- skrajšani zapisnik 15. redne seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji -

Skrajšani zapisnik
petnajste redne seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji,
ki je potekala dne, 09.10.2008 ob 18.00 uri, v sejni sobi Občine Šmartno pri Litiji,
Tomazinova ulica 2, Šmartno pri Litiji
Prisotni svetniki: Joţe Ponebšek, Franc Černe (od 18.50 dalje), Matjaţ Aškerc, Sonja
Peterlin Krznar, Peter Avbelj, Joţa Ţurga, Jernej Peterlin (od 18.05 dalje), Miroslav Berčon,
Miro Koprivnikar, Petra Kovačič, Janez Trpin, Tomaţ Gradišek, Marjan Janeţič, Peter Joţe
Poglajen, Tea Šavor, Franc Jaklič
Odsotni: /
Ostali prisotni: Za občinsko upravo: Karmen Sadar, Martina Frelih, Krunoslav Kriţ, Nataša
Dobravec, Peter Lovšin,
Gostje: Silva Tomaţič; predstavnica javnega zavoda Zdravstveni dom Litija, mediji.
Sejo je pričel in vodil ţupan Občine Šmartno pri Litiji Milan Izlakar. Po uvodnem pozdravu je
predsedujoči ugotovil sklepčnost sveta (navzočih je bilo 14 članov občinskega sveta od 15 ih).
Potrditev skrajšanega zapisnika
- 14. redne seje z dne, 19.06.2008 in
- 2. korespondenčne seje z dne, 24.07.2008
Pripomb na zapisnika ni bilo.
Predsedujoči je dal v potrditev skrajšani zapisnik 14. redne seje z dne, 19.06.2008 in 2.
koresponednčne seje z dne, 24.07.2008.
Ob glasovanju je bilo navzočih 13 članov občinskega sveta.
Skrajšana zapisnika sta bila potrjena z 13 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
Predsedujoči je dal v razpravo naslednji predlog dnevnega reda:
1. Poročilo o delu ţupana in občinske uprave
2. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske vode na območju Občine
Šmartno pri Litiji – predlog za drugo branje
3. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih
pogojev za območje Litije in Šmartna – za območje Občine -predlog za prvo branje
4. Soglasje k Statutu javnega zavoda Zdravstveni dom Litija
5. Sklep o ukinitvi javnega dobra
6. Dodelitev denarne pomoči za sanacijo škod po poletnih neurjih 2008
7. Kadrovske zadeve
8. Pobude in vprašanja svetnikov
Razprava na dnevni red:
Tomaţ Gradišek je predlagal razširitev dnevnega reda s točko »Pomoč pri ustanavljanju
novega podjetja v šmarski občini«, ki naj se obravnava kot 8. točka dnevnega reda.
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Predsedujoči je dal na glasovanje predlog svetnika Tomaţa gradiška za razširitev dnevnega
reda s točko »Pomoč pri ustanavljanju novega podjetja v šmarski občini«:
Ob glasovanju je bilo navzočih 14 članov občinskega sveta.
Predlog je bil sprejet z 13 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog dnevnega reda:
1. Poročilo o delu ţupana in občinske uprave
2. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske vode na območju Občine
Šmartno pri Litiji – predlog za drugo branje
3. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih
pogojev za območje Litije in Šmartna – za območje Občine -predlog za prvo branje
4. Soglasje k Statutu javnega zavoda Zdravstveni dom Litija
5. Sklep o ukinitvi javnega dobra
6. Dodelitev denarne pomoči za sanacijo škod po poletnih neurjih 2008
7. Kadrovske zadeve
8. Pomoč pri ustanavljanju novega podjetja v šmarski občini
9. Pobude in vprašanja svetnikov
Ob glasovanju je bilo navzočih 14 članov občinskega sveta.
Dnevni red je bil sprejet z 14 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
AD 1). Poročilo o delu ţupana in občinske uprave
Poročilo je podal ţupan Milan Izlakar.
Predsedujoči je ugotovil, da je bilo poročilo vzeto na znanje.
AD 2). Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske vode na območju
Občine Šmartno pri Litiji – predlog za drugo branje
Uvod sta podala Peter Lovšini in ţupan 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 Joţe Ponebšek.
Razprava: Peter Avbelj, Matjaţ Aškerc, Franc Jaklič, Joţa Ţurga.
Dodatna pojasnila sta podala ţupan Milan Izlakar in Peter Lovšin.
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema Odlok o odvajanju in
čiščenju komunalne, odpadne in padavinske vode na območju Občine Šmartno pri
Litiji.

