- skrajšani zapisnik 25. seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji -

Skrajšani zapisnik
25. redne seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji, ki je bila dne 13.12.2005 ob
18.00 uri v sejni sobi občine Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, Šmartno pri Litiji
Prisotni svetniki: Matjaž Aškerc, Marko Femc, Anton Tomažič, Jože Ponebšek, Branko
Šuštaršič, Franc Černe, Jure Gradišek, Tomaž Kremžar (od 19.00 ure dalje), Roman Zaman,
Anton Rafael Sinigoj, Tomaž Gradišek, Karmen Grom, Sonja Peterlin Krznar, Janez
Ponebšek, Rajko Meserko (od 18.50 ure dalje)
Odsotni: Dušan Cerjak opr.
Ostali prisotni: Za občinsko upravo: Karmen Sadar, Andreja Leskovšek, Nataša Dobravec,
Tatjana Martinčič Poglajen, Aleš Jurič, Peter Lovšin.
Vabljeni: Lilijana Resinovič direktorica RRA LUR, predsednik Nadzornega odbora Franc
Jaklič, mediji.
Sejo je pričel in vodil župan Občine Šmartno pri Litiji Milan Izlakar. Po uvodnem pozdravu je
predsedujoči ugotovil sklepčnost sveta (od 16- ih svetnikov jih je bilo navzočih 13).
POTRDITEV SKRAJŠANEGA ZAPISNIKA:
- 24. redne seje z dne 10.11.2005 in
- nadaljevanja 24. redne seje z dne 15.11.2005
Predsedujoči je dal v potrditev zapisnik 24. redne seje z dne 10.11.2005 in nadaljevanja 24.
redne seje z dne 15.11.2005.
Pripomb na zapisnik:
Anton Rafael Sinigoj je podal pripombo, da ni bilo podanih pisnih odgovorov na njegove
pobude in vprašanja.
Obrazložitev župana: V skladu z 22. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Šmartno
pri Litiji (Uradni list RS št. 71/03), ki določa »Odgovori na vprašanja in pobude svetnikov
niso sestavni del zapisnika seje ter na njih ni možno podati pripombe pri potrjevanju
zapisnika«, se pripomba svetnika ne upošteva pri potrditvi le tega.
Matjaž Aškerc je podal pripombo, da je pri njem zabeleženo, da je bil prisoten na 24. redni
seji od 18.10 ure dalje. Svetnik se s tem ne strinja, saj je bil navzoč na seji od samega začetka.
Obrazložitev župana: Vsak prihod svetnika in odhod svetnika se zabeleži na podlagi ure, po
kateri se je seja pričela. V primeru, da se svetniki ne strinjate s tem ravnanjem, predlagamo,
da se vsak svetnik, ki smatra, da ure niso pravilno zabeležene in bo predhodno zapustil sejo
oz., bo na sejo zamudil, javi pri zapisnikarju, da se točno pogleda ura ter zapiše čas prihoda
oz. odhoda.
Ob glasovanju je bilo navzočih 13 svetnikov.
Zapisnik 24. redne seje z dne 10.11.2005 in zapisnik nadaljevanja 24. redne seje z dne
15.11.2005 s podano pripombo svetnika Matjaža Aškerca, kot sestavnim delom zapisnika 24.
redne seje sta bila potrjena z 12 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
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Predsedujoči je dal v razpravo naslednji dnevni red:
1. Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije (RRA LUR)
2. Poročilo o delu župana in občinske uprave
3. Odlok o izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2006 – predlog za
drugo branje
4. Potrditev izvedbenega programa zimske službe za sezono 2005/2006
5. Pobuda ministru za okolje in prostor, da se območje usnjarskega odlagališča
Rakovnik ureja s prostorskimi ureditvami državnega pomena
6. Sklep o določitvi gradbene parcele za podjetnika g. Martina Kneza
7. Pobude in vprašanja svetnikov
Razprava na dnevni red:
Karmen Grom je predlagala umik 3. točke dnevnega reda »Odlok o izvrševanju proračuna
Občine Šmartno pri Litiji za leto 2006 – predlog za drugo branje«.
Franc Černe je predlagal umik 1. točke dnevnega reda »Regionalni razvojni program
Ljubljanske urbane regije (RRA LUR)« in obravnavo le te na seji v januarju.
Anton Rafael Sinigoj je predlagal umik 2. točke dnevnega reda »Poročilo o delu župana in
občinske uprave«, 3. točke dnevnega reda »Odlok o izvrševanju proračuna Občine Šmartno
pri Litiji za leto 2006 – predlog za drugo branje«, 4. točke dnevnega reda »Potrditev
izvedbenega programa zimske službe za sezono 2005/2006« in 5. točke dnevnega reda
»Pobuda ministru za okolje in prostor, da se območje usnjarskega odlagališča Rakovnik ureja
s prostorskimi ureditvami državnega pomena«.
