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Skrajšani zapisnik 

sedemindvajsete redne seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji,  

ki je potekala dne, 03.06.2010 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, Jernej Peterlin (od 

18.20 ure dalje) 

Odsotni: / 
Ostali prisotni:  Helena Potisek; predsednica Nadzornega odbora občine, Irena Komatar; 

predstavnica podjetja AXIS d.o.o.,  

za občinsko upravo: Karmen Sadar, Andreja Leskovšek, Tatjana Martinčič Poglajen, Matej 

Adamič,  Aleš Krţe, Nataša Dobravec 

Gostje: predstavniki KS Javorje, mediji 

 

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

predsedujoči ugotovil sklepčnost sveta (navzočih je bilo 14 članov občinskega sveta od 16 - 

ih). 

 

Potrditev skrajšanega zapisnika: 

- 25. redne seje z dne, 18.03.2010 in 

- 26. redne seje z dne, 22.04.2010 

 

Pripombe na zapisnik 25. redne seje: 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 15 članov občinskega sveta. 

Zapisnik ni bil potrjen z 7 glasovi »za« in z 8 glasovi »proti«. 

 

Predsedujoči je dal v potrditev skrajšani zapisnik 26. redne seje z dne, 22.04.2010. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta. 

Zapisnik je bil potrjen z 14 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 

 

Predsedujoči je dnevni red spremenil tako, da je 3. točko dnevnega reda »Odlok o 

kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Šmartno pri Litiji – predlog za prvo branje« 

obravnava kot prva točka dnevnega reda, ostale točke se ustrezno preštevilčijo in predlagal  

naslednji dnevni red: 

 

1. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Šmartno pri Litiji – predlog za 

prvo branje 

2. Poročilo o delu ţupana in občinske uprave 

3. Odlok o izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri Litji za leto 2010 – predlog za 

prvo branje 
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4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem 

načrtu za razširitev ureditvenega območja Šmartno sever ŠS 2 – predlog za prvo 

branje 

5. Posamični program ravnanja s stvarnim premoţenjem  

6. Pobude in vprašanja svetnikov 

 

Razprava na dnevni red: 

 

Marjan Janeţič je vprašal zakaj se tretja točka dnevnega reda ne obravnava po hitrem 

postopku. 

 

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

Občine Šmartno pri Litiji z sprejetimi sklepi na zboru krajanov Krajevne skupnosti Javorje«, 

ki naj se obravnava kot 6. točka dnevnega reda. 

 

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

»Seznanitev Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji z sprejetimi sklepi na zboru krajanov 

Krajevne skupnosti Javorje«, ki naj se obravnava kot 6. točka dnevnega reda. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta. 

Predlog za razširitev dnevnega reda je  bil sprejet z 14 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 

 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji dnevni red: 

 

1. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Šmartno pri Litiji – predlog 

za prvo branje 

2. Poročilo o delu župana in občinske uprave 

3. Odlok o izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri Litji za leto 2010 – predlog za 

prvo branje 

4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem 

načrtu za razširitev ureditvenega območja Šmartno sever ŠS 2 – predlog za prvo 

branje 

5. Posamični program ravnanja s stvarnim premoženjem  

6. Seznanitev Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji z sprejetimi sklepi na zboru 

krajanov Krajevne skupnosti Javorje 

7. Pobude in vprašanja svetnikov 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta. 

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

 

AD 1). Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Šmartno pri Litiji – 

predlog za prvo branje 

 

Uvod je podala Irena Komatar. 

 

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. 
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Razprava: Joţe Ponebšek, Joţa Ţurga, Franc Černe, Sonja Peterlin Krznar, Peter Joţe 

Poglajen. 

 

Dodatna pojasnila so podali Irena Komatar, ţupan Milan Izlakar in Andreja Leskovšek. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

 

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

občinskih javnih cest v Občini Šmartno pri Litiji 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«. 

 

AD 2). Poročilo o delu župana in občinske uprave 

 

Poročilo je podal ţupan Milan Izlakar. 

 

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

 

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

za prvo branje 

 

Uvod sta podala Tatjana Martinčič Poglajen in ţupan Milan Izlakar. 

 

Franc Jaklič je zahteval deset minutni odmor, zaradi razdelitve dodatnega popravljenega 

gradiva. 

