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Skrajšani zapisnik 

 osme redne seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji, ki je bila dne 23.06.2011  

ob 18.00 uri v sejni sobi Občine Šmartno pri Litiji,  

Tomazinova ulica 2, Šmartno pri Litiji 

 

 

Prisotni svetniki: Joţe Ponebšek, Matjaţ Aškerc, Peter Avbelj, Joţa Ţurga, Miroslav Berčon, 

Miro Koprivnikar, Franc Jaklič, Petra Kovačič Pancar, Igor Moţina, Marija Vidgaj, Igor 

Soršak, Marino Dobčnik, Janko Končar, Franc Props, Urška Pivec, Franc Adamič 

Odsotni: / 

Ostali prisotni: Za občinsko upravo: Karmen Sadar, Jurij Klepec, Andreja Leskovšek, Aleš 

Krţe, Nataša Dobravec 

Vabljeni: predsednik Nadzornega odbora Občine Šmartno pri Litiji Joţe Perme, mediji 

 

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

predsedujoči ugotovil sklepčnost sveta (navzočih je bilo vseh 16 članov občinskega sveta). 

 

Potrditev skrajšanega zapisnika 

- sedme redne seje z dne, 12.05.2011 

 

Pripomb na zapisnik ni bilo. 

 

Predsedujoči je dal v potrditev skrajšani zapisnik sedme redne seje z dne, 12.05.2011. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta. 

Zapisnik je bil potrjen s 16 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 

 

Predsedujoči je predlagal naslednji dnevni red: 

 

1. Poročilo o delu ţupana in občinske uprave 

2. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne 

sluţbe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali 

odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Šmartno pri Litiji – skrajšan 

postopek 

3. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske 

uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dol pri Ljubljani, Ivančna Gorica, 

Litija in Šmartno pri Litiji – skrajšan postopek 

4. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja Šmartno jug – 

2. del –drugo branje 

5. Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne sluţbe oskrbe s toplotno energijo 

na območju Občine Šmartno pri Litiji – prvo branje 

6. Sklep o delnem povračilu stroškov organiziranja volilne kampanje za lokalne volitve 

2010 v Občini Šmartno pri Litiji  

7. Sklep o ukinitvi javnega dobra 

8. Posamičen program razpolaganja s stvarnim premoţenjem občine 

9. Posamičen program razpolaganja s stvarnim premoţenjem občine 

10. Kadrovske zadeve 

11. Pobude in vprašanja svetnikov 

 

Predsedujoči je dal v razpravo predlagani dnevni red. 
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Razprave na dnevni red ni bilo. 

 

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 načinu izvajanja gospodarske 

javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov 

predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Šmartno 

pri Litiji – skrajšan postopek 

3. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupne 

občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dol pri Ljubljani, 

Ivančna Gorica, Litija in Šmartno pri Litiji – skrajšan postopek 

4. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja 

Šmartno jug – 2. del –drugo branje 

5. Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno 

energijo na območju Občine Šmartno pri Litiji – prvo branje 

6. Sklep o delnem povračilu stroškov organiziranja volilne kampanje za lokalne 

volitve 2010 v Občini Šmartno pri Litiji  

7. Sklep o ukinitvi javnega dobra 

8. Posamičen program razpolaganja s stvarnim premoženjem občine 

9. Posamičen program razpolaganja s stvarnim premoženjem občine 

10. Kadrovske zadeve 

11. Pobude in vprašanja svetnikov 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta. 

Dnevni red  je bil sprejet s 16 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 

 

AD 1). Poročilo o delu župana in občinske uprave 

 

Poročilo je podal ţupan Milan Izlakar. 

 

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

 

AD 2). Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izvajanja gospodarske 

javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov 

predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Šmartno pri 

Litiji – skrajšan postopek 

 

Uvod je podal Jurij Klepec.  

 

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

Miroslav Berčon. 

Poročilo o delu na Odboru za gospodarsko infrastrukturo, okolje in prostor je podal 

predsednik odbora Joţe Ponebšek. 

 

Razprava: Marija Vidgaj. 

 

Dodatna pojasnila je podal Milan Izlakar. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
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SKLEP 1 : Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme Odlok o spremembah in 

dopolnitvah Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza 

komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih 

odpadkov na območju Občine Šmartno pri Litiji v prvem branju. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta. 

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

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

 

SKLEP 2 : Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme Odlok o spremembah in 

dopolnitvah Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza 

komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih 

odpadkov na območju Občine Šmartno pri Litiji. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta. 

