
- skrajšani zapisnik 7. redne seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji -

 
Skrajšani zapisnik

 sedme redne seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji, ki je bila dne, 21.06.2007 
ob 18.00 uri, v sejni sobi Občine Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, Šmartno pri 

Litiji

Prisotni svetniki: Jože Ponebšek (od 18.16 ure dalje), Franc Černe, Matjaž Aškerc (od 18.03 
ure dalje),  Sonja  Peterlin Krznar,  Peter  Avbelj,  Joža Žurga,  Jernej  Peterlin  (od 18.30 ure 
dalje),  Miroslav  Berčon,  Miro  Koprivnikar,  Franc  Jaklič,  Petra  Kovačič,  Marjan  Janežič, 
Janez Trpin, Tomaž Gradišek,  Jože Verbajs (do 21.00 ure), Peter Jože Poglajen
Odsotni: /
Ostali prisotni: Za občinsko upravo: Karmen Sadar, Tatjana Martinčič Poglajen, Tanja Kepa 
Ferlan, Nataša Dobravec, Ines Klinkon,  Peter Lovšin, Albert Pavli – ravnatelj OŠ Šmartno, 
predstavniki Stanovanjskega sklada RS Primož Pirc - direktor, Mojca Štritof Brus - pravnica, 
Terezija Raj – arhitektka, Roman Ciglar -  direktor JP KSP Litija,  predstavniki  VVZ Litija 
Franci  Končar  –  ravnatelj  ,  Mirjam  Šuštar  predstavniki  podjetja  Matrika  Andrej  Novak, 
Andrej Goršič, Janez Ponebšek – predsednik 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 13 članov občinskega sveta od 16 - 
ih).

Potrditev skrajšanega zapisnika
- 6. redne seje z dne, 24.05.2007

Pripomb na zapisnik ni bilo.

Ob glasovanju je bilo navzočih 14 svetnikov.
Skrajšani zapisnik je bil potrjen z 14 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.

Predsedujoči je zaradi predstavnikov Stanovanjskega sklada RS predlagal naslednji dnevni 
red:

1. Premoženjsko pravne zadeve
- Prenos zemljišč v lasti Občine Šmartno pri Litiji (zemljišča, ki so predmet prenosa na 

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS) na Stanovanjski sklad RS (št. zadeve: 466-
035/2007)

- Odprodaja stanovanja št.  2 v I.  nadstropju stanovanjske hiše Ustje 21, Šmartno pri 
Litiji (št. zadeve: 466-073/2005)

- Odprodaja zemljišča parc. št. 617/6, travnik v izmeri 3015 m2 k.o. Šmartno
- Odprodaja deleža skupnega prostora št. 8 v poslovni stavbi na Tomazinovi ulici 2 v 

Šmartnem pri Litiji (št. zadeve: 466-040/2007)
- Nakup zemljišča za vodovodno zajetje  Planina  - Ravni Osredek (št.  zadeve:  466-

038/2007)
- Nakup gospodarske infrastrukture - vodovoda »Martin potok – Podroje« (št. zadeve: 

466-034/2007)
- Odprodaja nepremičnin parc. št. 494 in 498 in ½ nepremičnine parc. št. 497/2, vse k.o. 

Gradišče (št. zadeve 466-050/2005)
2. Poročilo o delu župana in občinske uprave
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3. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvrševanju proračuna Občine Šmartno 
pri Litiji za leto 2007 – skrajšani postopek

4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena 
šola Litija – Šmartno – skrajšani postopek

5. Odlok o zaključnem računu Občine Šmartno pri Litiji za leto 2006 -  predlog za drugo 
branje 

6. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za območje individualne gradnje na območju 
osrednje urbane aglomeracije Velika Kostrevnica – VK2 - predlog za drugo branje

7. Odlok o programu opremljanja na podlagi občinskega lokacijskega načrta za območje 
individualne gradnje na območju osrednje urbane aglomeracije Velika Kostrevnica – 
VK2 - predlog za drugo branje

8. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mestne Lekarne – predlog za drugo branje 
9. Odlok  o  ustanovitvi  organa  skupne  občinske  uprave  »Medobčinski  inšpektorat  in 

redarstvo  občin  Dol  pri  Ljubljani,  Ivančna  Gorica,  Litija   in  Šmartno  pri  Litiji  – 
predlog za prvo branje

10. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za območje Šmartno sever - ŠS 2 – predlog za 
prvo branje

