
- skrajšani zapisnik 3. redne seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji -

 
Skrajšani zapisnik

 tretje redne seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji, ki je bila dne 01.02.2007 
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, Jernej Peterlin, Jože Verbajs, 
Miroslav Berčon, Mirko Koprivnikar, Franc Jaklič, Petra Kovačič, Marjan Janežič
Odsotni: Janez Trpin
Ostali  prisotni:  Za občinsko upravo:  Karmen Sadar,  Nataša Dobravec,  Tatjana Martinčič 
Poglajen, Ines Klinkon, Aleš Jurič, Peter Lovšin, Joži Vovk – v.d. direktorice Javnega zavoda 
Bogenšperk,  Andrej  Poglajen  –  predstavnik  podjetja  Aping  d.o.o.,  Lučka  Hostnik  – 
predstavnica Nadzornega odbora občine, mediji

Sejo je pričel in vodil župan Občine Šmartno pri Litiji Milan Izlakar. Po uvodnem pozdravu je 
predsedujoči ugotovil sklepčnost sveta (navzočih je bilo 15 članov občinskega sveta od 16 - 
ih).

Potrditev skrajšanega zapisnika
- 2. redne seje z dne 13.12.2006

Pripombe na zapisnik:
Joža Žurga je podala pripombo na dobesedni zapis pobud in vprašanj in je predlagala, da se le 
te lektorirajo.

Pojasnilo župana: Pobude in vprašanja se bodo še v naprej pisale po dobesednem zapisu na 
podlagi magnetograma, če se kdo od svetnikov s tem ne strinja naj poda pobude in vprašanja 
v pisni obliki.

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 s točko »Problematika nelegalno zgrajene moto kros steze 
na  Javorju«,  ki  naj  se  obravnava  kot  8.  točka  dnevnega  reda  in  točko »Soglasje  Občine 
Šmartno pri Litiji k načrtu delovnih mest in številu zaposlenih v Javnem zavodu knjižnica 
Litija«, ki naj se obravnava kot 13. točka dnevnega reda in predlagal naslednji dnevni red:

1. Poročilo o delu župana in občinske uprave
2. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda splošne 

knjižnice Knjižnica Litija – skrajšani postopek
3. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju javne razsvetljave v Občini 

Šmartno pri Litiji – skrajšani postopek
4. Odlok o izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2007 – predlog za 

prvo branje
5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda 

Bogenšperk – predlog za prvo branje
6. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za območje Šmartno –  jug –del; predlog za 

prvo branje
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7. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za območje Šmartno – sever  - Jeze – del; 
predlog za prvo branje

8. Problematika nelegalno zgrajene moto kros steze na Javorju
9. Program dela na področju varstva pred naravnimi nesrečami v Občini Šmartno pri 

Litiji za leto 2007
10. Potrditev izvedbenega programa zimske službe za sezono 2006/2007
11. Delna povrnitev stroškov organizacije volilne kampanje za organizacijo volilne 

kampanje za volitve članov občinskega sveta in župna občine
12. Sklep o dodelitvi finančne pomoči:
- g. Niku Holešku
- g. Janezu Obolnarju
13. Soglasje Občine Šmartno pri Litiji  k načrtu delovnih mest in številu zaposlenih v 

javnem zavodu knjižnica Litija
14. Kadrovske zadeve:
-  imenovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Šmartno pri Litiji
-  imenovanje predstavnika ustanovitelja v svet javnega zavoda VVZ Litija
15. Pobude in vprašanja svetnikov

Razprava na dnevni red:

Matjaž Aškerc je predlagal, da se točka »Pobude in vprašanja svetnikov« obravnava kot druga 
točka dnevnega reda.

Predsedujoči je dal na glasovanje predolg svetnika Matjaža Aškerca, da se točka »Pobude in 
vprašanja svetnikov« obravnava kot druga točka dnevnega reda.

Ob glasovanju je bilo navzočih 15 svetnikov.
Predlog ni bil sprejet z 7 glasovi »za« in z 7 glasovi »proti«.

