
- skrajšani zapisnik 2. redne seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji -

 
Skrajšani zapisnik

 druge redne seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji, ki je bila dne 13.12.2006 
ob 18.00 uri, v sejni sobi Občine Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, Šmartno pri 

Litiji

Prisotni  svetniki: Jože  Ponebšek,  Franc  Černe,  Tomaž  Gradišek,  Matjaž  Aškerc,  Sonja 
Peterlin Krznar, Peter Avbelj, Peter Jože Poglajen, Joža Žurga, Janez Trpin, Jernej Peterlin, 
Jože  Verbajs,  Miroslav  Berčon,  Mirko  Koprivnikar,  Franc  Jaklič,  Petra  Kovačič,  Marjan 
Janežič
Odsotni: /
Ostali  prisotni:  Za občinsko upravo:  Karmen Sadar,  Nataša Dobravec,  Tatjana Martinčič 
Poglajen, Andrej Turk, Rosana Lemut Strle – predsednica Občinske volilne komisije,  Joži 
Vovk –v.d. direktorica Javnega zavoda Bogenšperk, mediji

Sejo je pričel in vodil župan Občine Šmartno pri Litiji Milan Izlakar. Po uvodnem pozdravu je 
predsedujoči ugotovil sklepčnost sveta (navzoči so bili vsi člani občinskega sveta).

Potrditev skrajšanega zapisnika
- konstitutivne seje Občinskega sveta z dne 22.11.2006

Pripombe na zapisnik:
Matjaž Aškerc je podal zahtevo, da se v zapisnik konstitutivne seje poda obrazložitev župana 
Občine  Šmartno  pri  Litiji,  glede  potrjevanja  zapisnikov  zadnjih  sej  občinskega  sveta  iz 
prejšnjega mandata:

Obrazložitev župana: Zapisnik zadnje seje bomo potrdili na prvi redni seji Občinskega sveta 
Občine Šmartno pri Litiji. O potrditvi zapisnikov se bomo še pozanimali, če bo kaj narobe, 
bomo sigurno opazili.

Predsedujoči  je  dal  v  potrditev  skrajšani  zapisnik  s  podano  pripombo  svetnika  Matjaža 
Aškerca.

Ob glasovanju je bilo navzočih 15 svetnikov.
Skrajšani zapisnik je bil potrjen z 15 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.

Predsedujoči je razširil dnevni red v šesti točki Kadrovske zadeve in dodal pod zaporedno 
črko g. podaljšanje mandata v.d. direktorici Javnega zavoda Bogenšperk in pod zaporedno 
črko h. imenovanje članov v svet Javnega zavoda Bogenšperk in dal v razpravo naslednji 
predlog dnevnega reda:

1. Potrditev mandata nadomestnemu članu občinskega sveta
2. Pregled sprejetih sklepov 29. redne seje z dne 29.06.2006, nadaljevanja 29. redne seje 

z dne 06.07.2006, 7. korespondenčne seje z dne 12.07.2006 ter 8. korespondenčne seje 
z dne 07.09.2006

3. Premoženjsko pravne zadeve
a. nakup zemljišča za potrebe izdelave vrtine DV – 1/06

2. Kadrovske zadeve:
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a. imenovanje Odbora za družbene dejavnosti
b. imenovanje Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance
c. imenovanje Odbora za gospodarsko infrastrukturo, okolje in prostor
d. imenovanje Odbora za zaščito in reševanje
e. imenovanje Komisije za statut in pravna vprašanja
f. imenovane Nadzornega odbora
g. podaljšanje mandata v.d. direktorici Javnega zavoda Bogenšperk Joži Vovk 
h. imenovanje članov v svet Javnega zavoda Bogenšperk

3. Pobude in vprašanja svetnikov

Razprava na dnevni red:

Matjaž  Aškerc  je  predlagal  razširitev  dnevnega  reda  s  točko,  Pravilnik  o  spremembah 
Pravilnika o plačah in delih plač in sejninah  funkcionarjev Občine Šmartno pri Litiji, članov 
delovnih teles občinskega sveta in župana ter članov nadzornega odbora, ki naj se obravnava 
kot prva točka dnevnega reda.

Franc  Černe  je  predlagal  razširitev  dnevnega  reda  s  točko  Odlok  o  ustanovitvi  Javnega 
podjetja Komunalno stanovanjskega podjetja Litija d.o.o. – predolg za drugo branje, ki naj se 
obravnava kot četrta točka dnevnega reda.

Sonja Peterlin Krznar je  predlagala,  da se v četrti  točki dnevnega reda izločita  točki pod 
zaporednima črkama g. podaljšanje mandata v.d. direktorici Javnega zavoda Bogenšperk Joži 
Vovk in h. imenovanje članov v svet Javnega zavoda Bogenšperk in naj se obravnavata kot 
posebna točka dnevnega reda, takoj za kadrovskim zadevam.

Tomaž  Gradišek  je  predlagal,  da  se  na  dnevni  red  ponovno  uvede  točka  dnevnega  reda 
Poročilo o delu župana in občinske uprave.

Pojasnilo je podal župan Milan Izlakar.

Proceduralno: Matjaž Aškerc.

