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

Skrajšani zapisnik
šestnajste redne seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji, ki je bila dne
20.12.2012 ob 18.00 uri v sejni sobi Občine Šmartno pri Litiji,
Tomazinova ulica 2, Šmartno pri Litiji
Prisotni svetniki: Jože Ponebšek, Joža Žurga, Miroslav Berčon, Miro Koprivnikar, Petra
Kovačič Pancar, Igor Možina, Igor Soršak, Marino Dobčnik, Franc Adamčič (od 18.03 ure
dalje), Janko Končar, Franc Props, Janez Tomažič, Matjaž Aškerc, Peter Avbelj, Marija
Vidgaj, Franc Jaklič
Odsotni: /
Ostali prisotni: Za občinsko upravo: Karmen Sadar, Matej Adamič, Jurij Klepec, Andreja
Leskovšek
Vabljeni: predsednik Nadzornega odbora Občine Šmartno pri Litiji Jože Perme, predstavnik
podjetja Aping d.o.o. Andrej Poglajen in 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 16ih).
Potrditev skrajšanega zapisnika
- petnajste redne seje z dne, 29.11.2012
Pripomb na zapisnik ni bilo.
Predsedujoči je dal v potrditev zapisnik petnajste redne seje z dne 29.11.2012.
Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta.
Zapisnik je bil potrjen z 15 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
Predsedujoči je predlagal naslednji dnevni red:
1. Poročilo o delu župana in občinske uprave
2. Odlok o izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2013 – predlog za
drugo branje
3. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Šmartno sever – 3. del
- predlog za prvo branje
4. Odlok o ureditvi naselja Razbore in meje med občinama Šmartno pri Litiji in Trebnje
– predlog za prvo branje
5. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra:
- Ukinitev statusa javnega dobra na nepremičnini, parc. št. 2034/10, k. o. Liberga (ID
1846)
- Ukinitev statusa javnega dobra na nepremičnini, parc. št. 1201/0, k. o. Poljane (ID
1852)
6. Pobude in vprašanja svetnikov
Predsedujoči je dal v razpravo predlagani dnevni red.
Razprave ni bilo.
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog dnevnega reda:
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1. Poročilo o delu župana in občinske uprave
2. Odlok o izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2013 – predlog
za drugo branje
3. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Šmartno sever –
3. del - predlog za prvo branje
4. Odlok o ureditvi naselja Razbore in meje med občinama Šmartno pri Litiji in
Trebnje – predlog za prvo branje
5. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra:
- Ukinitev statusa javnega dobra na nepremičnini, parc. št. 2034/10, k. o. Liberga
(ID 1846)
- Ukinitev statusa javnega dobra na nepremičnini, parc. št. 1201/0, k. o. Poljane
(ID 1852)
6. Pobude in vprašanja svetnikov
Ob glasovanju je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta.
Dnevni red je bil sprejet z 15 glasovi »za« in z 0 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 izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2013 – predlog
za drugo branje
Uvod sta podala Matej Adamič in župan Milan Izlakar.
Poročilo o delu na Nadzornem odboru občine je podal predsednik odbora Jože Perme.
Razprava: Franc Jaklič, Petra Kovačič Pancar.
Dodatna pojasnila je podal župan Milan Izlakar.
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme Odlok o izvrševanju
proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2013, s podano spremembo na seji.
Ob glasovanju je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 12glasovi »za« in z 2 glasovoma »proti«.
AD 3). Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Šmartno sever –
3. del - predlog za prvo branje
Uvod so podali Andreja Leskovšek, Andrej Poglajen in župan 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 Jože Ponebšek.
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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 sever – 3. del 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). Odlok o ureditvi naselja Razbore in meje med občinama Šmartno pri Litiji in
Trebnje – predlog za prvo branje
Uvod sta podala Jurij Klepec in župan 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 Jože Ponebšek.
Razprava: Joža Žurga.