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog dnevnega reda:

1. Poročilo o delu župana in občinske uprave
2. Odlok  o  spremembah  in  dopolnitvah  Odloka  o  ustanovitvi  Javnega  zavoda 

splošne knjižnice Knjižnica Litija – skrajšani postopek
3. Odlok  o  spremembah in  dopolnitvah  Odloka  o  urejanju  javne  razsvetljave  v 

Občini Šmartno pri Litiji – skrajšani postopek
4. Odlok o izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2007 – predlog 

za prvo branje
5. Odlok  o  spremembah  in  dopolnitvah  Odloka  o  ustanovitvi  Javnega  zavoda 

Bogenšperk – predlog za prvo branje
6. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za območje Šmartno –  jug –del; predlog 

za prvo branje
7. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za območje Šmartno – sever  - Jeze – del; 

predlog za prvo branje
8. Problematika nelegalno zgrajene moto kros steze na Javorju
9. Program dela na področju varstva pred naravnimi nesrečami v Občini Šmartno 

pri Litiji za leto 2007
10. Potrditev izvedbenega programa zimske službe za sezono 2006/2007
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11. Delna povrnitev stroškov organizacije volilne kampanje za organizacijo volilne 
kampanje za volitve članov občinskega sveta in župna občine

12. Sklep o dodelitvi finančne pomoči:
- g. Niku Holešku
- g. Janezu Obolnarju
13. Soglasje Občine Šmartno pri Litiji  k načrtu delovnih mest in številu zaposlenih v 

javnem zavodu knjižnica Litija
14. Kadrovske zadeve:
-  imenovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Šmartno pri 
Litiji
-  imenovanje predstavnika ustanovitelja v svet javnega zavoda VVZ Litija
15. Pobude in vprašanja svetnikov

Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta.
Dnevni red je bil sprejet z 8 glasovi »za« in z 5 glasovi »proti«.

AD 1).  Poročilo o delu župana in občinske uprave

Poročilo je podal župan Milan Izlakar.

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

AD  2). Odlok  o  spremembah  in  dopolnitvah  Odloka  o  ustanovitvi  Javnega  zavoda 
splošne knjižnice Knjižnica Litija – skrajšani 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 družbene dejavnosti je podala predsednica odbora Joža Žurga.

Razprava: Tomaž Gradišek.

Po končani razpravi je dal predsedujoči na glasovanje naslednja predloga sklepov:

SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme Odlok o spremembah in 
dopolnitvah Odloka  o  ustanovitvi  Javnega  zavoda  splošne  Knjižnice  Litija  v  prvem 
branju.

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

SKLEP 2: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme Odlok o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda splošne Knjižnice Litija.

Ob glasovanju je bilo navzočih 14 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 14 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
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AD 3). Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju javne razsvetljave v 
Občini Šmartno pri Litiji – skrajšani postopek

Uvod sta podal Aleš Jurič in župan 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 Jože Ponebšek.

Razprava: Sonja Peterlin Krznar, Peter Avbelj, Jože Ponebšek.

Dodatno pojasnilo je podal župan Milan Izlakar.

Po končani razpravi je dal predsedujoči na glasovanje naslednja predloge sklepov:

SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema Odlok o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o urejanju javne razsvetljave v Občini Šmartno pri Litiji v prvem 
branju.

Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 13 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.

SKLEP  2:  Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema Odlok o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o urejanju javne razsvetljave v Občini Šmartno pri Litiji.

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

SKLEP 3: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji pooblašča občinsko upravo, da v 
soglasju z krajani uredi čas obratovanja javne razsvetljave. 

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

AD 4). Odlok o izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2007 – predlog 
za prvo branje

Uvod je podala Tatjana Martinčič Poglajen.

Poročilo o delu na Nadzornem odboru je podala Lučka Hostnik.
Poročilo o delu na Komisiji za statut in pravna vprašanja je podal predsednik komisije Franc 
Jaklič.
Poročilo o delu na Odboru za družbene dejavnosti je podala predsednica odbora Joža Žurga.
Poročilo o delu na Odboru za gospodarsko infrastrukturo je podal predsednik odbora Jože 
Ponebšek.
Poročilo o delu na Odboru za zaščito in reševanje je podal predsednik odbora Marjan Janežič.
Poročilo  o  delu  na  Odboru  za  gospodarstvo,  kmetijstvo,  turizem  in  finance  je  podal 
predsednik  odbora Franc Černe.
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Razprava: Tomaž Gradišek, Peter Avbelj, Franc Jaklič, Franc Černe, Marjan Janežič.

Dodatna pojasnila sta podala Tatjana Martinčič Poglajen in župan Milan Izlakar.

Po končani razpravi je dal predsedujoči na glasovanje naslednji predlog sklepa:

SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme predlog Odloka o izvrševanju 
proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2007 – prvo branje.

Ob glasovanju je bilo navzočih 15 svetnikov.
Sklep je bil sprejet z 14 glasovi »za« in z 1 glasom »proti«.

AD  5). Odlok  o  spremembah  in  dopolnitvah  Odloka  o  ustanovitvi  Javnega  zavoda 
Bogenšperk – predlog za prvo branje

Uvod je podala Karmen Sadar.