Predsedujoči je dal na glasovanje predlog Matjaža Aškeca za razširitev dnevnega reda s točko: 
Pravilnik o spremembah Pravilnika o plačah in delih plač in sejninah  funkcionarjev Občine 
Šmartno pri Litiji, članov delovnih teles občinskega sveta in župana ter članov nadzornega 
odbora, ki naj se obravnava kot prva točka dnevnega reda.

Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta.
Predlog je bil sprejet z 8 glasovi »za« in z 7 glasovi »proti«.

Predsedujoči je dal na glasovanje predolg Franca Černeta za razširitev dnevnega reda s točko: 
Odlok  o  ustanovitvi  Javnega  podjetja  Komunalno  stanovanjskega  podjetja  Litija  d.o.o.  – 
predolg za drugo branje, ki naj se obravnava kot četrta točka dnevnega reda.

Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta.
Predlog je bil sprejet z 9 glasovi »za« in z 4 glasovi »proti«.
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Predsedujoči je dal na glasovanje predolg Sonje Peterlin Krznar da se v četrti točki dnevnega 
reda izločita točki pod zaporednima črkama g. podaljšanje mandata v.d. direktorici Javnega 
zavoda Bogenšperk Joži Vovk in h. imenovanje članov v svet Javnega zavoda Bogenšperk in 
naj se obravnavata kot posebna točka dnevnega reda, takoj za točko kadrovske zadeve.

Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta.
Predlog je bil sprejet z 9 glasovi »za« in s 3 glasovi »proti«.

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog dnevnega reda:

1. Pravilnik  o  spremembah  Pravilnika  o  plačah  in  delih  plač  in  sejninah 
funkcionarjev Občine Šmartno pri Litiji, članov delovnih teles občinskega sveta 
in župana ter članov nadzornega odbora

2. Potrditev mandata nadomestnemu članu občinskega sveta
3. Pregled sprejetih sklepov 29. redne seje z dne 29.06.2006, nadaljevanja 29. redne 

seje  z  dne  06.07.2006,  7.  korespondenčne  seje  z  dne  12.07.2006  ter  8. 
korespondenčne seje z dne 07.09.2006

4. Odlok o ustanovitvi JP KSP Litija do.o. predlog za drugo branje
5. Premoženjsko pravne zadeve

a. nakup zemljišča za potrebe izdelave vrtine DV – 1/06
6. Kadrovske zadeve:

a. imenovanje Odbora za družbene dejavnosti
b. imenovanje Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance
c. imenovanje Odbora za gospodarsko infrastrukturo, okolje in prostor
d. imenovanje Odbora za zaščito in reševanje
e. imenovanje Komisije za statut in pravna vprašanja
f. imenovane Nadzornega odbora

7. Imenovanje članov v svet Javnega zavoda Bogenšperk in podaljšanje mandata 
v.d. direktorici javnega zavoda bogenšperk ge. Joži Vovk 

8. Pobude in vprašanja svetnikov

Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta.
Dnevni red je bil sprejet z 15 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.

AD  1). Pravilnik  o  spremembah  Pravilnika  o  plačah  in  delih  plač  in  sejninah 
funkcionarjev  Občine  Šmartno  pri  Litiji,  članov  delovnih  teles  občinskega  sveta  in 
župana ter članov nadzornega odbora

Uvod je podal predlagatelj Matjaž Aškerc.

Predlagatelj Matjaž Aškerc je predlagal tajno glasovanje o predlaganem sklepu.

Razprava: Matjaž Aškerc.

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
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SKLEP: Občinski  svet  Občine  Šmartno pri  Litiji  sprejema sklep,  da  se  o  sprejemu 
Pravilnika o spremembah Pravilnika o plačah in delih plač in sejninah funkcionarjev 
Občine Šmartno pri Litiji, članov delovnih teles občinskega sveta in župana ter članov 
nadzornega odbora glasuje tajno.

Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 8 glasovi »za« in z 6 glasovi »proti«.
Predsedujoči je odredil pet minutni odmor za pripravo izvedbe tajnega glasovanja.

- odmor -

Predsedujoči je ugotovil sklepčnost sveta (navzoči so bili vsi člani občinskega sveta).

Predsedujoči je za izvedbo tajnega glasovanja predlagal:
Matjaža Aškerca – član občinskega sveta,
Petera Avblja  - član občinskega sveta,
Natašo Dobravec – pooblaščena delavka občinske uprave.
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:

SKLEP: Občinski  svet Občine Šmartno pri Litiji za izvedbo tajnega glasovanja imenuje 
Matjaža  Aškerca,  Petra  Avblja  (oba  člana  občinskega  sveta)  in  Natašo  Dobravec 
(pooblaščena delavka občinske uprave).

Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 15 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.

IZVEDBA TAJNEGA GLASOVANJA

Predsedujoči je razglasil rezultate tajnega glasovanja.

Predlagani sklep za tajno glasovanje:

SKLEP: Občinski svet sprejme Pravilnik o spremembah Pravilnika o plačah, delih plač 
in sejninah funkcionarjev Občine Šmartno pri Litiji, članov delovnih teles občinskega 
sveta in župana ter članov nadzornega odbora.

Na tajnem glasovanju je glasovalo 15 svetnikov.
Sklep je bil sprejet z 10 glasovi »za« in z 5 glasovi »proti«.