2

- skrajšani zapisnik 15. redne seje Občinskega sveta Občine 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 3). Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih
pogojev za območje Litije in Šmartna – za območje Občine Šmartno pri Litiji -predlog
za prvo branje
Uvod sta podala Peter Lovšin in ţupan 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 Joţe Ponebšek.
Razprava: Peter Avbelj, Joţa Ţurga, Tomaţ Gradišek.
Dodatna pojasnila je podal ţupan Milan Izlakar.
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema Odlok o spremembah in
dopolnitvah Odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za območje Litije in
Šmartna za območje Občine Šmartno pri Litiji v prvem branju.
Ob glasovanju je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 15 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
AD 4). Soglasje k Statutu javnega zavoda Zdravstveni dom Litija
Uvod so podali Karmen Sadar in Silva Tomaţič in ţupan Milan Izlakar.
Poročilo o delu na Komisiji za statut in pravna vprašanja je podal predsednik komisije Franc
Jaklič.
Poročilo o delu na Odboru za druţbene dejavnosti je podala predsednica odbora Joţa Ţurga.
Razprava: Sonja Peterlin Krznar, Matjaţ Aškerc.
Dodatna pojasnila je podala Silva Tomaţič.
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji daje soglasje k Statutu javnega zavoda
Zdravstveni dom Litija.
Ob glasovanju je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 16 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
AD 5). Sklep o ukinitvi javnega dobra
Uvod sta podala Nataša Dobravec in ţupan Milan Izlakar.
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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 zemljišču parc. št. 872/2, ZKV 436, k.o. Gradišče.
Ob glasovanju je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 16 glasovi »za« in 0 glasovi »proti«.
AD 6). Dodelitev denarne pomoči za sanacijo škod po poletnih neurjih 2008
Uvod sta podala Krunoslav Kriţ in ţupan Milan Izlakar.
Poročilo o delu na Odboru za zaščito in reševanje je podal predsednik odbora Marjan Janeţič.
Razprava: Franc Jaklič, Matjaţ Aškerc, Marjan Janeţič, Sonja Peterlin Krznar, Joţe
Ponebšek, Peter Joţe Poglajen, Jernej Peterlin, Miroslav Berčon, Joţe Ponebšek, Joţa Ţurga.
Dodatno pojasnilo je podal ţupan Milan Izlakar.
Franc Černe je v imenu svetniške skupine SLS predlagal pet minutni odmor.
Predsedujoči je odredil pet minutni odmor.
- odmor Predsedujoči je preveril sklepčnost sveta (navzočih je bilo 11 svetnikov od 16-ih)
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednje predloge sklepov v paketu:
Obrazloţitev glasu: Matjaţ Aškerc.
SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji predlaga dodelitev nepovratnih
sredstev g. Antonu Francu Kosu v višini 300,00 € za potrebe sanacije posledic poplave
po neurju z dne 02.06.2008 iz sredstev rezerv.
SKLEP 2: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji predlaga dodelitev nepovratnih
sredstev g. Josipu Jesenški v višini 700,00 € za potrebe sanacije posledic poplave po
neurju z dne 02.06.2008 iz sredstev rezerv.
SKLEP 3: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji predlaga dodelitev nepovratnih
sredstev g. Antonu Tomcu v višini 3.000,00 € za potrebe sanacije plazu v naselju
Cerovica iz sredstev rezerv.

4

- skrajšani zapisnik 15. redne seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji -

Ob glasovanju je bilo navzočih 10 članov občinskega sveta.
Sklepi v paketu so bili sprejeti z 9 glasovi »za« in 0 glasovi »proti«.
AD 7). Kadrovske zadeve
-

imenovanje nadomestnega člana v Odbor za gospodarsko infrastrukturo, okolje
in prostor

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 nadomestnega člana v Odbor za
gospodarsko infrastrukturo, okolje in prostor imenuje Joţo Ţurga, stanujočo
Valvazorjeva ulica 34, Šmartno.
Ob glasovanju je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 15 glasovi »za« in 0 glasovi »proti«.
-

imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v svet javnega zavoda Dom Tisje