Poročilo o delu na Komisiji za statut in pravna vprašanja bo podal predsednik komisije Franc 
Jaklič.
Poročilo o delu na Odboru za družbene dejavnosti je podala predsednica odbora Joža Žurga.

Razprava: Peter Avbelj.

Dodatna pojasnila sta podala župan Milan Izlakar in Karmen Sadar.

Po končani razpravi je dal predsedujoči na glasovanje naslednji predlog sklepa:

SKLEP:  Občinski  svet  Občine  Šmartno  pri  Litiji  sprejme  Odlok  o  spremembah  in 
dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Bogenšperk v prvem branju.

Ob glasovanju je bilo navzočih 15 svetnikov.
Sklep je bil sprejet z 8 glasovi »za« in 6 glasovi »proti«.

AD 6). Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za območje Šmartno –  jug –del; predlog 
za prvo branje

Uvod je podal 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 Jože Ponebšek.

Razprava: Tomaž Gradišek, Marjan Janežič, Joža Žurga.

Dodatno pojasnilo sta podala župan Milan Izlakar in Andrej Poglajen.

Po končani razpravi je dal predsedujoči na glasovanje naslednja predloga sklepov v paketu:
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SKLEP 1:  Občinski  svet  Občine  Šmartno  pri  Litiji  sprejema  Odlok  o  občinskem 
lokacijskem načrtu Šmartno jug – del v prvem branju.

SKLEP 2: Pripombe,  ki  so bile  izrečene in podane v času javne razgrnitve in javne 
obravnave, so ustrezno upoštevane v 30. in 31. členu Odloka o občinskem lokacijskem 
načrtu za območje Šmartno jug – del.
Vse nadaljnje gradnje in aktivnosti v tem prostoru, pa morajo upoštevati izgradnjo nove 
dovozne ceste. 

Ob glasovanju je bilo navzočih 15 svetnikov.
Sklepa v paketu sta bila sprejeta z 15 glasovi »za« in 0 glasovi »proti«.

Predsedujoči je odredil 10 minutni odmor.

- odmor -

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

AD 7). Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za območje Šmartno – sever  - Jeze – del; 
predlog za prvo branje

Uvod je podal 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 Jože Ponebšek.

Razprava: Marjan Janežič.

Dodatno pojasnilo je podal župan Milan Izlakar.

Po končani razpravi je dal predsedujoči na glasovanje naslednji predlog sklepa:

SKLEP:  Občinski  svet  Občine  Šmartno  pri  Litiji  sprejema  Odlok  o  občinskem 
lokacijskem načrtu  Šmartno sever –  Jeze  v  prvem branju.  V času javne  razgrnitve 
predloga Odloka o lokacijskem načrtu Šmartno sever – Jeze ni bilo podanih pripomb.

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

AD 8). Problematika nelegalno zgrajene moto kros steze na Javorju

Uvod so podali župan Milan Izlakar, Franc Jaklič in Peter Lovšin.

Razprava: Joža Žurga, Sonja Peterlin Krznar, Marjan Janežič, Matjaž Aškerc.

Dodatno pojasnilo je podal župan Milan Izlakar.
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Po končani razpravi je dal predsedujoči na glasovanje naslednja predloga sklepov v paketu:

SKLEP 1:  Občinski  svet  Občine  Šmartno  pri  Litiji  nasprotuje  uporabi  nelegalno 
zgrajeni motokros stezi na Felič vrhu.

SKLEP 2: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji  nalaga inšpekcijskim službam da 
problem nelegalne motokros steze na Felič vrhu obravnavajo in rešijo v okviru njihovih 
pristojnosti.

Ob glasovanju je bilo navzočih 15 svetnikov.
Sklepa v paketu sta bila sprejeta z 14 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.

AD 9).  Program dela na področju varstva pred naravnimi nesrečami v Občini Šmartno 
pri Litiji za leto 2007

Uvod je podal Aleš Jurič.

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

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 nesrečami v Občini Šmartno pri Litiji.

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

AD 10). Potrditev izvedbenega programa zimske službe za sezono 2006/2007

Uvod je podal Aleš Jurič.

Poročilo  o  delu  na  Odboru  za  gospodarsko  infrastrukturo,  okolje  in  prostor  je  podal 
predsednik odbora Jože Ponebšek.

Razprave ni bilo.

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:

SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji potrjuje izvedbeni program Zimske 
službe za sezono 2006/2007 v Občini Šmartno pri Litiji.

Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 14 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.