AD 2). Potrditev mandata nadomestnemu članu občinskega sveta

Uvod je podala predsednica Občinske volilne komisije Rosana Lemut Strle.

Razprave ni bilo.

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
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SKLEP:  Občinski  svet  Občine  Šmartno  pri  Litiji  potrjuje  nadomestni  mandat  v 
Občinskem  svetu  Občine  Šmartno  pri  Litiji  Marjanu  Janežiču,  roj.  07.12.1968, 
stanujočemu  Valvazorjeva  ulica  3,  Šmartno  pri  Litiji.  Nadomestnemu  članu  izteče 
mandat hkrati z iztekom mandata občinskega sveta.

Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 15 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
 
AD 3). Pregled sprejetih sklepov 29. redne seje z dne 29.06.2006, nadaljevanja 29. redne 
seje z dne 06.07.2006, 7. korespondenčne seje z dne 12.07.2006 ter 8. korespondenčne 
seje z dne 07.09.2006

Uvod je podal župan Milan Izlakar.

Razprava: Sonja Peterlin Krznar.

Predsedujoči  je  ugotovil,  da je  občinski  svet pregledal  poročilo  o  sprejetih  in realiziranih 
sklepih 29. redne seje z dne 29.06.2006, nadaljevanja 29. redne seje z dne 06.07.2006, 7. 
korespondenčne seje z dne 12.07.2006 ter 8. korespondenčne seje z dne 12.07.2006 in, da na 
poročilo nima pripomb.

AD 4). Odlok o ustanovitvi JP KSP Litija do.o. predlog za drugo branje

Uvod sta podala Karmen Sadar in župan Milan Izlakar.

Razprava: Peter Avbelj, Tomaž Gradišek, Franc Černe, Matjaž Aškerc. 

Proceduralno: Matjaž Aškerc.

Dodatno pojasnilo je podal Andrej Turk.

Peter Avbelj je predlagal sledeči amandma: »Da se v 18. členu nadomesti (2) alinea, ki se po 
novem glasi: - da ima najmanj visoko izobrazbo ekonomske, tehnične, pravne smeri ali smeri 
organizacije«

Matjaž Aškerc je predlagal pet minut odmora.

Predsedujoči je na predlog Matjaža Aškerca odredil pet minutni odmor.

- odmor -

Predsedujoči je preveril sklepčnost sveta ( od 16 svetnikov jih je bilo navzočih 15).

Peter Avbelj je umaknil predlagani amandma.

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:

SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litji sprejema Odlok o ustanovitvi Javnega 
podjetja Komunalno stanovanjskega podjetja Litija d.o.o.
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Ob glasovanju je bilo navzočih 16 svetnikov.
Sklep je bil sprejet z 12 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.

AD 5).  Premoženjsko pravne zadeve
a. nakup zemljišča za potrebe izdelave vrtine DV – 1/06

Uvod sta podala Karmen Sadar in župan Milan Izlakar.

Razprava: Tomaž Gradišek.
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednja predloga sklepov v paketu:

SKLEP  1:  Občinski  svet  Občine  Šmartno  pri  Litiji  sprejema  sklep  o  nakupu 
nepremičnine  parc.  št.  1104/2,  k.o.  Poljane  v  izmeri  459  m2,  za  potrebe  izgradnje 
vodovoda Primskovo. Vrednost nepremičnine znaša 2754 EUR oz. 659.968,56 SIT.

SKLEP 2:  Občinski  svet  Občine  Šmartno  pri  Litiji  sprejema  sklep,  da  se  nakup 
zemljišča parc.  št.  1104/2,  k.o.  Poljane,  upošteva v letnem programu razpolaganja in 
pridobivanja stvarnega premoženja občine za leto 2006. Nakup bo realiziran v letu 2007.

Ob glasovanju je bilo navzočih 16 svetnikov.
Sklepa v paketu sta bila sprejeta z 16 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.

AD 6). Kadrovske zadeve:
a. imenovanje Odbora za družbene dejavnosti
b. imenovanje Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance
c. imenovanje Odbora za gospodarsko infrastrukturo, okolje in prostor
d. imenovanje Odbora za zaščito in reševanje
e. imenovanje Komisije za statut in pravna vprašanja
f. imenovane Nadzornega odbora

a. imenovanje Odbora za družbene dejavnosti

Uvod je  podal  predsednik  Komisije  za  mandatna  vprašanja,  volitve  in  imenovanja  Franc 
Černe.
Predsednik je občinskemu svetu predstavil predlog komisije  za sestavo Odbora za družbene 
dejavnosti:
Ani Hostnik, stanujočo Črni Potok 38, 1275 Šmartno pri Litiji, Miroslav Berčon, stanujoč 
Jelša 11, 1275 Šmartno pri Litiji, Joža Žurga, stanujoča Valvazorjeva ulica 34, 1275 Šmartno 
pri  Litiji,  Friderik  Dacar,  stanujoč  Valvazorjeva  ulica  27,  1275  Šmartno  pri  Litiji,  Jernej 
Peterlin, stanujoč Bartlova ulica 1, 1275 Šmartno pri Litiji.

Razprava: Matjaž Aškerc.