11. Odlok o programu opremljanja na podlagi občinskega lokacijskega načrta za območje 
Šmartno sever - ŠS 2 – predlog za prvo branje

12. Pravilnik o tarifnem ravnanju sistema javne oskrbe s pitno vodo na območju Občine 
Šmartno pri Litiji

13. Obravnava in potrditev sistemizacije delovnih mest v VVZ Litija 2007/2008 (glede na 
število  otrok  in  podano  organizacijo  dela  v  predvidenih  oddelkih  v  posameznih 
enotah)

14. Sklep Vlade Republike Slovenije glede Predloga območji pokrajin v Sloveniji
15. Spremembe plana razvoja Gasilske zveze Šmartno pri Litiji za obdobje 2003-2009
16. Kadrovske zadeve: 
- imenovanje v.d. direktorja Javnega zavoda Bogenšperk
- razrešitev dosedanjega predstavnika ustanovitelja v svet javnega zavoda Osnovna šola 

Šmartno
- imenovanje predstavnikov ustanovitelja v svet javnega zavoda Osnovna šola Šmartno
17. Pobude in vprašanja svetnikov

Razprava na dnevni red:

Franc Černe je v imenu Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance predlagal, da 
se 12. točka dnevnega reda »Pravilnik o tarifnem ravnanju sistema javne oskrbe s pitno vodo 
na območju Občine Šmartno pri Litiji« obravnava v dvofaznem postopku. Na tej seji naj se 
obravnava kot delovno gradivo.

Obrazložitev je podal župan Milan Izlakar.

Franc Černe je predlagal pet minutni odmor za uskladitev.

Predsedujoči je na predlog Franca Černeta odredil pet minutni odmor.

- odmor -

Predsedujoči je preveril sklepčnost sveta ( navzočih je bilo 14 svetnikov od 16- ih).
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Franc Černe je odstopil od svojega predloga, da naj se 12. točka dnevnega reda »Pravilnik o 
tarifnem ravnanju sistema javne oskrbe s pitno vodo na območju Občine Šmartno pri Litiji« 
obravnava v dvofaznem postopku. Na tej seji naj se obravnava kot delovno gradivo.

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog dnevnega reda:

1. Premoženjsko pravne zadeve
- Prenos  zemljišč  v  lasti  Občine  Šmartno  pri  Litiji  (zemljišča,  ki  so  predmet 

prenosa na Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS) na Stanovanjski sklad RS 
(št. zadeve: 466-035/2007)

- Odprodaja stanovanja št. 2 v I. nadstropju stanovanjske hiše Ustje 21, Šmartno 
pri Litiji (št. zadeve: 466-073/2005)

- Odprodaja zemljišča parc. št. 617/6, travnik v izmeri 3015 m2 k.o. Šmartno
- Odprodaja deleža skupnega prostora št. 8 v poslovni stavbi na Tomazinovi ulici 2 

v Šmartnem pri Litiji (št. zadeve: 466-040/2007)
- Nakup zemljišča za vodovodno zajetje Planina  - Ravni Osredek (št. zadeve: 466-

038/2007)
- Nakup gospodarske  infrastrukture  -  vodovoda »Martin  potok –  Podroje«  (št. 

zadeve: 466-034/2007)
- Odprodaja nepremičnin parc. št. 494 in 498 in ½ nepremičnine parc. št. 497/2, 

vse k.o. Gradišče (št. zadeve 466-050/2005)
2. Poročilo o delu župana in občinske uprave
3. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvrševanju proračuna Občine 

Šmartno pri Litiji za leto 2007 – skrajšani postopek
4. Odlok  o  spremembah  in  dopolnitvah  Odloka  o  ustanovitvi  javnega  zavoda 

Glasbena šola Litija – Šmartno – skrajšani postopek
5. Odlok o zaključnem računu Občine Šmartno pri Litiji za leto 2006 -  predlog za 

drugo branje 
6. Odlok  o  občinskem  lokacijskem  načrtu  za  območje  individualne  gradnje  na 

območju osrednje urbane aglomeracije Velika Kostrevnica – VK2 - predlog za 
drugo branje

7. Odlok o programu opremljanja na podlagi  občinskega lokacijskega načrta  za 
območje individualne gradnje na območju osrednje urbane aglomeracije Velika 
Kostrevnica – VK2 - predlog za drugo branje

8. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mestne Lekarne – predlog za drugo branje 
9. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in 

redarstvo občin Dol pri Ljubljani, Ivančna Gorica, Litija  in Šmartno pri Litiji – 
predlog za prvo branje

10. Odlok  o  občinskem  lokacijskem  načrtu  za  območje  Šmartno  sever  -  ŠS  2  – 
predlog za prvo branje

11. Odlok o programu opremljanja na podlagi  občinskega lokacijskega načrta  za 
območje Šmartno sever - ŠS 2 – predlog za prvo branje

12. Pravilnik o tarifnem ravnanju sistema javne oskrbe s pitno vodo na območju 
Občine Šmartno pri Litiji

13. Obravnava  in  potrditev  sistemizacije  delovnih  mest  v  VVZ  Litija  2007/2008 
(glede na  število  otrok in  podano  organizacijo  dela  v  predvidenih  oddelkih  v 
posameznih enotah)

14. Sklep Vlade Republike Slovenije glede Predloga območji pokrajin v Sloveniji
15. Spremembe plana razvoja Gasilske zveze Šmartno pri Litiji  za obdobje 2003-

2009
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16. Kadrovske zadeve: 
- imenovanje v.d. direktorja Javnega zavoda Bogenšperk
- razrešitev  dosedanjega  predstavnika  ustanovitelja  v  svet  javnega  zavoda 

Osnovna šola Šmartno
- imenovanje  predstavnikov  ustanovitelja  v  svet  javnega  zavoda  Osnovna  šola 

Šmartno
17. Pobude in vprašanja svetnikov

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

AD 1). Premoženjsko pravne zadeve

- Prenos  zemljišč  v  lasti  Občine  Šmartno  pri  Litiji  (zemljišča,  ki  so  predmet 
prenosa na Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS) na Stanovanjski sklad RS 
(št. zadeve: 466-035/2007)

Uvod sta podala Primož Pirc in župan Milan Izlakar.

Razprava: Tomaž Gradišek, Franc Černe, Joža Žurga, Peter Avbelj, Marjan Janežič, Franc 
Jaklič, Jože Ponebšek.

Dodatna pojasnila sta podala Primož Pirc in župan Milan Izlakar.

Po razpravi je predsedujoči odredil pet minutni odmor.

- odmor -

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

- Odprodaja stanovanja št. 2 v I. nadstropju stanovanjske hiše Ustje 21, Šmartno 
pri Litiji (št. zadeve: 466-073/2005)

- Odprodaja zemljišča parc. št. 617/6, travnik v izmeri 3015 m2 k.o. Šmartno
- Odprodaja deleža skupnega prostora št. 8 v poslovni stavbi na Tomazinovi ulici 2 

v Šmartnem pri Litiji (št. zadeve: 466-040/2007)
- Nakup zemljišča za vodovodno zajetje Planina  - Ravni Osredek (št. zadeve: 466-

038/2007)
- Nakup gospodarske  infrastrukture  -  vodovoda »Martin  potok –  Podroje«  (št. 

zadeve: 466-034/2007)
- Odprodaja nepremičnin parc. št. 494 in 498 in ½ nepremičnine parc. št. 497/2, 

vse k.o. Gradišče (št. zadeve 466-050/2005)

Uvod je podal župan Milan Izlakar.

Razprava:  Franc  Černe,  Marjan  Janežič,  Peter  Avbelj,  Tomaž  Gradišek,  Jože  Ponebšek, 
Miroslav Berčon, Matjaž Aškerc.

Dodatna pojasnila sta podala župan Milan Izlakar in Nataša Dobravec.

Marjan Janežič je predlagal umik 3. predlaganega sklepa.
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Po razpravi je predsedujoči odredil pet minutni odmor.

- odmor -

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

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednje predloge sklepov:

SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep, da pooblašča župana 
za podpis neposredne pogodbe za prenos zemljišč parc. št. 1011, 1013, 1014, 1015, 1002, 
1016  in  1017  vse  k.o.  Šmartno  na  Stanovanjski  sklad  RS  za  potrebe  izgradnje 
stanovanjskih enot.  Pred podpisom pogodbe o prenosu zemljišč  na sklad,  obravnava 
pogodbo še Komisija za postopek pridobivanja, razpolaganja in upravljanja s stvarnim 
in finančnim premoženjem občine.

