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Skrajšani zapisnik

nadaljevanja 27. redne seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji, ki je bila dne 
19.04.2006 ob 18.00 uri v sejni sobi občine Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 

Šmartno pri Litiji

Prisotni  svetniki: Matjaž  Aškerc,  Marko  Femc,  Anton  Tomažič  (do  19.55  ure),  Jože 
Ponebšek, Branko Šuštaršič,  Franc Černe, Jure Gradišek, Tomaž Kremžar (do 19.35 ure), 
Roman Zaman (do 19.50 ure), Anton Rafael Sinigoj, Tomaž Gradišek, Karmen Grom, Sonja 
Peterlin Krznar, Rajko Meserko (do 19.00 ure)
Odsotni: Janez Ponebšek, Dušan Cerjak
Ostali prisotni: Za občinsko upravo: Karmen Sadar,  Nataša Dobravec, Aleš Jurič.
Vabljeni: mediji, občani.

Nadaljevanje  seje  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 14).

Župan je obvestil  svetnike,  o spremembi sprejetega sklepa (sklep ni  vseboval  zemljišč  in 
opisa prodajanega dela poslovne stavbe) o prodaji dela  poslovne stavbe Žita, ki se je na 27. 
redni seji dne 12.04.2006 obravnaval kot 14. točka dnevnega reda. 
Spremenjen sklep:

SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep o prodaji poslovnega 
prostora v izmeri 403,34 m2, ki se nahaja v pritličju poslovne stavbe na naslovu Staretov 
trg 12, Šmartno pri Litiji, s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem, v zemljiški knjigi 
vpisano kot parc. št. 81 poslovna stavba 726 m2, dvorišče 67 m2, 80/1 dvorišče 127 m2 in 
80/2 funkcionalni objekt 38 m2 vse ZKV 724 k.o. Šmartno. Poslovni prostor se nahaja v 
zadnjem delu poslovne stavbe (gledano iz smeri glavnega vhoda v predmetni poslovni 
stavbi). Poslovni prostor v vrednosti 29.884.025,00 SIT  se  proda na podlagi javnega 
zbiranja ponudb.

Matjaž Aškerc je na podlagi 40. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji 
predlagal  spremembo dnevnega reda in sicer,  da se 19.  točka dnevnega reda »Soglasje k 
izgradnji  hodnika  ob  regionalni  cesti  skozi  Jeze«  obravnava  prednostno  zaradi  prisotnost 
občanov, navzočih na seji za to točko.

Predsedujoči je dal na glasovanje predlog svetnika Matjaža Aškerca, da se 19. točka dnevnega 
reda »Soglasje k izgradnji hodnika ob regionalni cesti skozi Jeze«.

Ob glasovanju je bilo navzočih 14 svetnikov.
Predlog je bil sprejet z 13 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.

AD 19.) Soglasje k izgradnji hodnika ob regionalni cesti skozi Jeze

Uvod je  podal  Matjaž  Aškerc  in  predlagal,  da  občinski  svet  dovoli  besedo  predstavniku 
krajanov naselja Jeze Bogdanu Juteršku. 

Dodatno pojasnilo je podal  župan Milan Izlakar.

1



- skrajšani zapisnik nadaljevanja 27. seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji -

Predsedujoči je dal na glasovanje predlog svetnika Matjaža Aškerca, da občinski svet dovoli 
poročilo o aktivnostih glede izboljšanja prometne varnosti v naselju Jeze Bogdanu Juteršku.

Ob glasovanju je bilo navzočih 14 svetnikov.
Predlog je bil sprejet z 13 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.

Poročilo je podal Bogdanu Juteršek.

Razprava:  Matjaž Aškerc,  Anton Rafael  Sinigoj,  Jure Gradišek,  Tomaž Kremžar,  Tomaž 
Gradišek, Franc Černe, Roman Zaman, Marko Femc.

Matjaž Aškerc replika na Romana Zamana.
Jože Ponebšek replika na Matjaža Aškerca.