Dodatno pojasnilo je podal predsednik komisije Franc Černe.

Matjaž Aškerc replika na Franca Černeta.

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
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SKLEP:  Občinski  svet  Občine  Šmartno  pri  Litiji,  v  Odbor za  družbene  dejavnosti 
imenuje:  Ani  Hostnik,  stanujočo  Črni  Potok  38,  1275  Šmartno  pri  Litiji,  Miroslav 
Berčon, stanujoč Jelša 11, 1275 Šmartno pri Litiji, Joža Žurga, stanujoča Valvazorjeva 
ulica 34, 1275 Šmartno pri Litiji, Friderik Dacar, stanujoč Valvazorjeva ulica 27, 1275 
Šmartno pri Litiji, Jernej Peterlin, stanujoč Bartlova ulica 1, 1275 Šmartno pri Litiji. 

Ob glasovanju je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 15 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.

b. imenovanje Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

Uvod je  podal  predsednik  Komisije  za  mandatna  vprašanja,  volitve  in  imenovanja  Franc 
Černe.
Predsednik  je  občinskemu  svetu  predstavil  predlog  komisije   za  sestavo  Odbora  za 
gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance:
Peter Jože Poglajen, stanujoč Jelša 18, 1275 Šmartno pri Litiji, Tomaž Gradišek, stanujoče 
Miška 3, 1275 Šmartno pri Litiji, Franc Černe, stanujoče Gozd – Reka 1a, 1275 Šmartno pri 
Litiji,  Vinko Slapničar,  stanujoč   Zavrstnik  38,  1275 Šmartno  pri  Litiji  in  Milan  Povšet, 
stanujoče Cerovica 19, 1275 Šmartno pri Litiji.

Razprave ni bilo.

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:

SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji, v Odbor za Gospodarstvo, kmetijstvo, 
turizem in finance imenuje: Petra Jožeta Poglajna, stanujočega Jelša 18, 1275 Šmartno 
pri  Litiji,  Tomaža  Gradiška,  stanujočega  Miška  3,  1275  Šmartno  pri  Litiji,  Franca 
Černeta,  stanujočega  Gozd  –  Reka  1a,  1275  Šmartno  pri  Litiji,  Vinka  Slapničarja, 
stanujočega   Zavrstnik  38,  1275  Šmartno  pri  Litiji  in  Milana  Povšeta,  stanujočega 
Cerovica 19, 1275 Šmartno pri Litiji.

Ob glasovanju je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 14 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.

c. imenovanje Odbora za gospodarsko infrastrukturo, okolje in prostor

Uvod je  podal  predsednik  Komisije  za  mandatna  vprašanja,  volitve  in  imenovanja  Franc 
Černe.
Predsednik  je  občinskemu  svetu  predstavil  predlog  komisije   za  sestavo  Odbora  za 
gospodarsko infrastrukturo, okolje in prostor:
Edvard  Izlakar,  stanujoč  Cerovica  19,  1275  Šmartno  pri  Litiji,  Janez  Trpin,  stanujoč 
Leskovica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, Jože Verbajs, stanujoč Vintarjevec 24 c, 1275 Šmartno 
pri  Litiji,  Roman Zaman,  stanujoč Gradišče pri  Litiji  2,  1275 Šmartno pri  Litiji  in   Jože 
Ponebšek, stanujoče Gradiške Laze 34, 1275 Šmartno pri Litiji.

Razprave ni bilo.
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Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:

SKELP:  Občinski  svet  Občine  Šmartno  pri  Litiji,  v  Odbor  za  gospodarsko 
infrastrukturo, okolje in prostor imenuje : Edvarda Izlakarja, stanujočega Cerovica 19, 
1275 Šmartno pri  Litiji,  Janeza Trpina,  stanujočega Leskovica  2,  1275 Šmartno pri 
Litiji, Jožeta Verbajsa, stanujočega Vintarjevec 24 c, 1275 Šmartno pri Litiji, Romana 
Zamana, stanujočega Gradišče pri Litiji 2, 1275 Šmartno pri Litiji in  Jožeta Ponebška, 
stanujočega Gradiške Laze 34, 1275 Šmartno pri Litiji.

Ob glasovanju je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 15 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.

d. imenovanje Odbora za zaščito in reševanje

Uvod je  podal  predsednik  Komisije  za  mandatna  vprašanja,  volitve  in  imenovanja  Franc 
Černe.
Predsednik je občinskemu svetu predstavil predlog komisije  za sestavo Odbora za zaščito in 
reševanje:
Marjan  Janežič,  stanujoče  Valvazorjeva  ulica  3,  1275  Šmartno  pri  Litiji,  Petra  Kovačič, 
stanujoča Sevno 11, 1276 Primskovo, Mitja Jesenšek, stanujoče Mala Kostrevnica 37, 1275 
Šmartno pri Litiji in Branko Šuštaršič, stanujoč Riharjevec 4, 1275 Šmartno pri Litiji.

Glede na to, da v odboru manjka še en član s strani članov občinskega sveta, je predsedujoči 
pozval svetnike k podaji predlogov za še enega člana odbora.

Sonja Peterlin Krznar je predlagala Matjaža Aškerca.
Petra Kovačič je predlagala Mira Koprivnikarja.