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

SKLEP 2:  Občinski  svet  Občine  Šmartno pri  Litiji  sprejema sklep,  da  se  enosobno 
stanovanje  št.  2  s  pripadajočim  zemljiščem  ter  skupnimi  deli   in  napravami  v  I. 
nadstropju  stanovanjske  hiše  na  naslovu  Ustje  21  (parc.  št.  509/2,  k.o.  Šmartno), 
Šmartno pri Litiji proda na podlagi javne dražbe po izhodiščni vrednosti 40.000,00 €. 
Višina dviganja izklicne cene je 500,00 €. Kupec mora plačati z zakonom določen davek, 
stroške cenitve in stroške overitve podpisa prodajalca pri notarju.

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

SKLEP 3: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep, da se nepremičnina 
parc. št. 617/6 travnik v izmeri 3015 m2 odproda na podlagi javnega zbiranja ponudb. 
Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša 75.375,00 €, oziroma 25,00 €/m2. Kupec mora 
plačati z zakonom določen davek, stroške cenitve, stroške parcelacije in stroške overitve 
podpisa prodajalca pri notarju.

Ob glasovanju je bilo navzočih 163 svetnikov.
Sklep je bil sprejet z 10 glasovi »za« in z 1 glasom »proti«.

SKLEP 4: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji  sprejema sklep,  da se solastniški 
delež skupnega prostora št. 8  v izmeri 3,45 m2 v poslovni stavbi na Tomazinovi ulici 2, 
Šmartno pri Litiji v lasti Občine Šmartno pri Litiji odproda zainteresiranem kupcu v 
vrednosti 701,58 € na podlagi neposredne pogodbe.

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

SKLEP 5: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji, sprejema sklep, da se za potrebe 
izgradnje  vodovodnega  zajetja  in  vodohrana  za  vodovod  Planina  –  Ravni  Osredek 
odkupi del zemljišča v izmeri 600 m2 parc. št. 1108, k.o. Metnaj v vrednost 4.381,00 €.
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Ob glasovanju je bilo navzočih 14 svetnikov.
Sklep je bil sprejet z 14 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.

SKLEP  6:  Občinski  svet  Občine  Šmartno  pri  Litiji  sprejema  sklep,  da  se  vodovod 
»Martin potok -  Podroje« z vodovodnim zajetjem, vodovodno instalacijo in črpališčem 
odkupi po ceni 23.190,00 €.

Ob glasovanju je bilo navzočih 16 svetnikov.
Sklep je bil sprejet z 12 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.

SKLEP  7: Občinski  svet  Občine  Šmartno  pri  Litiji  sprejema  sklep,  da  se  celotni 
nepremičnini parc. št. 498 travnik v izmeri 1482 m2 in parc. št 494 travnik v izmeri 2421 
m2 in ½ nepremičnine parc. št. 497/2 proda v kompletu na podlagi Zakona o kmetijskih 
zemljiščih po izhodiščni ceni 25.000,00 €. Zemljišča se prodajo skladno z Zakonom o 
kmetijskih zemljiščih. Kupec mora plačati z zakonom določen davek, stroške cenitve in 
stroške overitve podpisa prodajalca pri notarju.

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

SKLEP 8: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep, da se spremeni letni 
program pridobitve in razpolaganja s stvarnim premoženjem občine tako, da se v letni 
plan nakupa doda: nakup vodovoda »Martin potok -  Podroje« z vodovodnim zajetjem 
in zbiralnikom – črpališčem odkupi po ceni 23.190,00, nakup cca 600 m2 zemljišča parc. 
št. 1108 k.o. Metnaj. V letni plan prodaje pa se doda  odprodaja stanovanja št. 2 v I. 
nadstropju stanovanjske stavbe na naslovu Ustje 21, Šmartno pri Litiji in odprodaja 
solastniškega dela skupnega prostora št.  8 v poslovni stavbi na  naslovu Tomazinova 
ulica 2, Šmartno pri Litiji, odprodaja zemljišča parc. št. 617/6 k.o. Šmartno in v primeru 
prenosa zemljišč na Stanovanjski sklad RS zemljišča parc. št. 1011, 1013, 1014, 1015, 
1002, 1016 in 1017 vse k.o. Šmartno.

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

AD 2). Poročilo o delu župana in občinske uprave

Poročilo sta podala župan Milan Izlakar in Karmen Sadar.

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

AD 3). Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvrševanju proračuna Občine 
Šmartno pri Litiji za leto 2007 – skrajšani postopek

Uvod je podala Tatjana Martinčič Poglajen.