Uvod je podal predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Franc
Černe.
Razprava: Petra Kovačič, Joţa Ţurga, Matjaţ Aškerc.
Svetnica Petra Kovačič je podala naslednji predlog sklepa:
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji za predstavnika lokalne skupnosti v
svet javnega zavoda Dom Tisje imenuje Joţeta Ambroţa, stanujočega Riharjevec 2a,
Šmartno.
Predsedujoči je dal na glasovanje predlog sklepa svetnice Petre Kovačič.
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji za predstavnika lokalne skupnosti v
svet javnega zavoda Dom Tisje imenuje Joţeta Ambroţa, stanujočega Riharjevec 2a,
Šmartno.
Ob glasovanju je bilo navzočih 12 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 7 glasovi »za« in 0 glasovi »proti«.
AD 8). Pomoč pri ustanavljanju novega podjetja v šmarski občini
Uvod sta podala Tomaţ Gradišek in ţupan Milan Izlakar.
Razprava: Joţa Ţurga, Miro Koprivnikar.
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Dodatna pojasnila je podal Tomaţ Gradišek.
Predsedujoči je odredil deset minutni odmor.
- odmor Predsedujoči je preveril sklepčnost sveta (navzočih je bilo 16 svetnikov od 16 –ih).
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litji sprejema odlog plačila najemnine za
poslovni prostor št. 704 na naslovu Staretov trg 23, Šmartno in odlog plačila
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za poslovno zgradbo na naslovu Slatna 1,
Šmartno (Litijska Mesarija) od 01.01.2009 do 01.01.2010.
Na prvi sklicani seji Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji v letu 2010, se o odlogu,
poplačilu ali odpisu zgoraj navedenih obveznosti odloči Občinski svet Občine Šmartno
pri Litiji. V primeru stečaja novoustanovljenega podjetja »Šmarska mesarija d.o.o.« se
vse zgoraj navedene obveznosti poplačajo iz stečajne mase.
Ob glasovanju je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 15 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
AD 9). Pobude in vprašanja svetnikov
Peter Avbelj: Svetnik je bil imenovan v Svet zavoda OŠ Šmartno. Opozarja na nevarnost
ţelezne konstrukcije gola na igrišču pri PŠ Kostrevnica. Prosi za zamenjavo golov, da ne bi
prišlo do nesreče, saj so otroci na igrišči vsak dan izpostavljeni smrtni nevarnosti.
Predlaga še, da bi se pri PŠ Kostrevnica uredilo otroško igrišče, sredstva na naj bi se skušala
pridobiti iz naslova evropskih sredstev, tako kot v Litiji.
Svetnik prosi občinsko upravo, da pomaga pri zagotavljanju večje zmogljivosti interneta, saj
je sam v pogovorih s Telekomom precej neuspešen. Zdi se mu, da se Telekom do
posameznikov obnaša zelo ignorantsko. Občinska uprava bi verjetno laţje pridobila
informacijo o tem, kako misli Telekom, če sploh misli kdaj, nadgraditi širokopasovno omreţje
v naši občini.
Joţa Ţurga: Svetnica je prisotne povabila na dan odprtih vrat Osnovne šole Šmartno.
Sonja Peterlin Krznar: Svetnica ţe več kot pol leta opaţa nevarnost pri OŠ Šmartno in sicer
to je kovinska mreţa, ki spodaj ni pritrjena in štrli na vse strani in misli. Vse to meče zelo
slabo luč na gospodarja šole, saj v celem letu ni videl oz. popravil ograje. Če bi samo en otrok
padel in se nabodel, bi šola lahko imela velike teţave.
Svetnica daje pobudo, da se pripravijo pravila in način o dodeljevanju pomoči občanom
prizadetim ob elementarnih nesrečah.
Svetnica predlaga še, da se pri vhodu v občinsko zgradbo zamenja ali pa na kak drug način
sanira omarica, ki jo ţe pošteno načenja korozija. Ţupanu in delavcem uprave to sigurno ni v
ponos.
Podala je še predlog, da se tudi za občino nabavijo stojala za kolesa, ker posamezni
usluţbenci, ki prihajajo na delo s kolesi le teh nimajo kam postaviti.