Jože Ponebšek proceduralno.

Rajko Meserko replika na Jožeta Ponebška.
Anton Rafael Sinigoj replika na Jožeta Ponebška.
Roman Zaman replika na Matjaža Aškerca.

Dodatno pojasnilo je podal župan Milan Izlakar.

Rajko  Meserko je predlagal občinskemu svetu v sprejem 3. sklep, katerega je sprejel Svet za 
preventivo in vzgojo v cestnem prometu:

SKLEP:  Občinski  svet  Občine  Šmartno  pri  Litiji  nalaga  občinski  upravi  Občine 
Šmartno  pri  Litiji,  da  pristopi  k  izvedi  vseh  aktivnosti  za  izgradnjo  pločnika  z 
osvetlitvijo oz. alternativne možnosti tako imenovanega nasutja brežine ob regionalni 
cesti R2 – 416, odsek 1346 Litija – Šmartno pri Litiji zaselek Jeze in se to upošteva pri 
pripravi rebalansa za proračun za leto 2006.  

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:

SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji  pooblašča občinsko upravo Občine 
Šmartno  pri  Litiji,  da  pristopi  k  izvedbi  vseh  aktivnosti  za  izgradnjo  pločnika  z 
osvetlitvijo oz. alternativne možnosti tako imenovanega nasutja brežine ob regionalni 
cesti R2 – 416, odsek 1346 Litija – Šmartno pri Litiji, zaselek Jeze. 

Ob glasovanju je bilo navzočih 14 svetnikov.
Sklep je bil sprejet z 14 glasovi »za« in z  0 glasovi »proti«.

AD 16). Soglasje k ceni storitve pomoč na domu, ki jo izvaja CSD Litija.

Uvod je podala Karmen Sadar.

Poročilo  o  delu  na  Odboru  za  družbene  dejavnosti  je  podal  predsednik  odbora  Anton 
Tomažič.

Razprave ni bilo.

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednje predloge sklepov 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 2.494,00 SIT na efektivno uro.
Cena storitve se dodatno zniža za subvencijo iz sredstev proračuna občine Šmartno pri 
Litiji za 1247,00 SIT na uro neposredne uporabe. Cena za neposrednega uporabnika 
znaša 1247,00 SIT.

SKLEP 2: Strošek vodenja za občino Šmartno pri Litiji znaša mesečno 95.686,00 SIT to 
je za 0,11 strokovnega delavca.

SKLEP  3:  Občinski  svet  Občine  Šmartno  pri  Litiji  soglaša,  da  se  navedene  cene 
uporabljajo od 1.4.2006 dalje.

Ob glasovanju je bilo navzočih 14 svetnikov.
Sklepi v paketu so bili sprejeti z 12 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.

AD 17). Organizacijska oblika predšolske vzgoje v Občini Šmartno pri Litiji

Uvod je podala Karmen Sadar.

Razprava:  Anton  Rafael  Sinigoj,  Marko  Femc,  Jure  Gradišek,  Karmen  Grom,  Tomaž 
Gradišek.

Marko Femc proceduralno.

Predsedujoči je odredil pet minutni odmor.

- odmor -

Predsedujoči je preveril sklepčnost sveta (od 16 svetnikov jih je bilo navzočih 13).

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:

SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji zavezuje občinsko upravo, da prične z 
vsemi  potrebnimi  aktivnostmi  za ugotovitev smotrnosti  in  možnosti  priključitve  dela 
VVZ Litija – enota Ciciban, k javnemu zavodu Osnovna šola Šmartno.

Ob glasovanju je bilo navzočih 13 svetnikov.
Sklep je bil sprejet z 13 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.

AD 18). Ustanovitev odbora za sprejem delegacije iz Telgateja

Uvod je podal Matjaž Aškerc.

Dodatno obrazložitev sta podala župan Milan Izlakar in Karmen Sadar.

Razprava: Tomaž Kremžar, Sonja Peterlin Krznar, Marko Femc, Tomaž Gradišek, Karmen 
Grom, Matjaž Aškerc, Franc Černe.