Poročilo o delu na Nadzornem odboru občine je podal predsednik odbora Janez Ponebšek.
Poročilo o delu na Komisiji za statut in pravna vprašanja je podal predsednik komisije Franc 
Jaklič.
Poročilo  o  delu  na  Odboru  za  gospodarstvo,  kmetijstvo,  turizem  in  finance  je  podal 
predsednik odbora Franc Černe. 
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Poročilo o delu na Odboru za zaščito in reševanje je podal predsednik odbora Marjan Janežič.
Poročilo  o  delu  na  Odboru  za  gospodarsko  infrastrukturo,  okolje  in  prostor  je  podal 
predsednik odbora Jože Ponebšek.

Razprava: Franc Jaklič, Joža Žurga, Tomaž Gradišek, Franc Černe, Petra Kovačič.

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

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

SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme Odlok o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2007 v 
prvem branju.

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

SKLEP 2: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme Odlok o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2007. 

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

AD  4). Odlok  o  spremembah  in  dopolnitvah  Odloka  o  ustanovitvi  javnega  zavoda 
Glasbena šola Litija – Šmartno – 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.

Razprave ni bilo.

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednja predloga sklepov:

SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji, sprejeme Odlok o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o  ustanovitvi  javnega zavoda Glasbena  šola  Litija  –  Šmartno v 
prvem branju.

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

SKLEP 2: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji, sprejeme Odlok o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Litija – Šmartno. .

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

Predsedujoči odredil pet minutni odmor.
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- odmor -

Predsedujoči je preveril sklepčnost sveta ( navzočih je bilo 11 svetnikov od 16 - ih).

AD 5). Odlok o zaključnem računu Občine Šmartno pri Litiji za leto 2006 -  predlog za 
drugo branje 

Uvod je podala Tatjana Martinčič Poglajen.

Poročilo o delu na Komisiji za statut in pravna vprašanja je podal predsednik komisije Franc 
Jaklič.

Razprava: Tomaž Gradišek.

Dodatno pojasnilo 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 sprejema Odlok o zaključnem računu 
proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2006.

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

AD 6). Odlok  o  občinskem  lokacijskem  načrtu  za  območje  individualne  gradnje  na 
območju osrednje urbane aglomeracije Velika Kostrevnica – VK2 - predlog za drugo 
branje

Uvod so podali Ines Klinkon, Andrej Novak 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.

Razprave ni bilo.

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednja predloga sklepov v paketu:

SKLEP  1:  Občinski  svet  Občine  Šmartno  pri  Litiji  sprejema  Odlok  o  občinskem 
lokacijskem  načrtu  za  območje  individualne  gradnje  na  območju  osrednje  urbane 
aglomeracije Velika Kostrevnica – VK 2.
SKLEP 2: V času javne razgrnitve predloga Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za 
območje  individualne  gradnje  na  območju  osrednje  urbane  aglomeracije  Velika 
Kostrevnica – VK 2 ni bilo podanih pripomb.

Ob glasovanju je bilo navzočih 16 svetnikov.
Sklepa v paketu sta bila sprejeta z 15 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
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AD 7). Odlok o programu opremljanja na podlagi občinskega lokacijskega načrta za 
območje  individualne  gradnje  na  območju  osrednje  urbane  aglomeracije  Velika 
Kostrevnica – VK2 - predlog za drugo branje

Uvod so podali Ines Klinkon, Andrej Novak 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.

Razprave ni bilo.

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:

SKLEP:  Občinski  svet  Občine  Šmartno  pri  Litiji  sprejema  Odlok  o  programu 
opremljanja na podlagi občinskega lokacijskega načrta za območje individualne gradnje 
na območju osrednje urbane aglomeracije Velika Kostrevnica – VK 2.

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

AD 8). Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mestne Lekarne – predlog za drugo branje 

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 naslednji predlog sklepa:

SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme Odlok o ustanovitvi javnega 
zavoda Mestne lekarne.

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

AD 9). Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in 
redarstvo  občin  Dol  pri  Ljubljani,  Ivančna  Gorica,  Litija   in  Šmartno  pri  Litiji  – 
predlog za prvo branje

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  gospodarsko  infrastrukturo,  okolje  in  prostor  je  podal 
predsednik odbora Jože Ponebšek.
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Razprava: Peter Avbelj.

Dodatno pojasnilo je podala Karmen Sadar.

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

SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema Odlok o ustanovitvi organa 
skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dol pri Ljubljani, 
Ivančna Gorica, Litija in Šmartno pri Litiji«, kot primerno podlago za pripravo odloka 
za drugo branje.