Joţe Ponebšek: Svetnik sprašuje ali občinski inšpektorat ţe deluje.
Pridruţuje se pobudi Petra Avblja glede Telekoma. Ni samo Kostrevnica mrtva glede
dostopnosti do interneta, ampak cela občina. Zato bi bilo res lepo, če bi lahko tudi občina v tej
smeri kaj naredila.
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Marjan Janeţič: Tudi on bo se navezal na osnovno šolo. Apeliral bi na občino, da se
dogovori z vodstvom šole, da v primerih njihovih večjih prireditev, da se takrat uredi promet
in moţnost parkiranja ali pa da se otroci odpeljejo izpred zadruţnega doma, kjer je mogoče
malo več prostora za parkiranje. Ob zadnjem odhodu otrok v šolo v naravi je policija veselo
lepila poloţnice na vozila, saj starši niso imeli kje parkirati.
Naslednjo pobudo mu je posredovala ena do občank, ki ţeli oz. predlaga, da bi se v Šmartnem
uredila kakšna trgovina, ki bi bila bolje zaloţena kot so te sedaj. Mercator pri šoli je slabo
zaloţen, za trgovino KGZ pa je imela pa takšne pripombe za katere je bolje, da jih ne navaja.
Petra Kovačič: Cesta proti Poljanam je v katastrofalnem stanju. Prosi, če je moţno, da se v
čim krajšem času pokrpajo luknje. V prihodnosti pa bo treba razmišljati tudi o kakšni
preplastitvi.
Druga stvar, ki jo zanima je, kdaj se bo uredila cesta od Dolnjega proti Gornjem Vrhu.
Bliţamo se zimi s tem pa tudi neprijetnostim, ki jih prinaša sam sneg. Ob pokopališču na
Primskovem je cerkev, ki na strehi nima snegobranov. Sneg, ki pada s strehe, pada na
spomenike in vsako leto je kakšen spomenik poškodovan, zato bi bilo dobro, da se ti
snegobrani pred zimo postavijo na streho.
Ob glavni cesti proti Mišjem Dolu, je potrebno pritrditi bankine. V ovinku pri potoku je zaradi
prometne nesreče bankina poškodovana, zato jo je potrebno pritrditi.
Tomaţ Gradišek: Vsem skupaj bi se še enkrat zahvalil za dobre ţelje, za katere misli da so
iskrene in tudi njegova dejanja so iskrena. Prav je, da so v sklepu napisane varovalke, saj
praktično bolj malo ljudi verjame v obstoj, ampak on je optimist in je prepričan, da bodo
zadevo speljali v redu..
Bi pa pohvalil na eno prireditev, to je prvenstvo v striţenju ovac. To je bila zanj vrhunska
prireditev in takih prireditev mogoče manjka. Čeprav se nekomu to zdi čudno. Kot je ţe Peter
omenil, muslimanski svet konzumira tudi ogromno ovac. Danes je tega posla toliko, da ovac
manjka, kolikor bi jih lahko prodali. Tako da se resnega posla zaradi tega tudi ne da it. Tisti,
ki smo si to prireditev ogledali, mislimo, da je bila to ena prireditev, ki je bila malo v
kavbojskem stilu in prijetna popestritev za naše kraje.
Franc Černe: Svetnik je podal vprašanje, glede Grmač. Ker se ta zadeva s stanovanjsko
gradnjo vleče ţe toliko časa ga zanima, kdo sedaj zavira, da se končno ne začne graditi.
Večkrat je bila tukaj omenjena Kmetijska zadruga, kot takratni lastnik oz. v povezavi s
pridobivanjem soglasja za elektro vod od Grmač do tega naselja. Vidimo pa da od tistega
trenutka je minilo ţe več kot leto dni tam pa še vedno ni nobenega objekta. Svetnik meni, da
smo tukaj kar nekaj izgubil in bi bilo res prav, da se da odgovor na to vprašanje.
Matjaţ Aškerc: Svetnik se zahvaljuje za čestitke. Upa, da bodo uresničili pričakovanja
volivcev in obljube, ki so jih dali.
Navezal bi se na to, da so bile pred dvema letoma občinske volitve, občina pa še nima
podţupana. V poslovniku je to nekje omenjeno. Svetnika zanima, če je kakšen namen, da se
podţupana imenuje in če se ga sploh predvideva v tem mandatu.
Predsedujoči je zaključil sejo ob 20.30 uri.
Pripravila:
Nataša Dobravec
Tajnik občine:
mag. Karmen Sadar

Predsedujoči:
Milan Izlakar
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