Dodatna pojasnila sta podala župan Milan Izlakar in Karmen Sadar.

Tomaž Kremžar replika na Karmen Grom.
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Marko Femc replika na Tomaža Kremžarja.
Tomaž Kremžar replika na Marka Femca.
Marko Femc replika na Franca Černeta.

AD 20). Poročilo o delu Javnega zavoda Bogenšperk.

Uvod je podal Matjaž Aškerc in predlagal da se poročilo o delu Javnega zavoda Bogenšperk 
in o delu sveta Javnega zavoda Bogenšperk obravnava na naslednji redni seji, na katero se 
povabi tudi direktorja javnega zavoda Braneta Kodrina.

Razprava: Jure Gradišek.

AD 21). Pobude in vprašanja svetnikov

Tomaž Gradišek podžupan je pričel s pogovorom, kdo je v tem svetu oz. na občinski upravi 
in še kje  za kaj plačan. Plačan je vsak po svoje. Tudi funkcijo ima vsak po svoje. Vemo kdo 
je  profesionalec,  če  je  ga.  Karmen  plačana  za  to,  da  nas  na  sejah  večkrat  zasmehuje, 
grimasira, da vodijo razne razprave, govori sama s seboj in žali svetnike, kar je slišati do 
podžupana. To je povedal tudi v imenu svetniške skupine LDS. Podžupan želi imeti korekten 
odnos do vsega in vsak naj odgovarja. Odraz tega je pa tisto, kar je povedal že na prejšnji seji. 
Odraz vsega je tudi to, kar se dogaja pri zgodbi, ki smo jo slišali pravkar. Odraz tega je tudi 
zgodba o javnemu zavodu Bogenšperk, ker se ne dala tisto, za kar je kdo plačan. Smatra, da 
mora vsak pri sebi razčistiti za kaj je plačan in tudi razčisti kateri so voljeni in kateri so tu v 
službi (so uslužbenci uprave) in imajo kvalitetno in primerno tistim zahtevam, ki jih doreče 
občinski  svet  za  pripravljati  gradiva  in  ostale  zadeve.  Ne  pa  da  z  občinskim  svetom 
pametnujejo  in  se  iz  svetnikov  delajo  norca.  Podžupan  ne  zahteva  nič  kar  ni  korektno. 
Zahteva  samo  korektnost  do  vseh  svetnikov,  brez  vsakih  grimas  in  brez  vsakega 
zasmehovanja in še enkrat ponavlja, da ne zahteva nič nemogočega. 
Na tiste  kritike,  ki  jih  je  doživel  na  prejšnji  seji,  da  je  odgovoren  za  stanje  na  javnemu 
podjetju JP KSP Litija d.o.o., je naredil tudi korak naprej in med obema županoma organiziral 
sestanek, da sta se v določenih zadevah poenotili, kako peljati zadevo naprej. Tako, da bi 
poskušali na naslednje občinske svete tako v Litiji kot v Šmartnem ta odlok le uvrstiti in ga če 
bo politična volja (kar je v Litiji verjetno težko). Podžupan se pridružuje zadev vrtec, da je to 
ponovno ena zgodba izigravanja, kar nam ostaja in ponovno apelira, da se zadeva pelje tako, 
da se če to njim tako odgovarja pa pojdimo mi na nož pa na tej strani. Smatra, da je že čas, da 
se zadeve na JP KSP Litija d.o.o. uredijo, še posebej ko se pri prerazporeditvi sredstev vidi 
koliko nas bo letos stala zimska služba, pa še kaj nas bo stalo. Konec koncev bi bilo zelo lepo, 
če  bi  občinski  svet  lahko  kdaj  videl  koncesijsko   pogodbo  o  zimski  službi  in  jo 
prekomentirali, ker se mu zdi, da so postavke gromozanske in potem ni čudno, da nimamo 
sredstev za izgradnjo pločnika itd. če bomo vsako leto imeli tako hudo zimo potem bomo 
dajali proračun samo za ta namen in nič drugega. Prosi, da se problematika zimske službe 
uvrsti na naslednjo sejo občinskega sveta, ter da se podajo zelo jasne postavke, kaj, kako in za 
kaj gre ta denar. 