AD 11). Delna povrnitev stroškov organizacije volilne kampanje za organizacijo volilne 
kampanje za volitve članov občinskega sveta in župna občine

Uvod je podala Nataša Dobravec.
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Poročilo  o  delu  na  Odboru  za  gospodarsko  infrastrukturo,  okolje  in  prostor  je  podal 
predsednik odbora Jože Ponebšek.

Razprave ni bilo.
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednja sklepa v paketu:

SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na podlagi določil Sklepa o delnem 
povračilu  stroškov  za  organiziranje  volilne  kampanje  za  lokalne  volitve  v  Občini 
Šmartno  pri  Litiji  odbori  delno  povračilo  stroškov  volilne  kampanje  naslednjim 
političnim strankam oz. listam  za volitve v občinski svet v višini:
Lista za občino Šmartno 32.760,00 SIT oz. 136.7050 EUR  
Slovenska demokratska stranka 30.300,00 SIT oz. 126.4396 EUR
Slovenska ljudska stranka 28.140,00 SIT oz. 117.4261 EUR
Liberalna demokracija Slovenije 15.780,00 SIT oz. 65.8487 EUR
Nova  Slovenija  –  Krščanska  ljudska 
stranka

15.720,00 SIT oz. 65.5983 EUR

Socialni demokrati 13.860,00 SIT oz. 57.8367 EUR
Stranka mladih Slovenije 13.500,00 SIT oz. 56.3345 EUR
Slovenska nacionalna stranka 9.480,00 SIT oz.             39.5593 EUR
Delna povrnitev stroškov volilne kampanje se nakaže organizatorjem na njihove račune, 
ki so jih navedli v poročilu.

SKLEP 2. Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na podlagi določil Sklepa o delnem 
povračilu  stroškov  za  organiziranje  volilne  kampanje  za  lokalne  volitve  v  Občini 
Šmartno  pri  Litiji  odobri  delno  povračilo  stroškov  za  volilne  kampanje  naslednjim 
političnim strankam oz. predlagateljem kandidatov za volitve župana v višini: 
Liberalna demokracija Slovenije 19.880,00 SIT oz.     82.9577 EUR
Slovenska ljudska stranka    12.480,00 SIT oz.     52.0781 EUR
Blaž Izlakar in skupina volivcev  100.680,00 SIT oz.    420.1302 EUR
Slovenska demokratska stranka  44.200,00 SIT oz.    184.4433 EUR

Ob glasovanju je bilo navzočih 14 svetnikov.
Sklepa v paketu sta bila sprejeta z 14 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.

AD 12). Sklep o dodelitvi finančne pomoči:
- g. Niku Holešku
- g. Janezu Obolnarju

Uvod je podal Aleš Jurič.

Poročilo  o  delu  na  Odboru  za  gospodarstvo,  kmetijstvo,  turizem  in  finance  je  podal 
predsednik  odbora Franc Černe.
Poročilo o delu na Odboru za gospodarsko infrastrukturo je podal predsednik odbora Jože 
Ponebšek.

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

Dodatno pojasnilo je podal župan Milan Izlakar.
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Po končani razpravi je dal predsedujoči na glasovanje naslednja predloga sklepov v paketu:

SKLEP 1:  Občinski  svet  Občine  Šmartno  pri  Litiji  sprejema  dodelitev  nepovratnih 
sredstev g. Niku Holešku v višini 2000 EUR za potrebe sanacije stanovanjskega objekta 
po požaru iz sredstev rezerv.
SKLEP 2:  Občinski  svet  Občine  Šmartno  pri  Litiji  sprejema  dodelitev  nepovratnih 
sredstev g. Janezu Obolnarju za potrebe sanacije poškodovane dovozne poti kmetijskega 
zemljišča v višini 300 EUR iz sredstev rezerv.

Ob glasovanju je bilo navzočih 15 svetnikov.
Sklepa v paketu sta bila sprejeta z 15 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.

AD 13). Soglasje Občine Šmartno pri Litiji  k načrtu delovnih mest in številu zaposlenih 
v javnem zavodu knjižnica Litija

Uvod je podala Karmen Sadar.

Poročilo o delu na Odboru za družbene dejavnosti je podala predsednica odbora Joža Žurga.

Razprava: Franc Černe.

Dodatna pojasnila sta podala župan Milan Izlakar in Karmen Sadar.

Po končani razpravi je dal predsedujoči na glasovanje naslednji predlog sklepa:

SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji daje na podlagi predloženega načrta 
delovnih  mest  soglasje  za  skupaj  največ  12  zaposlenih  delavcev  v  javnem  zavodu 
Knjižnica Litija, ki velja za leto 2007.

