.  

Svetnika zanima, kako je urejeno lastništvo oziroma solastništvo tega objekta v katerem 

deluje občina. sprašuje prav tako za prostor, ki se oddaja  v najem Javnemu zavodu 

Bogenšperk. Prav tako za parkirišče pred stavbo, ker on nikoli ne najde prostora, da bi 

parkiral pred občinsko stavbo. Posebej pa ga skrbi oziroma moti to, da ni niti enega prostora 

za invalide. Ţe tako je teţaven dostop za to skupino ljudi, pa še ko se pripelje do vhoda nima 

kje parkirat. Prosi, da se na tem delu zagotovi en prostor za invalide. Iz svojega dvorišča, 

mimo tega parkirišča ima dostop tudi g. Izlakar. Zanima ga, če je za ta dostop urejena 

sluţnost.  

Zanima ga tudi koliko je bilo dote, ki jo je občina dobila z delitveno bilanco med Občinama 

Litija in Šmartno pri Litiji. Ovrednoteno v številkah in koliko jo je sedaj po sedmih oziroma 

osmih letih. On smatra, da se je to premoţenje vsaj prepolovilo, če ţe ne več. Videli bomo pa 

potem, ko bomo prodali ta stanovanja, koliko bomo za to iztrţili.  

Ţupana prosi, da se takih izjav glede izdajstva v uvodniku v Martinovem glasu ne piše. Iz 

Ljudske stranke je ţupan prvi izstopil. On je od vsega začetka v tej stranki. Toliko je načelen, 

da je še vedno član te stranke, katere član je od ustanovite naprej in on ni nikoli nobenega 

izdal.  

Tomaţ Gradišek: Svetnik prosi, da se mu za vsa leta od kar je šmarska občina pripravite 

podatek o povečanju ali zmanjšanju lastnih vlog v opredmetena in ne opredmetena osnovna 

sredstva. V letošnjem letu oziroma v zaključnem računu za leto 2009 je to povečanje iz 6.4 

MIO na 7.6 MIO. Iz tega bi se zelo dobro videlo, če je občina res tako uspešna.   

Janez Trpin: Na prejšnji seji je podal pobudo, da se odmeri cesta od Leskovice proti 

Bogenšperku. Odgovor je bil podan, da je ta cesta  v pristojnosti drţave. Podal je pobudo za 

odmero stare ceste proti Bogenšperku in ne drţavne ceste.  
 

 

Predsedujoči je zaključil  sejo ob  20.15  uri. 

 

 

Pripravila:                                         

Nataša Dobravec 

    

                

Tajnik občine:                                                                                                        Predsedujoči: 

mag. Karmen Sadar                                                  Milan Izlakar 