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

 

AD 3). Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupne 

občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dol pri Ljubljani, Ivančna 

Gorica, Litija in Šmartno pri Litiji – skrajšan postopek 

 

Uvod je podala Karmen Sadar. 

 

Poročilo o delu na Komisiji za statut in pravna vprašanja je podal predsednik komisije Miro 

Berčon. 

 

Razprave ni bilo. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

 

SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejeme Odlok o spremembah in 

dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski 

inšpektorat in redarstvo občin Dol pri Ljubljani, Ivančna Gorica, Litija in Šmartno pri 

Litiji« v prvem branju. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta. 

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

 

SKLEP 2: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejeme Odlok o spremembah in 

dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski 

inšpektorat in redarstvo občin Dol pri Ljubljani, Ivančna Gorica, Litija in Šmartno pri 

Litiji«. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta. 

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

 

AD 4). Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja 

Šmartno jug – 2. del –drugo branje 

 

Uvod sta podala Andreja Leskovšek in ţupan Milan Izlakar. 
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Poročilo o delu na Komisiji za statut in pravna vprašanja je podal predsednik komisije Miro 

Berčon. 

Poročilo o delu na Odboru za gospodarsko infrastrukturo, okolje in prostor je podal 

predsednik odbora Joţe Ponebšek. 

 

Razprave ni bilo. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

 

SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme Odlok o občinskem 

podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja Šmartno jug – 2. del. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta. 

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

 

AD 5). Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno 

energijo na območju Občine Šmartno pri Litiji – prvo branje 

 

Uvod sta  podala Jurij Klepec in ţupan Milan Izlakar. 

 

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

Miroslav Berčon. 

Poročilo o delu na Odboru za gospodarsko infrastrukturo, okolje in prostor je podal 

predsednik odbora Joţe Ponebšek. 

 

Razprava: Franc Jaklič, Franc Props, Marino Dobčnik, Igor Soršak. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

 

SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme Odlok o načinu izvajanja 

lokalne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo na območju Občine 

Šmartno pri Litiji v prvem branju. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta. 

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

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

 

SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme sklep, da se o  sprejemu 

Odloka o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo 

na območju Občine Šmartno pri Litiji glasuje v drugem branju na tej seji. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta. 

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

 

SKLEP 2: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme Odlok o načinu izvajanja 

lokalne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo na območju Občine 

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«. 
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AD 6). Sklep o delnem povračilu stroškov organiziranja volilne kampanje za lokalne 

volitve 2010 v Občini Šmartno pri Litiji  

 

Uvod je podal Aleš Krţe. 

 

Razprave ni bilo. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednja predloga sklepov v paketu: 

 

SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme Sklep o delnem povračilu 

stroškov za organiziranje volilne kampanje za lokalne volitve 2010 v občinski svet v 

Občini Šmartno pri Litiji. 

 

SKLEP 2: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme Sklep o delnem povračilu 

stroškov za organiziranje volilne kampanje za lokalne volitve 2010 za župana v Občini 

Šmartno pri Litiji. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta. 

Sklepa v paketu sta bila sprejeta z 16 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 

 

AD 7). Sklep o ukinitvi javnega dobra 

 

Uvod je podal Jurij Klepec. 

 

Poročilo o delu na Odboru za gospodarsko infrastrukturo, okolje in prostor je podal 

predsednik odbora Joţe Ponebšek. 

 

Razprave ni bilo. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

 

SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme sklep o ukinitvi javnega dobra 

na zemljiščih parc. št. 1054/17 travnik 2005 m2, 1054/18 travnik 1032 m2, 1045/23 

travnik 239 m2, 1056/4 travnik 118 m2, 1056/5 travnik 72 m2, k.o. Šmartno. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta. 

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

 

AD 8). Posamičen program razpolaganja s stvarnim premoženjem občine 

 

Uvod je podal Jurij Klepec. 

 

Razprave ni bilo. 

 

Predsedujoči je odredil deset minutni odmor. 

 

- ODMOR - 

 

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

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednja predloga sklepov v paketu: 
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SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme sklep, da se odproda 

zemljišča, del parc. št.  1054/17 travnik 19 m2, parc. št. 1054/18 travnik 1032 m2, parc. 

št. 1054/23 travnik 239 m2, del parc. št. 1056/4 travnik 11 m2, del parc. št. 1056/5 

travnik 17 m2, k.o. Šmartno. 

Vrednost nepremičnin znaša 12.229,00 €. Nepremičnine se prodajo na podlagi pogodbe 

namesto razlastitve. Vse stroške v zvezi s pogodbo in zemljiško knjižno izvedbo pogodbe 

v zemljiški knjigi se zaveže nositi kupec. 