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

AD 10). Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za območje Šmartno sever -  ŠS 2 – 
predlog za prvo branje

Uvod so podali Ines Klinkon, Andrej Novak in Andrej Goršič.

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, Jože Verbajs.

Dodatna pojasnila je podal Andrej Novak.

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

SKLEP  1:  Občinski  svet  Občine  Šmartno  pri  Litiji  sprejema  Odlok  o  občinskem 
lokacijskem načrtu za območje Šmartno sever ŠS -2 v prvem branju.

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

SKLEP 2: V času javne razgrnitve predloga Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za 
območje Šmartno sever ŠS -2 ni bilo podanih pripomb.

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

AD 11). Odlok o programu opremljanja na podlagi občinskega lokacijskega načrta za 
območje Šmartno sever - ŠS 2 – predlog za prvo branje

Uvod je podal župan Milan Izlakar.

Poročilo o delu na Komisiji za statut in pravna vprašanja je podal predsednik komisije Franc 
Jaklič.

10



- skrajšani zapisnik 7. redne seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji -

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  sprejema  Odlok  o  programu 
opremljanja na podlagi občinskega lokacijskega načrta za območje individualne gradnje 
na območju Šmartno sever ŠS – 2, v prvem branju.

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

Predsedujoči odredil pet minutni odmor.

- odmor -

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

AD 12). Pravilnik o tarifnem ravnanju sistema javne oskrbe s pitno vodo na območju 
Občine Šmartno pri Litiji

Uvod sta podala Tanja Kepa Ferlan in Roman Ciglar.

Poročilo o delu na Komisiji za statut in pravna vprašanja je podal predsednik komisije Franc 
Jaklič.
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,  okolje  in  prostor  je  podal 
predsednik odbora Jože Ponebšek.

Razprava: Tomaž Gradišek, Franc Jaklič, Peter Avbelj, Marjan Janežič, Franc Černe, Peter 
Jože Poglajen, Miroslav Berčon, Joža Žurga, Petra Kovačič.

Dodatna pojasnila sta podala Roman Ciglar in župan Milan Izlakar.

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

SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme Pravilnik o tarifnem  sistemu 
javne oskrbe s pitno vodo na območju Občine Šmartno pri Litiji.

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

AD 13).  Obravnava in potrditev sistemizacije  delovnih mest v VVZ Litija 2007/2008 
(glede na število otrok in podano organizacijo dela v predvidenih oddelkih v posameznih 
enotah)

Uvod je podal Franci Končar.
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Poročilo o delu na Odboru za družbene dejavnosti je podala predsednica odbora Joža Žurga.

Razprava: Tomaž Gradišek.

Dodatna pojasnila sta podala Franci Končar in župan Milan Izlakar. 

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

SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji  potrjuje predlagano sistemizacijo 
delovnih mest v VVZ za leto 2007/2008 za Enoto Ciciban ter dislocirana oddelka Polhek 
in Ostržek. 

SKLEP 2: Občina Šmartno pri Litiji  se zavezuje, da bo po potrditvi sistemizacije za 
enote VVZ Litija na svojem območju odplačevala razliko plačil glede na dejansko število 
v vrtec vključenih otrok do normativnega števila.

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

AD 14).  Sklep Vlade Republike Slovenije glede Predloga območji pokrajin v Sloveniji

Uvod je podal župan Milan Izlakar.

Razprava: Peter Avbelj, Matjaž Aškerc, Franc Jaklič.

Peter  Avbelj replika na Franca Jakliča.

Peter Avbelj je podal naslednji predlog sklepa:

SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep, da se Občina Šmartno pri 
Litiji vključi v Dolenjsko pokrajino.

Predsedujoči je dal na glasovanje predlog sklepa svetnika Petra Avblja.

SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep, da se Občina Šmartno 
pri Litiji vključi v Dolenjsko pokrajino.

Ob glasovanju je bilo navzočih 14 svetnikov.
Sklep je bil sprejet z 8 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.

AD 15). Spremembe plana razvoja Gasilske zveze Šmartno pri Litiji za obdobje 2003-
2009

Uvod je podal Marjan Janžič.

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:
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SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema spremembo plana razvoja 
Gasilske zveze Šmartno pri Litiji za obdobje 2003-2009.

Ob glasovanju je bilo navzočih 13 svetnikov.
Sklep je bil sprejet z 9 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.