 

Ţupan je odredil deset minutni odmor. 

 

- odmor - 

 

Predsedujoči je preveril sklepčnost sveta (navzočih je bilo 14 članov občinskega sveta od 16- 

ih). 

 

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 Matjaţ Aškerc. 

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. 

Poročilo o delu na Nadzornem odboru občine je podala predsednica odbora Helena Potisek. 

 

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

Marjan Janeţič, Joţe Ponebšek, Petra Kovačič, Matjaţ Aškerc. 

 

Joţe Ponebšek replika na Matjaţa Aškerca. 
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Dodatna pojasnila sta podala Karmen Sadar in ţupan Milan Izlakar. 

Franc Černe je v imenu svetniške skupine SLS zahteval deset minutni odmor. 

 

Ţupan je odredil deset minutni odmor. 

 

- odmor - 

 

Predsedujoči je preveril sklepčnost sveta (navzočih je bilo vseh 16 članov občinskega sveta). 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednje predloge sklepov: 

 

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

proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2010  v prvem branju, z vsemi pripombami 

podanimi na seji. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta. 

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

 

SKLEP 2: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema Letni progam pridobitve in 

razpolaganja s stvarnim in finančnim premoženjem občine za leto 2010. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta. 

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

 

SKLEP 3: Občinski svet Občine  Šmartno pri Litiji sprejema sklep, da se prihodki v 

proračunskem letu 2010 z rebalansi proračuna namenijo za tisti namen iz katerega so 

bili le-ti pridobljeni. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta. 

Sklep je bil sprejet z 16 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 

 

AD 4). Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem 

prostorskem načrtu za razširitev ureditvenega območja Šmartno sever ŠS 2 – predlog za 

prvo branje 

 

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: Petra Kovačič. 

 

Dodatna pojasnila je podala Andreja Leskovšek. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
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SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema Odlok o spremembah in 

dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za razširitve 

ureditvenega območja Šmartno sever ŠS 2 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«. 

 

AD 5). Posamični program ravnanja s stvarnim premoženjem 

 

Uvod je podala Nataša Dobravec. 

 

Razprava: Sonja Peterlin Krznar, Franc Černe. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednja predloga sklepov v paketu. 

 

SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep, da se nepremičnina 

dvosobno stanovanje št.: 14, na naslovu Staretov trg 25, Šmartno pri Litiji ( s primarno 

površino 47,08 m2 in sekundarno površino 3,70 m2), s pripadajočim zemljiščem ter 

skupnimi deli in napravami, vpisan v  podvložku   1158/15 k.o. Šmartno proda na 

podlagi javne dražbe po izklicni ceni 50.000,00 €. Najnižji znesek višanja izklicne cene 

znaša 500,00 €. Kupec krije stroške cenitve stanovanja, davek od prometa z 

nepremičninami in notarsko overitev podpisa prodajalca. 

 

SKLEP 2: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema Letni načrt pridobitve in 

razpolaganja s stvarnim premoženjem občine za obdobje začasnega financiranja april – 

junij 2010. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta. 

Sklepa v paketu sta bila sprejeta z  12 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 

 

AD 6). Seznanitev Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji z sprejetimi sklepi na 

zboru krajanov Krajevne skupnosti Javorje 

 

Uvod je podal Franc Černe. 

 

Razprava: Peter Avbelj, Franc Černe, Franc Jaklič. 

 

Dodatna pojasnila je podal ţupan Milan Izlakar. 

 

Probleme Krajevne skupnosti Javorje je predstavil predsednik odbora krajevne skupnosti 

Rafael Pivec. 

 

AD 7). Pobude in vprašanja svetnikov 

 

Franc Černe: Svetnik je najprej podal pohvalo Cestnemu podjetju Ljubljana za res zgledno 

vzdrţevanje regionalne ceste 645 Zavrstnik – Trebeljevo. 