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme Odlok o ureditvi naselja
Razbore in meje med občinama Šmartno pri Litiji in Trebnje v prvem branju.
Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 15 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
AD 5). Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra:
- Ukinitev statusa javnega dobra na nepremičnini, parc. št. 2034/10, k. o. Liberga
(ID 1846)
- Ukinitev statusa javnega dobra na nepremičnini, parc. št. 1201/0, k. o. Poljane
(ID 1852)
Uvod je podal Jurij Klepec.
Poročilo o delu na Odboru za gospodarsko infrastrukturo, okolje in prostor je podal
predsednik Jože Ponebšek.
Razprava Joža Žurga.
Dodatna pojasnila sta podala župan Milan Izlakar in Jurij Klepec.
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
SKLEP : Občinski svet občine Šmartno pri Litiji sprejme sklep o ukinitvi statusa
javnega dobra:
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ukinitev statusa javnega dobra ne nepremičnini, parc. št. 2034/10 – pot 256 m2,
k.o. Liberga (ID 1846)
ukinitev statusa javnega dobra na nepremičnini, parc. št. 1201/0 – neplodno 1417
m2, k.o. Poljane (ID 1852).

Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 13 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
AD 6). Pobude in vprašanja svetnikov
Jože Ponebšek: Svetnik je podal zahvalo vaščanov Gradiških Laz in voznika šolskega
avtobusa, ker se je na delu ceste proti Gradišču saniralo cestišče, ki je bilo za vožnjo avtobusa
zelo nevarno.
Joža Žurga: Svetnica je imela nekaj vprašanj in pobud.
Za ponedeljek so bili v medijih objavljeni protestni shodi, kar njej sicer ni všeč, vendar jo je
pritegnila »okrogla miza« , zato se je je tega tudi sama udeležila. Kodeks ravnanja lokalnih in
regionalnih predstavnikov v 5. členu pravi, da se izvoljeni predstavniki obvežejo, da bodo
svoje funkcije opravljali vestno, odprto in da bodo voljni odgovarjati za svoje odločitve.
Župana sprašuje, zakaj je odrekel voljnost pogovora z organizatorji, pobudniki civilne
iniciative, o pogovoru za okroglo mizo, kjer so želeli zastaviti nekaj vprašanj in dobiti
odgovore. Obljubljena jim je bila sejna soba, vendar tudi sejna soba potem ni bila na
razpolago.
Povezano s tem se postavlja tudi vprašanje (pred leti so o tem že govorili): upravna stavba
občine je za invalide izredno neprijazna. Svetnica je povedala, da tisti ki smo zdravi in
imamo noge sploh ne pomislimo, da nekdo po teh stopnicah ne more do občinske uprave.
Svetnico zanima, kako občinska uprava rešuje te težave oz. kakšne so ideje za rešitev, da ti
ljudje pridejo do občinske uprave.
Glede na to da je direktorica Javnega zavoda Bogenšperk na porodniškem dopustu oziroma je
bila, svetnico zanima, kdo jo je v tem času nadomeščal.
Svetnico zanima ali ima Javni zavod Bogenšperk še vedno poslovne prostore v spodnjem delu
občinske stavbe, če da jo zanima kdo je lastnik teh prostorov in koliko znaša najemnina.
Predsedniku nadzorne komisije pa: nekajkrat sta se že oba strinjala, da pri določenih
projektih, bi bilo potrebno kakšno besedico rečt. Pa bi ga tukaj še enkrat zaprosila. Prosi ga,
da pregledajo projekt celostna ureditev podobe in prenove gradu Bogenšperk iz leta 2010.
Preverijo naj smotrnost porabljenih sredstev, pravilnost razpisa, predvsem pa kdaj se bodo ta
sredstva začela obrestovati občanom. Ve se, da so bila sredstva kar visoka.