Kupnina oziroma odškodnina za parcele, ki so predmet pogodbe, se ne plača, pač pa se 

na podlagi sofinancerskega sporazuma za novogradnjo obvoznice Šmartno pri Litiji na 

cesti R2-416, odsek 1346 in 1347, sklenjen med pogodbenima strankama, upošteva kot 

sofinancerski prispevek občine k investiciji.  

 

SKLEP 2: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme sklep, da se dopolni letni 

načrt pridobitve in razpolaganja s stvarnim in finančnim premoženjem občine za leto 

2011 tako, da se  v letni načrt razpolaganja dodajo nepremičnine  del parc. št.  1054/17 

travnik 19 m2, parc. št. 1054/18 travnik 1032 m2, parc. št. 1054/23 travnik 239 m2, del 

parc. št. 1056/4 travnik 11 m2, del parc. št. 1056/5 travnik 17 m2, k.o. Šmartno. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta. 

Sklepa v paketu sta bila sprejeta z 15 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 

 

AD 9). Posamičen program razpolaganja s stvarnim premoženjem občine 

 

Uvod je podal Jurij Klepec. 

 

Razprave ni bilo. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednja predloga sklepov v paketu: 

 

SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme sklep, da se odproda 

zemljišče parc. št.: 471/10 travnik 68 m2 in parc. št.: 546/30 cesta 53 m2, obe k.o. 

Šmartno. Vrednost obeh nepremičnin znaša 6.218,72 €. Nepremičnini se prodata na 

podlagi pogodbe namesto razlastitve. Vse stroške v zvezi s pogodbo in zemljiško knjižno 

izvedbo pogodbe v zemljiški knjigi se zaveže nositi kupec. 

Kupnina oziroma odškodnina za parceli, ki sta predmet pogodbe, se ne izplača, pač pa 

se na podlagi sofinancerskega sporazuma za novogradnjo obvoznice Šmartno pri Litiji 

na cesti R2-416, odsek 1346 in 1347, sklenjen med pogodbenima strankama, upošteva 

kot sofinancerski prispevek občine k investiciji.  

 

SKLEP 2: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme sklep, da se dopolni letni 

načrt pridobitve in razpolaganja s stvarnim in finančnim premoženjem občine za leto 

2011 tako, da se  v letni načrt razpolaganja dodajo nepremičnini parc. št.: 471/10 

travnik 68 m2 in parc. št.: 546/30 cesta 53 m2, obe k.o. Šmartno. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta. 

Sklepa v paketu sta bila sprejeta z 16 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 

 

AD 10). Kadrovske zadeve 

 

Uvod je podal predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Matjaţ 

Aškerc. 



- skrajšani zapisnik osme redne seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji - 

 7 

 

Razprava: Franc Jaklič, Matjaţ Aškerc, Franc Adamič, Franc Props. 

 

Dodatna pojasnila so podali ţupan Milan Izlakar, Nataša Dobravec, Matjaţ Aškerc. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

 

SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji podaja soglasje kandidatki za 

direktorico javnega zavoda Knjižnica Litija ge. Andreji Štuhec. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 11 članov občinskega sveta. 

Sklep je bil sprejet z 11 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 

 

 

AD 11). Pobude in vprašanja svetnikov 

 

Peter Avbelj: Ţupanu se zahvaljuje za odgovor na njegovo prejšnje svetniško vprašanje, 

čeprav se mu zdi, da odgovor niti ni bil potreben. Koncesionar je v tem času s svojo 

aktivnostjo pokazal, kaj je njegova obligatornost izhajajoč iz same koncesijske pogodbe.   

Svetniške kolege je ţe seznanil s prometno nesrečo, ki se je zgodila v kostrevniški dolini in ki 

se je zgolj po naključju končala srečno. Lahko bi umrl nekaj let star otrok. V zvezi s to 

problematiko je večkrat opozarjal in bil zaradi tega dostikrat predmet zasmehovanja s strani 

najvišjega organa občinske uprave. Tudi pri drugih svetnikih za to ni bilo razumevanja. Upa, 

da ne bo potrebno človeško ţivljenje, da se bo na tej cesti kaj premaknilo.  