Svetnik prosi občinsko upravo in ţupana, da pričnejo s pripravo odloka o sofinanciranju in 

gradnji malih čistilnih naprav v Občini Šmartno pri Litiji. Čas, do katerega je potrebno takšne 

čistilne naprave imeti, se hitro pribliţuje zato misli, da je potrebno tak odlok čimprej sprejeti, , 

da bodo zainteresirani občani lahko deleţni sofinanciranja s strani občine.  
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Svetnika zanima v kakšni fazi je občina glede izvajanja štiri letnega plana, ki ga je pripravil 

ţupan s svojo občinsko upravo. Tukaj konkretno misli na odpis investicij in realizacije tako s 

sredstvi pridobljenimi s stani drţave, občine in Evropske unije.  

Svetnika zanima priključek na obvoznico za Kmetijsko gozdarsko zadrugo. Na občinskem 

svetu je bila sprejeta odločitev o zamenjavi zemljišč med Kovino Herzem in  Kmetijsko 

zadrugo. Takrat je bilo v dogovoru rečeno, da bo na tej parceli, ki jo Kmetijska zadruga dobi, 

potekal tudi priključek na obvozno cesto. Ker je slišati različne govorice svetnika zanima, 

kako je s tem priključkom. Glede na to, da je bila z dogovorom prevzeta tudi določena 

finančna obveznost bi ţelel za natančen odgovor.  

Peter Avbelj: V zvezi z odgovorom na temo širokopasovnega omreţja v Kostrevniški dolini 

meni, da objavljene »bele lise« ne drţijo. Če bi bili beli lisi samo na območju Razbor in 

Poljan, bi bil on zagotovo priključen na širokopasovno omreţje, vendar to v Kostrevniški 

dolini ne funkcionira.  

Svetnik prosi, da bi se tranzitni promet tovornjakov iz kamnolomov preusmeril z lokalne ceste 

na regionalno, se pravi iz kostrevniške doline na drţavne ceste, glede na to da je most v 

Črnem Potoku v gradnji in tik pred odprtjem. Na občinskem svetu so bile v preteklosti ţe 

podane obljube kot so  »kar bomo mi uničil cest  jih bomo tudi popravili«.  

Tomaž Gradišek: V poročilu, ki je bilo dano, mu ne gre nič skupaj, glede na to da je bilo 

objavljeno, da je občinskega premoţenja na 31.12.2009, 14.411,000,00 €. Ko gleda te bilance 

je tega premoţenja 7.643,000,00 € plus.  

Pojasnila sta  na seji podala Tatjana Martinčič Poglajen in  ţupan Milan Izlakar.   

Sonja Peterlin Krznar: Svetnica z odgovori, ki so jih dobili ni zadovoljna in ne bo izgubljala 

besed. Svetnica predlaga, da v primeru, ko odgovore na svetniška vprašanja in pobude dobijo 

na sami seji, da se vključijo v točko poročilo ţupana in občinske uprave.  Takrat svetniki sicer 

nimajo pravice razpravljati oziroma postavljati vprašanj naj bo pa to zraven. Svetnica je 

povedala, če kdo tole gleda, bi pri teh odgovorih lahko kdo zardel.   

Svetnica je dala pobudo in sicer predlaga, da se v glasilu Martinov glas vsaj okvirno postavi 

rok in razmišljanje o kosovnem odvaţanju odpadkov. Mogoče bi to napisal ţupan v svojem 

kotičku. Na prejšnji seji je bilo povedano kako uspešna je bila čistilna akcija. Svetnica se boji, 

da se bo ta zadeva kmalu ponovila in da bo po gozdovih še več odpadkov. Svetnica je 

povedala da se je v sedmih letih izkazalo, da to ni bila prava poteza.  

Odgovor je podal ţupan Milan Izlakar na seji.  

Franc Jaklič: Svetnika zanima če se periodično izvajajo meritve okoljskih vplivov 

odlagališča Rakovnik in če je občina seznanjena z rezultati teh meritev.  

Matjaž Aškerc: V odgovoru glede na novo postavljenih svetilk je navedeno, da je to samo 

brezplačen pilotski projekt. Svetnika znanima, če je to samo montaţa, ker je bilo postavljeno 

vprašanje tudi koliko je ta zadeva stala. 

Odgovor je podal ţupan Milan Izlakar na seji. 

 

Predsedujoči je zaključil  sejo ob  21.00 uri. 

 

 

 

Pripravila:                                         

Nataša Dobravec 

    

                

Tajnik občine:                                                                                                        Predsedujoči: 

mag. Karmen Sadar                                                  Milan Izlakar 