Predsedujoči je dal na glasovanje predolg svetnice Sonje Peterlin Krznar:

SKLEP: Občinski  svet  Občine Šmartno pri  Litiji  sprejema sklep,  da se v  Odbor za 
zaščito in reševanje imenuje Matjaža Aškerca, stanujočega Leskovica 17a, 1275 Šmartno 
pri Litiji.

Ob glasovanju je bilo navzočih 16 svetnikov.
Sklep ni bil sprejet z 7 glasovi »za« in 7 glasovi »proti«.

Predsedujoči je dal na glasovanje predolg svetnice Petre Kovačič:

SKLEP: Občinski  svet  Občine Šmartno pri  Litiji  sprejema sklep,  da se v  Odbor za 
zaščito  in  reševanje  imenuje Mira Koprivnikarja,  stanujočega Štangarske Poljane 4, 
1275 Šmartno pri Litiji.

Ob glasovanju je bilo navzočih 16 svetnikov.
Sklep je bil sprejet z 8 glasovi »za« in 6 glasovi »proti«.
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Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:

SKLEP:  Občinski  svet  Občine  Šmartno  pri  Litiji,  v  Odbor za  zaščito  in  reševanje 
imenuje: Marjana Janežiča, stanujočega Valvazorjeva ulica 3, 1275 Šmartno pri Litiji, 
Petro Kovačič, stanujočo Sevno 11, 1276 Primskovo, Mitja Jesenška, stanujočega Mala 
Kostrevnica 37, 1275 Šmartno pri Litiji, Branka Šuštaršiča, stanujočega Riharjevec 4, 
1275 Šmartno pri Litiji in Mira Koprivnikarja, stanujočega Štangarske poljane 4, 1275 
Šmartno pri Litiji.

Ob glasovanju je bilo navzočih 15 svetnikov.
Sklep je bil sprejet z 12 glasovi »za« in z 1 glasom »proti«.

e. imenovanje Komisije za statut in pravna vprašanja

Uvod je  podal  predsednik  Komisije  za  mandatna  vprašanja,  volitve  in  imenovanja  Franc 
Černe.
Predsednik je občinskemu svetu predstavil predlog komisije  za sestavo Komisije za statut in 
pravna vprašanja:
Marjan Janežič,  stanujoč Valvazorjeva ulica 3,  1275 Šmartno pri  Litiji,  Dr.  Anton Rafael 
Sinigoj, stanujoč Za povrtmi 2, 1275 Šmartno pri Litiji, Franc Jaklič, stanujoč Cerkovnik 12, 
1275 Šmartno pri Litiji, Karmen Grom, stanujoča Vintarjevec 25b, 1275 Šmartno pri Litiji.

Glede na to, da v komisij manjka še en član s strani članov občinskega sveta, je predsedujoči 
pozval svetnike k podaji predlogov za še enega člana odbora.

Jože Ponebšek je podal nov predlog za sestavo komisije in sicer: Marjan Janežič, stanujoč 
Valvazorjeva ulica 3, 1275 Šmartno pri Litiji, Matjaž Aškerc, stanujoč Leskovica 17a, 1275 
Šmartno pri Litiji, stanujoč Cerkovnik 12, 1275 Šmartno pri Litiji, Karmen Grom, stanujoča 
Vintarjevec 25b, 1275 Šmartno pri Litiji in Jože Ambrož, stanujoč Riharjevec 2A, Šmartno pri 
Litiji.

Predsedujoči je dal na glasovanje predlog svetnika Jožeta Ponebška:

SKLEP:  Občinski  svet  Občine  Šmartno  pri  Litiji,  v  Komisijo   za  statut  in  pravna 
vprašanja imenuje: Marjana Janežiča, stanujočega Valvazorjeva ulica 3, 1275 Šmartno 
pri Litiji, Matjaža Aškerca, stanujočega Leskovica pri Šmartnem 17 a, 1275 Šmartno pri 
Litiji, Franca Jaklič, stanujočega Cerkovnik 12, 1275 Šmartno pri Litiji, Karmen Grom, 
stanujočo  Vintarjevec  25b,  1275  Šmartno  pri  Litiji  in  Jožeta  Ambroža,  stanujočega 
Riharjevec 2A, 1275 Šmartno pri Litiji.

Ob glasovanju je bilo navzočih 16 svetnikov.
Sklep je bil sprejet z 12 glasovi »za« in z 3 glasovi »proti«.
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f. imenovane Nadzornega odbora

Uvod je  podal  predsednik  Komisije  za  mandatna  vprašanja,  volitve  in  imenovanja  Franc 
Černe.
Predsednik je občinskemu svetu predstavil predlog komisije  za sestavo Nadzornega odbora:
Janez  Ponebšek,  stanujoče  Gradiške  Laze  9,  1275  Šmartno  pri  Litiji,  Helena  Potisek, 
stanujoča Jelša 23, 1275 Šmartno pri Litiji, Jože Zadražnik, stanujoče Primskovo 12, 1276 
Primskovo, Marko Femc, stanujočega Selšek  15, 1275 Šmartno pri Litiji in Lučka Hostnik, 
stanujoča Črni Potok 11a, 1275 Šmartno pri Litiji.

Razprava: Franc Černe, Matjaž Aškerc, Sonja Peterlin Krznar.