Ob glasovanju je bilo navzočih 15 svetnikov.
Sklep je bil sprejet z 14 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.

AD 14). Kadrovske zadeve:
-  imenovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Šmartno pri 
Litiji
-  imenovanje predstavnika ustanovitelja v svet javnega zavoda VVZ Litija

 Imenovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Šmartno pri Litiji

Uvod sta podala predsednik komisije Franc Černe in Nataša Dobravec.

Franc Černe je podal dva nova predloga kandidatov za člana SPVC:
SLS – Miroslav Berčon,
SNS – Miro Koprivnikar.

Miroslav Berčon je odstopil od kandidature.

Razprava:  Peter Avbelj, Matjaž Aškerc.

Po končani razpravi je dal predsedujoči na glasovanje naslednji predlog sklepa:
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SKLEP:   Občinski  svet  občine  Šmartno  pri  Litiji  v  Svet  za  preventivo  in  vzgojo  v 
cestnem prometu Občine Šmartno pri Litiji:  Sonjo Peterlin Krznar, stanujočo Cerovica 
27,  Šmartno  pri  Litiji,  Petro  Kovačič,  stanujočo  Sevno  11,  Primskovo,  Mira 
Koprivnikarja, stanujočega Štangarske Poljane 4, Šmartno pri Litiji,  Zorana Obreza, 
stanujočega Polje 32, Zagorje in Darjo Gorše, stanujočo Predilniška 32, Litija.  

Ob glasovanju je bilo navzočih 10 svetnikov.
Sklep je bil sprejet z 8 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.

Imenovanje predstavnika ustanovitelja v svet javnega zavoda VVZ Litija

Uvod je  podal  predsednik  Komisije  za  mandatna  vprašanja,  volitve  in  imenovanja  Franc 
Černe.
Razprave ni bilo.

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:

SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji za predstavnika ustanovitelja v svet 
VVZ Litija imenuje Veroniko Jesenšek, stanujočo Lupinica 1, Šmartno pri Litiji.

Ob glasovanju je bilo navzočih 12 svetnikov.
Sklep je bil sprejet z 10 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.

AD 15). Pobude in vprašanja svetnikov

Jože Ponebšek: Svetnik sprašuje občinsko upravo če je in kdaj bi bilo možno, da naše občane 
razveselimo z novico, da bi v Šmartnem naredili dislocirano enoto glasbene šole, o kateri smo 
pogovarjali že v prejšnjem svetu, ker je interes velik. Občani se obračajo na podjetnike, ne 
samo na njega in si želijo imeti to tukaj. Tudi majhni otroci bi se veliko lažje učili tukaj, kot 
da se vozijo v Litijo.
Svetnik  sprašuje  zakaj  ne  bi  dali  v  glavo  knjižnice  Litija  tudi  Šmartno,  saj  to  ni  velike 
spremembe v Statutu knjižnice. 

Jože Verbajs: Svetnik je podal  vprašanje za župana. V Vintarjevec je bil poslan odlok o zboru 
občanov, kjer je navedeno, da mora biti prisotnih 1/3 občanov, kar je 127 občanov. Ta zbor bo 
v gasilskem domu. Svetnik ne ve, če se blamirajo ali ne poznajo gasilskega doma. Kako bodo 
dali teh 127 občanov  v gasilski dom. 
Svetnikovo vprašanje  se nanaša na pobudi  iz  prejšnje seje in sicer na popravilo ceste pri 
Kavšku, da jo je treba porezati, zaradi zaključka starega na nov asfalt. V obrazložitvi je bilo 
podano, da je zaradi umiritve prometa ta stvar celo dobrodošla.  Misli,  da je omejitev pri 
Krznarju 60.  Hitrostne ovire  niso predvidene  za brzino 60 km/ uro.  Nadalje  je  bila  dana 
obrazložitev,  da  bo  ta  stvar  končana – sanirana,  ko se  bo  asfaltiranje  ceste  dokončalo,  v 
proračunu svetnik nikjer ne vidi, da je to mišljeno preasfaltiranje ceste. To pomeni, da se bodo 
še štiri leta vozili po takšnem ko je. 
Svetnik je dal še pobudo, ki je prišla s strani otrok, kar se tiče avtobusnih prevozov. Svetnik 
govori za smer Vintarjevec. Otroke ti šoferji ignorirajo. Dogaja se da morajo otroci vedno dati 
taško dol in jo držati v roki. To so zelo težke taške. Svetnik to pozna, ker ima otroke. Potem si 
morajo čevlje opucati, preden gredo na avtobus in ne odpira zadnjih vrat. Vsi vstopajo na ena 
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vrata. Ti šoferji galvnino denarja zaslužijo na prevozu šolskih prevozov. Gre za to, da ima 
potem on lep avtobus, ko potem v soboto in nedeljo vozi ljudje ke okrog. 
Občinska uprava, naj poskrbi, da se svetniška vprašanja lektorirajo.