AD 16). Kadrovske zadeve: 

- imenovanje v.d. direktorja Javnega zavoda Bogenšperk

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

Razprava: Peter Avbelj, Matjaž Aškerc.

Peter Avbelj je podal naslednji predlog sklepa:

SKLEP:  Občinski  svet  Občine  Šmartno  pri  Litiji  za  vršilca  dolžnosti  direktorja  Javnega 
zavoda Bogenšperk imenuje Joži Vovk, stanujočo Pot v Resje 2, Ivančna Gorica za dobo 
osmih mesecev oziroma do imenovanja novega direktorja.

Predsedujoči je dal na glasovanje predlog sklepa Petra Avblja:

SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji za vršilca dolžnosti direktorja Javnega 
zavoda Bogenšperk imenuje Joži Vovk, stanujočo Pot v Resje 2, Ivančna Gorica za dobo 
osmih mesecev oziroma do imenovanja novega direktorja.

Ob glasovanju je bilo navzočih 14 svetnikov.
Sklep je bil sprejet z 9 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.

- razrešitev  dosedanjega  predstavnika  ustanovitelja  v  svet  javnega  zavoda 
Osnovna šola Šmartno

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

Razprava: Matjaž Aškerc.

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:

SKLEP: Občinski  svet  Občine  Šmartno  pri  Litiji,  razrešuje  dosedanjo  predstavnico 
ustanovitelja  v  svetu  javnega  zavoda  Osnovna  šola  Šmartno  Magdo  Medvešek, 
stanujočo Zgornja Jablanica 25, Šmartno.

Ob glasovanju je bilo navzočih 15 svetnikov.
Sklep je bil sprejet z 14 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
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- imenovanje  predstavnikov  ustanovitelja  v  svet  javnega  zavoda  Osnovna  šola 
Šmartno

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

Matjaž Aškerc je predlagal naslednji predlog sklepa:

SKLEP: Občinski svet občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep, da se v svet javnega zavoda 
Osnovna  šola  Šmartno  imenuje  Peter  Avbelj,  stanujoč  Dvor  44,  Šmartno  pri  Litiji,  Ana 
Potisek, stanujoča Selšek 4, Šmartno pri Litiji in Nataša Smrekar, stanujoča Vintarjevec 5, 
Šmartno pri Litiji.

Predsedujoči je dal na glasovanje predlog sklepa svetnika Matjaža Aškerca:

SKLEP: Občinski svet občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep, da se v svet javnega 
zavoda Osnovna šola Šmartno imenuje Peter Avbelj,  stanujoč Dvor 44,  Šmartno pri 
Litiji, Ana Potisek, stanujoča Selšek 4, Šmartno pri Litiji in Nataša Smrekar, stanujoča 
Vintarjevec 5, Šmartno pri Litiji.

Ob glasovanju je bilo navzočih 7 svetnikov.
Občinski svet ni bil sklepčen za glasovanje.

Predsedujoči  je  preveril  sklepčnost  sveta  (  navzočih  je  bilo  14  svetnikov  od  16-  ih). 
Predsedujoči je ugotovil, da je občinski svet sklepčen in nadaljeval sejo.

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:

SKLEP: Občinski svet občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep, da se v svet javnega 
zavoda Osnovna šola Šmartno imenuje Peter Avbelj,  stanujoč Dvor 44,  Šmartno pri 
Litiji, Ana Potisek, stanujoča Selšek 4, Šmartno pri Litiji in Karmen Grom, stanujoča 
Vintarjevec 25 b, Šmartno pri Litiji.

Ob glasovanju je bilo navzočih 14 svetnikov.
Sklep je bil sprejet z 12 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.