Franc Černe je v Nadzorni odbor namesto Marka Femca predlagal Terezijo Rozina, stanujočo 
Mala Kostrevnica 21, 1275 Šmartno pri Litiji.

Peter Avbelj replika na Franca Černeta.

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:

SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji, v Nadzorni odbor imenuje: Janeza 
Ponebška,  stanujočega  Gradiške  Laze  9,  1275  Šmartno  pri  Litiji,  Heleno  Potisek, 
stanujočo Jelša 23, 1275 Šmartno pri Litiji, Jožeta Zadražnika, stanujočega Primskovo 
12, 1276 Primskovo, Terezijo Rozina, stanujočo Mala Kostrevnica 21, 1275 Šmartno pri 
Litiji in Lučko Hostnik, stanujočo Črni Potok 11a, 1275 Šmartno pri Litiji. 

Obrazložitev glasu: Matjaž Aškerc.

Ob glasovanju je bilo navzočih 16 svetnikov.
Sklep je bil sprejet z 9 glasovi »za« in z 7 glasovi »proti«.

Predsedujoči je odredil deset minutni odmor.

- odmor -

Predsedujoči je preveril sklepčnost sveta ( od 16 svetnikov jih je bilo navzočih 12).

AD 7). Imenovanje članov v svet Javnega zavoda Bogenšperk in podaljšanje mandata 
v.d. direktorici javnega zavoda bogenšperk ge. Joži Vovk 

- Imenovanje članov v svet Javnega zavoda Bogenšperk

Uvod je  podal  predsednik  Komisije  za  mandatna  vprašanja,  volitve  in  imenovanja  Franc 
Černe.
Predsednik  je  občinskemu  svetu  predstavil  predlog  komisije,  da  se  za  nadomestna 
predstavnika ustanovitelja v svet Javnega zavoda Bogenšperk, imenujeta Rajko Meserko in 
Petra Kovačič.

Razprava: Sonja Peterlin Krznar, Marjan Janežič, Matjaž Aškerc, Franc Černe.
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Matjaž Aškerc replika na Franca Černeta.

Dodatno obrazložitev je podal župan Milan Izlakar.

Marjan  Janežič  je  predlagal,  da  se  v  svet  Javnega  zavoda  kot  predstavnika  ustanovitelja 
imenujejo:  Rajko  Meserko,  stanujoč  Valvazorjeva  ulica  13,  1275  Šmartno  pri  Litiji,  Tea 
Šavor, Zavrstnik 54 c, 1275 Šmartno pri Litiji in Magda Groznik, stanujoča Staretov trg 24/c, 
1275 Šmartno pri Litiji.

Matjaž Aškerc je predlagal, da se razrešijo vsi dosedanji predstavniki ustanovitelja v svetu 
Javnega zavoda Bogenšperk.

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa Matjaža Aškerca:

SKLEP 1: Občinski svetu občine Šmartno pri Litiji razrešuje dosedanje predstavnike 
ustanovitelja v svetu Javnega zavoda Bogenšperk Marka Femca, stanujočega Selšek 15, 
1275 Šmartno pri Litiji,  Matjaža Aškerca, stanujočega Leskovica pri Šmartnem 17a, 
1275 Šmartno pri Litiji in Lovrota Peterlina, stanujočega Cerovica 27, 1275 Šmartno pri 
Litiji.

Obrazložitev glasu: Tomaž Gradišek, Matjaž Aškerc.

Ob glasovanju je bilo navzočih 16 svetnikov.
Sklep je bil sprejet z 9 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.

Predsedujoči je dal na glasovanje predlog sklepa Marjana Janežiča:

SKLEP  2:  Občinski  svet  Občine  Šmartno  pri  Litiji  za  nadomestne  predstavnike 
ustanovitelja v svet Javnega zavoda Bogenšperk, imenuje Rajka Meserka, stanujočega 
Valvazorjeva ulica 13, 1275 Šmartno pri Litiji, Teo Šavor, stanujočo Zavrstnik 54/c, 1275 
Šmartno pri Litiji in Magdo Groznik, stanujočo Staretov trg 24/c, 1275 Šmartno pri 
Litiji.  Nadomestni  predstavniki  ustanovitelja   so  imenovani  v  svet  javnega  zavoda 
Bogenšperk  za  čas  do  izteka  mandata  sveta  javnega  zavoda  Bogenšperk  to  je  do 
13.05.2009.

Ob glasovanju je bilo navzočih 15 svetnikov.
Sklep je bil sprejet z 9 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.

- Podaljšanje mandata v.d. direktorici javnega zavoda bogenšperk ge. Joži Vovk 

Uvod je  podal  predsednik  Komisije  za  mandatna  vprašanja,  volitve  in  imenovanja  Franc 
Černe.
Predsednik je občinskemu svetu predstavil predlog komisije, da se mandat v.d. direktorice 
Javnega zavoda Bogenšperk ge. Joži Vovk podaljša še za tri mesece. Občinska uprava, pa naj 
čimprej pristopi k razpisu za novega direktorja JZB.

Razprava: Peter Avbelj, Sonja Peterlin Krznar, Matjaž Aškerc, Marjan Janežič.