Peter Avbelj: Župan je prej rekel »ne se delat norca iz mene«. Župan in uprava ne se delat 
norca iz svetnikov, za tako površne odgovore on v šoli daje eno. 

Kar  se  tiče  samega  odnosa  do  krajevnih  skupnosti,  oni  so  že  povedali  kaj  menijo  glede 
krajevnih skupnosti. Svetnik daje pobudo, da se to kot točka uvrsti na dnevni red ene izmed 
prihodnjih sej,  da še ostale politične skupine v občini povedo, kakšen je njihov odnos do 
delovanja ožjih delov naše občine. 
Kar se tiče oznake za naselje Male Kostrenivce, je dobil odgovor, da gre za pločnik, javno 
razsvetljavo, ne tako zavajati. Lupinica je označena, g. Jurič, kje ima lupinica pločnik?  Sicer 
pa vidi, da so po ostalih delih občine lepo smerokazi, za veliko manjša naselja, če ne morete 
pri Bajerju postaviti dve table, da se gre tam za Malo in Veliko Kostrevnico dva smerokaza 
občina ne bo bankrotirala. 
V odgovoru na vprašanje je bilo napisano, da bremeni poškodba račun izvajalca v Ježcah. 
Svetnik prosi, da se mu odgovori, do kdaj bo to izvajalec saniral z konkretnim datumom. 
Ga.  Sadar  očitno  preslabo  pozna  Zakon  o  varstvu  kulturne  dediščine.  Govori  o  enem 
lastninjenju, da so pač lahko lokalni spomeniki samo last lokalne skupnosti. Prihajate iz Litije, 
Farbarjev turn, če ne veste v vašem mestu je spomenik,  ki je v zasebni lasti pa je kljub temu 
lokalni spomenik in lahko sam lastnik (ve se kdo je), kandidira za ta sredstva. Svetnik prosi, 
da se k temu čimprej pristopi, če ne veste tukaj za nami je eden ključnih spomenikov moderne 
arhitekture  v  Sloveniji  in  če  bi  ta  odlok bil  že  sprejet  bi  lahko konkretno sam upravitelj 
kandidiral že zdavnaj ne samo za slovenska temveč tudi evropska sredstva. Če pa mislite to 
odkupiti to neogotsko cerkev.
Svetnika  zanima  preobremenitev  ceste  Velika  Kostrevnica.  Kakšne  ukrepe  predvideva 
občinska uprava? Ta cesta  sodi  pod inštanco občine in v  zadnjih dveh letih  od kar se  je 
povečal odvoz materiala se ve od kje je v izjemno slabem stanju. 
Svetnik bi rad še konkreten odgovor, kakšne aktivnosti predvideva Občina Šmartno pri Litiji, 
glede na to da je Ministrstvo za gospodarstvo konkretno direktorat za turizem objavil, da bo v 
marcu dalo na plan razpis, kjer bo nepovratnih sredstev za področje turizma 140 MIO eurov. 
Bodo  pa  namenjena  predvsem  manjšim  destinacijam,  za  turistični  managament   in  za 
promocijo. S katerimi konkretnimi projekti štarta občina na to zadevo. 
Še za konec, danes (na dan seje) je izšlo v Delu delo našega rojaka, katerega so sklatili z 
imena naše knjižnice,  Slavka Gruma  dajte vzet v tednu kulture v roke pa boste videli koga je 
imel v mislih v mestu Gogi. 