Franc Černe  odgovori,  katere je dobil na pobude in vprašanja iz prejšnje seje z njimi ni 
zadovoljen.  Pričakuje tam kjer  je  spraševal,  glede  telekomunikacijskega omrežja,  da dobi 
odgovor  od  za  to  pristojnih  služb  to  se  pravi  od  ministrstva,  ki  je  pristojen  za  to  da  to 
odgovori.  zakon je  bil  sprejet,  zakon  velja  in  njega  ne  zanima,  da  ministrstvo  pripravlja 
spremembo zakona. Ta zakon velja in prosi, da na zastavljeno vprašanje dobi tudi odgovor. 
Prav  tako  ni  zadovoljen  z  odgovorom  na  drugo  vprašanje  glede  humanitarnih  pomoči. 
Podučili so ga, da naj sedaj kot koordinator sam vpraša socialno službo kdo dobiva to pomoč, 
kdo pa ne. Koordinatorjem je bilo jasno povedano, da bodo imeli vso podporo na občinski 
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upravi,  sedaj  bo  pa  koordinator  prosil  občinsko upravo,  da  poda  odgovor  na  zastavljeno 
vprašanje. Občinska uprava naj vpraša, tisto, kar je on vprašal. 
Glede  občinskega  glasila  Martinov  glas  svetnik  sprašuje,  zakaj  se  nekateri  prispevki  ne 
objavljajo. Na uredništvo so bili poslani prispevki, kateri so bili časovno vezani in niso bili 
objavljeni. Zaradi tega je nastala neka praznina in so se morale uporabljati drugačni mediji, da 
so  bili  občani  obveščeni  o  zadevah.  Na  začetku  pa  je  bilo  rečeno,  da  bo  Martinov  glas 
nadomestil Občana. 
Svetnik je podal predlog za sklic izredne seje občinskega sveta na temo JP KSP Litija d.o.o. in 
na to temo povezan tudi odlagališča Rakovnik. Poudaril je, da naj gradivo pripravi občinska 
uprava, ne da bo svetnik kot predlagatelj neke točke skrbel tudi za to, da bo pripravljeno 
gradivo, za to on ni plačan. 
Povedano je bilo, da so sredstva za sklic izredne seje 630.000,00 SIT, prav tolikšna pa je tudi 
županova palača. Zato se mu ne zdi, da je ta sklic izredne seje neko opravičilo javnosti, da so 
to sedaj ogromni denarji, na drugi strani pa to predstavlja eno mesečno plačo župana. 
Svetnik je prejel pismo naslovljeno osebno na njega, kot občinskega svetnika, ki je prispelo 
na občino in ga je občinska uprava brez njegove vednosti odprla, dala v drugo kuverto in 
preko kurirja poslala njemu domov. Svetnik ni nikogar pooblastil, da odpira njegovo pošto. 
Svetnik prosi, da se v bodoče to ne dogaja. 
Svetnika zanima, zakaj so po novem seje ob sredah, če je bilo dogovorjeno, da bodo seje 
potekale ob četrtkih. Ves čas so seje potekale ob četrtkih, sedaj pa so kar na enkrat seje ob 
sredah. Svetnik bi pričakoval nek plan sej do konca tega mandata. To bi bilo prav da bi tako 
bilo. 
Na začetku  27.  redne  seje  ob  sklicu je  bilo  tudi  nekaj  občanov oz.  krajanov iz  območja 
Štangarskih poljan.  Občana  sta  prosila,  ker  se  nadaljevanje seje  nista  mogla udeležiti,  da 
svetnik postavi vprašanje, če je možno, da se še v letošnjem letu izvedlo asfaltiranje lokalne 
ceste na odseku Šmit občinska meja Ljubljana odsek zajetje litijski vodovod v izmeri 700 
tekočih  metrov.  Spodnjo  utrditev  bi  pripravili  krajani  sami  oz.  je  delno  že  pripravljeno. 
Svetnik predlaga,  da gre denar za asfaltiranje omenjenega odseka iz litijskega občinskega 
proračuna iz potreb za vodovod, kar je bilo v preteklosti že planirano in obljubljeno. To župan 
tudi ve, saj je bil takrat tudi občinski svetnik. Na enem delu tega odseka je že asfalt. 