Predsednik Nadzornega odbora Jože Perme je povedal, da bodo svetniki morali o tej pobudi
glasovati. Na podlagi poslovnika nadzornega odbora, je potrebno da naloge, ki jih da
nadzornemu odboru župan ali občinski svet, da se o njih glasuje.
Franc Jaklič: Svetnik bi nadaljeval kjer je kolegica nehala. Na tem zboru, sam se je kasneje
udeležil samo okrogle mize, mu je bilo postavljeno vprašanje in ga bo on postavil naprej.
Koliko občinskih proračunskih sredstev je bilo v letu 2011 in 2012 dodeljeno za razvoj
kmetijstva, kako so bila namensko razdeljena in kdo so bili imensko prejemniki teh sredstev
in koliko.
Svetnik je podal pobudo, da se v januarju, ko bo malo več časa in ko se cirkus okoli praznikov
pomiri, ažurira spletna stran občine. Tam se še vedno nahajajo določeni priimki in imena, ki
niso več v funkciji.
Igor Možina: Svetnika zanima, kako je s pluženjem pešpoti do osnovne šole Velika
Kostrevnica in ali je to tak problem, da se ne da to z strojem narediti.
Miroslav Berčon: Glede na to, da sej odprla razprava o civilni iniciativi, bi rad vedel, kakšna
CI obstaja in zakaj obstaja, zakaj se sploh zavzema ali bori. Kakor je slišal iz medijev
zborovanje ni bilo mišljeno kot okrogla miza, ampak je bil mišljen podoben shod kot v
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Ljubljani ali Mariboru pod geslom »Gotof je«. Če bi bilo to mišljeno kot okrogla miza, bi tudi
on prišel zraven, ker pa je mišljeno kot upor kot neki protest proti županu, tam pač sebe
zraven ni videl.
Igor Soršak: Tudi njega zanima glede tega. Tisti dan je bil na občini ob sedmi uri zvečer
kolegij. On je prišel ob pol sedmih, vendar je bilo vse zaklenjeno, šel je tudi mimo zadružnega
doma tam sta bila gospod Toni, bivši hišnik in žena, drugih ljudi ni bilo. Zanima ga, kje je
bila ta okrogla miza. Občina je bila zaklenjena, ljudi ni bilo, ve da jih tudi kasneje ni bilo. Kje
je to bilo?
Joža Žurga: Na spletni stani radia Geoss je bila objavljena napoved okrogle mize, tam je ona
dobila to informacijo. Njo je bolj zanimala okrogla miza in je poleg tudi pisalo vse kaj želijo
izvedeti od g. župana in ker je ona tukaj, ker so jo izvolili občani, misli, da so tudi vsi ostali
zato tukaj, ker so jih izvolili občani, ne občinska uprava. Občani morajo prisluhniti vsakomur
ob vsakem trenutku. Kje je bila ta skrivnostna okrogla miza, ne več okrogla miza na vogalu
občine, ker je bila občinska sejna soba zaklenjena.
Župan je povedal da bo občinska uprava zahtevala informacijo, kdo se je po telefonu
predstavil in povedal, da bo okrogla miza, oz. kdo je CI. To je provokacija, da ga nekdo v
soboto kliče in sprašuje, če je sejna soba prosta in to v tednu občinskega sveta. Ker ni vedel,
kdaj je sejna soba zasedena, je uporabo sejne sobe dovolil. V ponedeljek je bil namesto sejne
sobe dan na razpolago Kulturni dom v Šmartnem. Kulturni dom je bil ogrevan in pripravljen
na okroglo mizo ali pa revolt.
Občinska uprava bo razkrila kdo provocira, kdo resno misli. Če so CI ustanovili je na papirju
napisana, ve se točno koliko jih mora biti, kaj je bil povod temu. Se pa strinja z Jožo Žurga.
Predsedujoči je zaključil sejo ob 18.50 uri.
Pripravila:
Nataša Dobravec
Tajnik občine:
mag. Karmen Sadar

Predsedujoči:
Milan Izlakar
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