Dodatno obrazložitev je podal župan Milan Izlakar.
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Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:

SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji podaljšuje mandat v.d. direktorice Joži 
Vovk, stanujoči Pot v Resje 2, 1295 Ivančna Gorica največ za 6 mesecev oziroma do 
imenovanja novega direktorja Javnega zavoda Bogenšperk.

Obrazložitev glasu: Peter Avbelj, Sonja Peterlin Krznar, Matjaž Aškerc.

Ob glasovanju je bilo navzočih 15 svetnikov.
Sklep je bil sprejet z 9 glasovi »za« in z 4 glasovi »proti«.

AD 8).  Pobude in vprašanja svetnikov

Peter Avbelj:  svetnika  veseli,  da  se  je  na  seji  spoznala  koalicija  za  naslednja  štiri  leta. 
Svetnika   zanima kakšen  je  odnos  koalicije  do  kolegijev,  ki  je  predviden  s  poslovnikom 
občinskega sveta, če se lahko glede tega opredeli, drugače bi bilo najbolj smotrno spremeniti 
poslovnik, da ni v njem napisanih praznih členov. 
Zanima ga, kakšen je odnos koalicije do krajevnih skupnosti. Ve se, da te ne funkcionirajo. 
Svetnika zanima zakaj ni oznake za naselje Mala Kostrevnica. Izgleda, da si ta vas ne zasluži 
oznake.
Pred kratkim je bila (razen če je bilo v zadnjih štirinajstih dneh odpravljeno) odprta oziroma 
modernizirana cesta skozi Ježce, na kar se po vožnji občanov na tej cesti ugotovi, da je po 14 
dnevni uporabi ceste nastala konkretna luknja, oziroma deformacija asfalta. Svetnika zanima 
natančen odgovor,   kdo je odgovoren za to? Ali  je  za to odgovoren projektant,  izvajalec, 
nadzorni in če bodo to ponovno požrli šmarski davkoplačevalci?
Svetnika zanima kako daleč je občina z pripravo odlokov o spomenikih lokalnega pomena na 
področju kulture. Določa jih 9. člen Zakona o varstvu kulturne dediščine. Svetnik je spomnil 
navzoče, da je to druga največja postavka v proračunu Evropske unije, za to namenja največja 
sredstva,  poleg  seveda  kmetijskega    področja.  Tu  je  nekaj  krasnih  primerov  predvsem 
sakralne umetnosti. Svetnik je govoril že konkretno z upravljavci, ki imajo kar velike težave 
na tem področju. Na Libergi je   pred tem, da se podre del zidu in če bi bilo to ustrezno 
spomeniško,  varstveno  zavarovano  bi  imeli  možnost,  da  del  sredstev  pridobimo  tudi  iz 
naslova nepovratnih sredstev. Zanima ga tudi kakšno je sodelovanje občine z Zavodom za 
varstvo  kulturne  dediščine.  Kakor  ima sam še  izkušnje,  ko  je  bil  še  na  Bogenšperku,  se 
spomni te službe kot zelo toge. Ogledal si je te poslovilne objekte v Jablnici in na Libergi, ga 
je presenetilo kakšne gabarite so dovolili zidati s strani spomeniškega varstva.   

Jože Ponebšek:  Občani Šmartna iz naselja Miška se pritožujejo, da se ne morejo voziti po 
Tomazinovi  ulici.  Prosijo,  če  se  da s  strani  občine postaviti  znak prepovedano parkiranje 
vzporedno z občinsko stavbo in pri frizerskem salonu Barbara. 
Ponovno predlaga umiritev prometa skozi naselje Ustje. Hvala bogu, se za enkrat še ni nič 
zgodilo, lahko pa se enkrat nekaj bo, ker je skozi naselje gost promet. Potrebno bo razmišljati 
o tem, da se bo umiril.  

Sonja Peterlin Krznar: je podala pobude in vprašanja pisno in se nahajajo v prilogi.

Tomaž Gradišek: Prosi, da se mu odgovore na podane pobude in vprašanja prav tako poda v 
pisni obliki in ne tako, da se pet mesecev čaka na odgovore in jih tudi na tej seji ni na mizi. 
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Potrebno se je dogovoriti kdaj bodo potekale seje. Ali bo to sedaj praksa sreda, ali bo to 
kakšen drug dan. Tako, da bi tudi naprej malo vedeli. Predlagal je, da se o tem dogovori že na 
tekoči seji. Svetnika prav tako zanima če bo v letu 2006 še kakšna seja. 
Glede na to, da svetniki nikakor ne morejo dobiti  na mize zelo jasno stroške, ki  jih je ta 
občina imela z smetmi in koliko se je dejansko preplačalo zadeve v Logatcu in, da se zelo 
jasno tudi pove, kdaj se bo zadeva sanirala in kdaj bomo to zadevo začeli voziti na Unično. 
Sprejetih je bilo kup sklepov, da bodo svetniki,  taka poročila dobivali na pol leta, ni bilo 
nikdar takih zadev danih na mizo. Svetnik misli, da je čas, da se te zadeve razčistijo, sedaj ko 
bo komunala urejena bodo prišli do teh podatkov, do katerih se pred tem nikakor ni dalo.
Svetnik prosi, da se mu ta stvar pisno obrazloži do naslednje seje.