AD 17). Pobude in vprašanja svetnikov

Peter Avbelj namesto svetnika Jožeta Verbajsa, ki je moral zaradi službe predčasno zapustiti 
sejo bo postavil dva vprašanja. Svetnik prosi občino v zadevi kamnolom Vintarjevec, ker tam 
ne gre le za sanacijo ampak da se dnevno odvažajo okrog 10 kamionov materiala, če lahko 
urgira pri pristojni inšpekciji. 
Drugič g. Verbajs pravi, da v Vintarjevcu vre. Gre pa za cesto Perme. Svetink prosi, če mu 
lahko  do  naslednjič  občinska  uprava  dostavi  kategorizacijo  ceste  in  kdaj  je  bila  ta 
kategorizacija  opravljena. To so bila vprašanja g. Verbajsa, sedaj pa njegova vprašanja.
Zopet prosi za postavitev še drugega znaka Mala Kostrevnica. Prvi misli da se je že obnesel 
uspešno.
Druga zadeva Rakovnik. Kolikor ima on informacije poskuša država na zelo enostaven način 
nas žejne peljat čez vodo in kot trenutno se dela vršijo o sanaciji ne duha ne sluha. Svetnik 
prosi, da se ukrepa kolikor je pooblastil in možno to izvesti na strani občinske uprave. Drugo 
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pa, da se ta točka pod nujno uvrsti na naslednjo sejo občinskega sveta, takoj po počitnicah, da 
ne bomo zopet kakšno zadevo zamudili. 
In še ena  pobuda. Videl je kako lepo nastaja pločnik v Gradiških Lazih. Kostrevnico na 
veliko urbaniziramo. Odpira pobudo, da se ta zadeva k taki zadevi pristopi v naselju Velika 
Kostrevnica, kjer je zadeva zelo rizična in iz leta v leto več otrok v osnovni šoli.

Joža Žurga  svetnica misli, da toliko materiala in gradiva kot je točk za eno sejo, da je za 
koncentracija majčkeno preveč. 

Petra Kovačič  svetnica bi prisila za ureditev muldov na cesti Primskovo – Kostrevnica, pa 
verjetno velja tudi za druge ceste.  

Janez Trpin svetnik prosi, da Nadzorni svet občine Šmartno pregleda poslovanje vodovodnih 
odborov nad 50 občanov. 

Sonja Peterlin Krznar svetnico zanima kdaj bodo sklicani zbori občanov, da se bodo lahko 
formirali ustrezni organi v krajevnih skupnostih. 

Tomaž  Gradišek  že  g.  Avbelj  je  omenjal,  to  je  spet  eden  izmet  tistih  molkov  oziroma 
neinformiranosti  svetnikov.  Tako,  da  iz  javnih  medijev  zvemo,  da  tam neke rožce  sadijo 
oziroma, da neke probe delajo, kako bodo te rožce črpale krom in tako naprej. Svetnik prosi, 
da se drugič svetnike informira kaj je na tem, kdo to dopočne. Milan je dal za radio izjavo, kot 
jo je slišal. Torej je občina le nekak informirana, da se tam neki pač dogaja oziroma vrtnari in 
kaki efekti bodo od tega. 
Žal mu je, da je g. direktor že odšel. Večna tema smeti. On ne bo dal mira dokler ne bodo 
dejansko neke analize prinesene. Tiste analize, ki se delajo že ne ve koliko let. Sedaj je pač 
nov direktor. Svetni upa, da bo nov direktor   dovzeten, da bo to naredil. Prosi, da se kljub 
počitniškemu času  to  nekak  naredi.  Je  že  prav,  da  se  razmišlja  tudi  mogoče  o  dolenjski 
varianti tako ali drugače tudi z smetmi, ampak konec koncev pa vsi skupaj zares plačujemo 
drage smeti. Kar je konec koncev je ugotovilo tudi Računsko sodišče in če jih kdo plačuje  za 
šalo pač naj  on za šalo to plačuje naprej  on ni  pripravljen več,  ker  vidimo, kako imamo 
probleme z vodo, kjer bi lahko namensko lepo denar pobirali in ga namenjali za vodovode, 
tako pa denar dajemo v Logatec, oni pa se nam prav lepo smejijo. 

Marjan Janežič  na prejšnji  seji  je  bilo  obravnavana  telovadnica,  svetnika  nekaj  zanima. 
Glede na to da je tam bazen, zakaj se ne uporablja kot tretja vadbena enota , zaradi česar je bil 
tudi zgrajen.  Namreč otroci šmarski, recimo da na bazenu naredijo enih deset do petnajst ur 
telovadbe, vse ostalo  pa je bazen zaseden z drugimi. 

Sonja  Peterlin  Krznar  glede  na  to,  da  ni  bilo  prvomajske  občinske  proslave,  svetnico 
zanima, če bo kakšna obeležitev dneva državnosti. 
Odgovor je podal župan na seji.

Predsedujoči je zaključil sejo ob 22.40 uri.

Pripravila:                                   
Nataša Dobravec
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Tajnik občine:                                                                                              Predsedujoči:
mag. Karmen Sadar                                    Milan Izlakar
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