Matjaž Aškerc: Pol vprašanj se nanaša še na prejšnjo sejo. Svetnik bi ponovno vprašal g. 
Juriča  katero  divje  odlagališče  je  bilo  sanirano?  Pri  oz.  nad  Bogenšperkom,  nad  gradom 
(zemljišče v lasti g. Trpina). Z istim vprašanjem je pričel pred štirimi leti, ko je še tam sedela 
ga. Andreja. Odlagališče dol proti »Špančku«, že prej je bilo to rečen da bo to v proračunu in 
da bo to sanirano. V štirih letih so to sanirali sami. Tudi sam svetnik je plačeval odvoz, da je 
tam nasu, da so kolikor toliko rešil, da nič več ne odlagajo. 
Drugi odgovor g. Juriča »K rešitvi problema   bomo pristopili takoj ko bo sprejet proračun za 
leto 2007«, kje pa je tista cesta oz. dovoz, pa še delček jo bi bilo potrebno kategorizirat, to se 
je pozanimal sam. v proračunu on tega ne vidi. Ta cesta se uničuje zaradi lastnikov gozdov, ki 
so okoli imajo pa služnostno pot. Prosi, če bi se dal ogled ceste. 
Svetnik prosi,  da se  v  najkrajšem roku pristopi  k  popisu divjih  odlagališč,  da bodo pod 
nadzorom, da se bo vedelo kje so in kaj so. 
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Tomaž Gradišek: Kot je že prej omenil, zaradi odgovorov, sam se mu ne da zdele. Ne prihajati 
s takšnimi odgovori. Ne mu solit pameti, kako bo on dobil podatke v zaključnem poročilu JP 
KSP Litija d.o.o.. Svetnik ne ve zakaj jih ni dobil lansko leto, zakaj jih predlanskim ni dobil in 
vprašanje  če  jih  bo  dobil  letos.  Kaj  je  Računsko  sodišče  glede  smeti  napisalo  mu  je 
popolnoma znano,  zato,  ker  je  to  prebral.  Kaj  je  on  spraševal,  vprašal  je  verjetno  nekaj 
drugega koliko smo oni preplačali, kot on kot osebek. Če smo preplačali 15 MIO SIT, to za 
njega ni noben podatek. On mora še vedeti na splošno koliko so  preplačali davkoplačevalci. 
To je on hotel zvedeti. Ne pa pisat razne flaskule, kje kaj piše.   Gremo v četrto leto tega 
problema. Če do naslednjič en bo dobil tega odgovora, zdaj če ga bo napisala komunala mu je 
čisto  vseeno, samo to hoče imeti na mizi, drugače bo sklical izredno sejo, ker tega ne bo več 
trpel. In naj se ta krivica vsem nekak sanira, ne pisat kaj so volitve, volitve so bile, seveda so 
bile. Uredite to. 
V našem glasilu občanov, kjer se pišejo in so se pisale razne svinjarije, naj se pišejo saj on 
misli, da je prav. Samo naj imajo toliko obraza (kar koli je on kdaj pisal, se je vedno obvezno 
podpisal), ne pa se skrivat za nekimi lokalnimi odbori in ne ve čem. Svetnik predlaga, da se 
ne objavi noben članek, (on se je moral tudi tam kjer je imel neke intervjuje ljudje podpisati z 
imenom  in  priimkom  kdo  je  to  pisal).  V bodoče  naj  bo  to  praksa  v  občinskem glasilu 
Martinovem glasu, da se vsak podpiše, kdo je to napisal.  

Sonja Peterlin Krznar: Svetnica mora najprej povedat, da si ne delat iluzij, da bi tisti občinski 
ali medobčinski inšpektor, ki ga nismo dobili, kaj naredil. Še drugi ne morejo ki imajo kakšne 
pristojnosti.  Ta bi bil pa samo luft mešalec. 

Glede na vprašanj,  ki  jih  je  postavila  na  prejšnji  seji,  se  ji  je  sicer  odgovorilo,  vendar  z 
odgovorom  na  prvo  točko,  ki  se  nanaša  na  okolje  varstveno  takso  oz,  na  takso  za 
obremenjevanje okolja, glede na odpadne vode, misli da ni dobila odgovora in bi ga ponovno 
postavila še enkrat in ga razširila s tem, da se krajane Cerovice in Selška, ki imajo lastni 
vodovod, brez urejene kanalizacije  seznani s tem kdaj in v katerem planu so, da bodo dobili 
čistilno napravo, oziroma, če niso kaj je bilo storjenega, da ne bi bili zavezanci za plačevanje 
okolje varstvene takse. 

Franc Jaklič:  Svetnik bi rad razčistil določene zadeve glede investicije, ki je bila v letu 2006. 
Gre pa za lokalno pot Gradišče – Zelenci. Svetnika zanima datum in način javnega naročila 
male vrednosti za  to investicijo, datum izdaje gradbenega dovoljenja za to investicijo, datum 
pričetka gradbenih del, datum končanja del, če se je žeto zgodilo, datum plačila situacij in 
znesek situacij, vsa morebitna odstopanja od izvedenih del, tistih del, ki niso bila navedena v 
projektu oz. v pogodbi z izvajalcem. 