Matjaž  Aškerc:  Svetnik  opozarja,  da  se  nad  Bogenšperkom  ponovno  pojavlja  divje 
odlagališče. Krajani naselja Leskovica se trudijo,  odstranjevati le te smeti. Se pa ustavljajo 
vedno eni in isti (za nekatere se ve, za nekatere se ne) in začnejo odlagati. Ena vrečka danes, 
čez en teden pa že nastane smetišče. Na začetku mandata pred štirimi leti je opozoril že na 
podobno divje odlagališče, ki je na meji med našo občino in Občino Ivančna Gorica, ki so ga 
vaščani nekako sami   v takšni  meri sanirati,  da so nasuli,  da se ne morejo ustavljati in 
odlagati. Prosi, da se novo divje odlagališče odstrani in poskrbi za zaporo.  
Svetnik sprašuje glede odvoza smeti na naslovu Leskovica 16, do njih je speljana cesta. Oni 
plačujejo smeti (do njih ne more tovornjak za pobiraje smeti).  Svetnika zanima, če se da 
zadeva urediti (cesta), s tem, da bi tudi sami uporabniki pripomogli k temu. 
Svetnik prosi,  da se upošteva 45.  člen poslovnika, v katerem piše,  da članu sveta, ki  želi 
govoriti o kršitvi poslovnika ali o kršitvi dnevnega reda, da predsedujoči besedo takoj, ko to 
zahteva. 

Franc  Černe:  Svetnik  sprašuje  glede  Krajevnih  skupnosti.  Za  samo delovanje  se  ve,  da 
statusno ni urejena zadeva in predlaga, da imajo krajevne skupnosti nek svoj račun, neko pod 
kontno postavko  na občinskem računu, kjer se potem da nadzirati vse zadeve, da ne bo kar se 
je enkrat zgodilo v Litiji (vedno tista obrazložitev zakaj  niso krajevne skupnosti takšne kot 
morajo bit). Svetnik je prepričan, da krajevne skupnosti, če bi delovale tako kot bi morale 
delovat, ali pa tako kot so v preteklih letih  delovale, bi se dalo z njimi marsikakšno zadevo  v 
kraju razrešiti.
Svetnika zanima kdaj bo odlok proračuna in če smo pripravljeni na zimsko službo.

Joža Žurga: Svetnica je dala pobudo glede na to, da je g. Ponebšek povedal, da imajo občani 
v Miški težave. Svetniki so tu zaradi občanov, tega se zavedajo. Ljudje na ulici ustavljajo, 
debatirajo  in bi radi to in ono, pa odgovor na to pa na drugo stvar. Svetnica predlaga, da gleda 
na to, da imamo lep občinski časopis  Martinov glas, mogoče je neučinkovit in bi moral biti 
bolj približan ljudem. Mogoče kot en predlog; zakaj ne bi v tem glasilu ljudem odgovarjali na 
določena vprašanja. Na nek način bi zbirali njihove predloge, pobude, vprašanja in na kogar 
bi bila vprašanja naslovljena, bi odgovoril.
Drugi predlog pa je, svetnica ne more iz svoje kože ona je z otroci. Zanima jo kaj se v lepem 
prazničnem decembru načrtuje za otroke v našem kulturnem domu oz. kakorkoli popestritev 
prazničnih dni. Če se nič ne načrtuje bi podala predlog, da bi se. 
Glede na to,  kot je rekla,  da jo občani ustavljajo,  prebivalci  Valvazorjeve ulice predvsem 
zgornje. Tista javna potka je razbita do konca, tako, da se krajani spotikajo, razsvetljave ob 
potki ni tlakovci so odleteli in jo je potrebno urediti. 

Jože Verbajs: Svetnika zanima od kje so se nabavile avtobusne postaje v Zavrstniku, zakaj se 
to drugje ne dogaja? Otroci stojijo ob cestah neurejeno.
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Podal je še  dva predloga cesta v Vintarjevec,  kjer  so končuje,  kjer  so zdaj nove zgradbe 
narejene nad Kavškom je  konec  starega asfalta začetek novega asfalta narejen na nulo, kar je 
živi  rob, po domače povedano tisti rob bi se samo malo pofrzenku in bi bila stvar precej 
drugačna. 
Svetnik sprašuje, če se bo pristopilo k iskanju parcele za igrišče v Vintarjevcu. 

Tomaž Gradišek:  Ga. Žurga je pred tem že omenjala naš prelepi časopis. Ko smo bili v 
predvolilni bitki med drugim tudi  v Domu Tisje, po besedah direktorice, da dom ne prejema 
niti enega našega časopisa. Vemo koliko imamo naših občanov notri in bi bilo zelo zgledno, 
če bi vsaj ene pet številk tudi njim namenili. Svetnik ne ve koliko je tam ljudi ki to berejo, 
očitno pa berejo marsikaj. Zato prosi, da se ta šalamastika popravi in nameni tudi temu domu 
kakšno številko. 

Predsedujoči je zaključil sejo ob 20.35 uri.

Pripravila:                                   
Nataša Dobravec

           
Tajnik občine:                                                                                              Predsedujoči:
mag. Karmen Sadar                                    Milan Izlakar
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