Anton Rafael Sinigoj  tri zadeve, so povedali že njegovi predhodniki. Tudi on med drugim 
predlaga, da je zimska služba in pogodba o njej stvar točke dnevnega reda bodoče seje, prav 
tako  industrijsko  odlagališče  Rakovnik  in  sodelovanje  z  ministrstvom  za  sanacijo  tega 
odlagališča. Prav tako se strinja, da se na seji obravnava JP KSP Litija, d.o.o..
Svetnik  pričakuje  (ne  ve  za  kaj  se  toliko  časa  čaka),  da  se  sprejme  odlok  o  občinskem 
prazniku. 
Ravno tako pričakuje kakšen vzvod o zadevah, ki bi urejale to na kar je že pred letom in več 
opozoril, da imamo tu poti, ki so nevarne (Rusova hiša, in še bi lahko naštevali) in nimamo 
mehanizma, kako bi  pritisnili na lastnike, da uredijo tisto, kar je za urediti, oz. če se to ne da, 
da to opravi občina. 
Dolgo časa se je govorilo o obisku iz Italije, na poslovni stavbi Žita pa je karta občine, ki dela 
sramoto. Predlaga, da se drugič ne da na ta pano vojaška karta in naj bo to turistična karta. 
Lahko se gre pogledati v Luče. Karto pa lahko naredi Mile Groznik tik – tak. 
Svetnika zanima cesta čez Bukovje in vožnja s težkimi tovornjaki, ki se baje tam odvija. To 
bo cesto uničilo. Tako, da mora občina kaj postoriti.
Zanima ga kaj je s to potjo v naselje nad Bajernikom. O tem se je že enkrat nekaj govorilo. 
Svetnik bi rad prišel na čisto, kaj je, česa ni, kako je s tem lastništvom in sploh urejenost 
srbskega naselja tam gor. 
Kot zadnjo stvar bi predlagal, da se Stanetu Žurmanu da neko nagrado, dodatek za čiščenje 
pred veliko nočjo.
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Sonja Peterlin Krznar  svetnica je podala pobudo, glede na to, da je tudi glasovala proti 
občinskemu inšpektorju, da z ozirom na to, da imamo v občinski upravi enega zelo, zelo 
pridnega delavca, predlaga, da se ga v skladu z Zakonom o cestnem prometu in varnosti v 
cestnem prometu ustrezno obleče da bo na cesti malce bolje viden, ker se lahko zgodi, da ga 
bo kdo zelo na hitro zbil.

Marko Femc na prejšnji seji je podal pobudo za nagrajevanje podiplomskih, magistrskih in 
doktorskih del na to pobudo je dobil bežen odgovor v smislu da se bo pripravil pravilnik za 
štipendiranje. Zanima ga kdaj bo ta pravilnik napisan. 
Podal je  pobudo KUD Folklorne skupine Javorje,  ki  prosi  občino,  da jim poskuša urediti 
garderobni   prostor  za  shranjevanje  kostumov,  instrumentov  in  ostalih  stvari.  S  strani 
občinske uprave mu je bilo rečeno, da se je uprava to pobuda oz. vlogo že dobila. Svetnik 
prosi za odgovor, da jim ga bo lahko posredoval.  

Predsedujoči je zaključil  sejo ob 20.00 uri.

Pripravila:                                   
Nataša Dobravec

           
Tajnik občine:                                                                                              Predsedujoči:
mag. Karmen Sadar                                    Milan Izlakar
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