Franc Černe: Tudi oni imajo podobne probleme ob regionalni cesti z divjimi odlagališči. Ne 
ve kdo bo to sedaj pospravil in saniral. To zadevo lahko vsi samo zgroženo opazujejo. Dogaja 
pa se , da ne vozijo smeti iz naše občine, ampak jih vozijo iz mestne občine Ljubljana in jih 
stresajo preko teh odbojnih ograj pod cesto in pustijo še malo na cesti. Zapeljati se je potrebno 
do Prežganja ob tej cesti, ki je še v naši občini. Ali pa z cestno upravo v Litiji se dogovorit in 
naj oni sanirajo to zadevo, ker je pravzaprav na njihovem zemljišču. 
Izredno nevarne del po cesti do pokopališča, kjer so po obeh straneh  ceste parkirana vozila. 
Svetnik predlaga,  da se nekako uredi.  Svetnik ne želi  glede na to da je  Kovina povečala 
število zaposlenih s to združitvijo s Hertzom, da se sedaj. Gre se za to, da je varen promet ob 
tej cesti. Boji se, da se bo tam naredila ena huda zadeva, kot je bila dol na Jezeh, potem se pa 
bo pričelo razmišljat. Zdaj tudi pločnik ni rešitev. Rešitev je, da se ta mirujoč promet spravi s 
ceste dol, ker enostavno, če pride kamion z nasprotne smeri moraš ustavit  in počakat, da se 
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lahko nek vmes srečaš. Vsaj na drugi strani ceste ne bi smelo biti parkiranih avtomobilov, če 
so že tam ob pokopališču. To zadevo je potrebno na en način uredit. 
Litijski vodovod stalno poka so poškodbe, v zadnjem času dve na relaciji 200 m in ko so 
drugič kopali so pretrgali tudi kabel za telefonijo, ki ga ne gredo tisti dan popravit ampak 
naslednji  dan  in  ostane  cel  naselje  brez  telefona.  Študentje  so  vezani  na  internet,  ker 
potrebujejo zadeve z interneta in je potem nastane takoj halo.  Svetnik je klical in komunalo in 
Telekom, pa bi lahko tisti dan nekaj zadev rešili pa jih niso. Od te ljube komunal bi pričakoval 
vsaj neko opravičilo pa tudi tega niso doživeli. To bolj komentar kot pa neko vprašanje.  

Jernej  Peterlin: Svetnik  bi  imel  glede  športne  dvorane  pobudo.  Vsi  vemo,  da  bo  to  ena 
največjih investicij v naslednjih štirih letih, ki bo vzela veliko denarja. Najbrž bo vzdrževanje 
dvorane tudi zelo drago, da bi v najkrajšem možnem času se ustanovi en organ pristojen, neka 
komisija strokovna, ki bi vse preučila, te možnosti kaj bo sploh ta dvorana, kako bo delovala 
in potem neka taka izhodišča pripravila, da bi pač v teh načrtovanih zmožnostih optimalno 
zastopala  vse  zainteresirane  za  uporabo  tega  objekta.  Ob  tem tudi  sprašuje  če   se  je  že 
razmišljalo  in  preučilo  stanje  in  analiziralo,  kakšno bo glede  izpada  pouka in  glede vseh 
društev in ostalih,   ki  uporabljajo to dvorano. Kje bo opravljala  šola pouk, društva pa to 
športno dejavnost. Nekatera društva tudi tekmujejo na teh tekmovalnih sistemih pa si glih ne 
moreš privoščit, da v obdobju sedmih mesecev nimaš treninga. 
Pri blokovskem naselju na Bartlovi ulici smo v zadnjem priča kaosu parkiranih avtomobilov. 
Parkirani  so povsod po pločnikih,  zelenicah,  veliko škode se tudi  naredi   na robnikih od 
pločnikov. Pri enem bloku so stanovalci sami neki saniral, pa se spet parkira po tistih njihovih 
rožah, kar so malo posadil. Tudi on tam parkira, ker enostavno nima drugam parkirat. Avto 
lahko pusti sredi ceste. Daje pobudo, če bi se za to problematiko lahko pripravilo kakšno 
konkretne predloge, da bi se to dolgoročno rešilo. 

Marjan  Janežič: Svetnik  daje  pobudo,  da  se  na  stopnišču,  ki  gre  mimo  cerkve  gor  na 
Valvazorjevo ulico, da se preuči možnost, da se ta svetilka, ki je gor mogoče bolj usmeri, da 
se  bolj  razsvetli  tisto  stopnišče in  pa,  da se  obreže  tista  živa  meja,  da  se  malce izboljša 
vidljivost.

Predsedujoči je zaključil sejo ob 21.50 uri.

Pripravila:                                   
Nataša Dobravec

           
Tajnik občine:                                                                                              Predsedujoči:
mag. Karmen Sadar                                    Milan Izlakar
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