Marija Vidgaj: Podala je pobudo, ki se nanaša na sodelovanje občanov pri odločanju. O tem 

govori 60. člen Statuta Občine Šmartno pri Litiji. Sklicuje se na eno izmed alinej v tem členu, 

ki pravi: »dajejo predloge občinskim organom v zvezi z pripravo programov razvoja občine, 

gospodarjenja s prostorom ter varovanjem ţivljenjskega okolja«. Njena pobuda se nanaša še 

na jesenski del, ko so se predstavljali in sprejemali programi dela na občinski seji. Ţe takrat je 

izrazila ţeljo, da bi bilo lepo in prav, da se to predstavi občanom po oţjih delih naše občine po 

krajevnih skupnostih, da se stvari izvejo iz prve roke to je od gospoda ţupana, da se občane 

seznani tudi z vsemi teţavami in nepredvidljivostmi, ki lahko nastanejo pri realizaciji 

programa skozi čas in skozi leta. 

Predvsem za to, da ji ne bo kdo kdaj očital. Ko je vzpostavila vprašanje za mrliško veţico na 

Primskovem je dobila odgovor, da ni v planu. Zanima jo kdo je pravzaprav tisti, ki sme kaj 

predlagati v plan. Zbori občanov so pomembna oblika demokracije in bi jih kazalo vsaj enkrat 

na leto izvesti. Občani bi radi sodelovali, predvsem starejši, ki niso vešči računalnikov, kjer bi 

lahko zadeve spremljali. Gospod ţupan se pri vseh verjetno ne oglasi in o dogajanjih ne 

poroča vsakemu posebej. Svetnico zanima tudi kako je s koordinatorji ali ostajajo isti, kako se 

z njimi sodeluje.  

Svetnica je podala še pohvalo, da se je tudi na primskovških cestah začelo premikati, da so se 

začele sanacije cest. Potreb je ogromno in čisto vse so take, da lahko rečemo da so nujne.  

Podala je še prošnjo da je na Gradišču na začetku opornega zidu zamašena ena cev, ki se ne 

da ročno očistiti in so prosili, če bi lahko ti delavci, ki so sedaj na cesti  to pomagali rešiti.  

Igor Možina: Tudi on se bo dotaknil kostrevniške ceste. Iz Male Kostrevnice do Lupinice je 

zelo ţalostna. Kamioni ob pol sedmih pričnejo in to z zelo hitro brzino. Potrebno bo nekaj 

ukreniti.  

Matjaž Aškerc: Svetnik prosi, da se nesreča v Kostrevnici predstavlja malo manj 

populistično, čeprav razume ene in druge. Po besedah pomočnika komandirja PP Litija, je bila 

to edina nesreča v pravem pomenu besede, da ni bila kriva niti voznica, saj ni mogla ničesar 

storiti, ker otrok je pač tam šel. Na sestanku Sveta za preventivo je bilo sklenjeno, da se  v 

času počitnic skliče seja, na katero bi povabili čim večje število ljudi in tudi Agencijo za 
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varnost v prometu, kjer bi skušali najti neko sistemsko rešitev za takšne in podobne primere. 

Tudi z rešitvijo  zadeve na hitro, kot je predlagal ţupan, z ureditvijo avtobusnega postajališča 

na desni strani, tega ne bi rešili, ker je problem na levi strani. Problem je v tem, kje naj bi 

učenci izstopili iz avtobusa. Tega pa ne bi rešila niti zebra. Misli, da je za reševanje tega 

problema pristojen Svet za preventivo. Tudi novi zakon predvideva, da se polika ne bo več 

vmešavala v te zadeve in ne bo več odločala o tem in bo potrebno sestavo le-tega spremenit, 

da bo to res strokovni organ v katerem bodo sodelovali policija, šolstvo, lokalna 

samouprava,… Svetnik vabi svoje kolege naj se tega sestanka udeleţijo, če so pripravljeni 

sodelovati in, da se poskuša nekaj rešiti na tem področju.  

Janko Končar:  Krajani Račice sprašujejo, kako je z ekološkim otokom. Krajanom Račice je 

predaleč ekološki otok v Štangi. Tam je tudi gostilna in je ţe od tega ekološki otok takoj poln 

in krajani nimajo kam odlagati. Svetnik predlaga, da bi se ekološki otok uredil na Račici, tam 

kjer se po navadi zbirajo kosovni odpadki. Svetnika zanima kako bo sedaj s krajani, ki morajo 

dva kilometra. Ali oni dobijo posebej kakšne kontejnerje ali kako bo s tem.   

Miro Koprivnikar: Svetnik se je kolegom zahvalil za podarjena sredstva za pomoč ob 

nesreči.  

 

Predsedujoči je zaključil sejo ob 19.40 uri. 

 

 

Pripravila:                                         

Nataša Dobravec 

  

                     

Tajnik občine:                                                                                              Predsedujoči: 

mag. Karmen Sadar                                              Milan Izlakar 

 