Matjaž Aškerc je zaprosil predsedujočega na podlagi 49. člena Poslovnika Občinskega sveta
Občine Šmartno pri Litiji za deset minutni odmor.
Predsedujoči je odredil deset minut odmora.
- odmor Predsedujoči je preveril sklepčnost sveta ( od 16 svetnikov jih je bilo navzočih 13).
Franc Černe je umaknil predlog za umik 1. točke dnevnega reda in predlagal, naj se za enkrat
obravnava kot informacija in predlagal naj župan umakne iz dnevnega reda 3. točko in jo da
na dnevni red ene izmed naslednjih sej.
Župan je predlagal spremembo dnevnega reda tako, da se 1. točka dnevnega reda »Regionalni
razvojni program Ljubljanske urbane regije (RRA LUR)«, obravnava kot informacija in iz
dnevnega reda umaknil 3. točko »Odlok o izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri Litiji za
leto 2006 – predlog za drugo branje«.
Predsedujoči je dal na glasovanje predlog svetnika Antona Rafaela Sinigoja, da se 2. točka
dnevnega reda »Poročilo o delu župana in občinske uprave« umakne iz dnevnega reda.
Ob glasovanju je bilo navzočih 13 svetnikov.
Predlog ni bil sprejet z 1 glasom »za« in z 11 glasovi »proti«.
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Predsedujoči je dal na glasovanje predlog svetnika Antona Rafaela Sinigoja, da se 4. točka
dnevnega reda »Potrditev izvedbenega programa zimske službe za sezono 2005/2006«
umakne iz dnevnega reda.
Ob glasovanju je bilo navzočih 13 svetnikov.
Predlog ni bil sprejet z 1 glasom »za« in z 9 glasovi »proti«.
Predsedujoči je dal na glasovanje predlog svetnika Antona Rafaela Sinigoja, da se 5. točka
dnevnega reda »Pobuda ministru za okolje in prostor, da se območje usnjarskega odlagališča
Rakovnik ureja s prostorskimi ureditvami državnega pomena« umakne iz dnevnega reda.
Ob glasovanju je bilo navzočih 13 svetnikov.
Predlog ni bil sprejet z 1 glasom »za« in z 9 glasovi »proti«.
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog dnevnega reda:
1. Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) informacija
2. Poročilo o delu župana in občinske uprave
3. Potrditev izvedbenega programa zimske službe za sezono 2005/2006
4. Pobuda ministru za okolje in prostor, da se območje usnjarskega odlagališča
Rakovnik ureja s prostorskimi ureditvami državnega pomena
5. Sklep o določitvi gradbene parcele za podjetnika g. Martina Kneza
6. Pobude in vprašanja svetnikov
Ob glasovanju je bilo navzočih 13 svetnikov.
Dnevni red je bil sprejet z 11 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
AD 1). Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) informacija
Uvod je podala Lilijana Resinovič.
Razprave ni bilo.
Predsedujoči je ugotovil, da je bila informacija vzeta na znanje.
AD 2). Poročilo o delu župana in občinske uprave
Poročilo je podal župan Milan Izlakar.
Predsedujoči je ugotovil, da je bilo poročilo vzeto na znanje.
AD 3). Potrditev izvedbenega programa zimske službe za sezono 2005/2006
Uvod je podal Aleš Jurič.
Poročilo o delu na Odboru za gospodarsko infrastrukturo, okolje in prostor je podal
predsednik odbora Jože Ponebšek.
Razprava: Tomaž Gradišek, Jure Gradišek, Anton Rafael Sinigoj, Roman Zaman, Franc
Černe, Matjaž Aškerc.
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Proceduralno: Matjaž Aškerc.
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji potrjuje izvedbeni program Zimske
službe za sezono 2005/2006 v Občini Šmartno pri Litiji, ki ga bo izvajalo podjetje
Trgograd d.o.o., Ljubljanska cesta 1, 1270 Litija.
Ob glasovanju je bilo navzočih 14 svetnikov.
Sklep je bi sprejet z 13 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
AD 4). Pobuda ministru za okolje in prostor, da se območje usnjarskega odlagališča
Rakovnik ureja s prostorskimi ureditvami državnega pomena
Uvod je podal Peter Lovšin.
Poročilo o delu na Odboru za gospodarsko infrastrukturo, okolje in prostor je podal
predsednik odbora Jože Ponebšek.
Razprava: Jure Gradišek, Rajko Meserko, Anton Rafael Sinigoj, Marko Femc, Janez
Ponebšek.
Rajko Meserko replika na Janeza Ponebška.
Dodatno obrazložitev je podal župan Milan Izlakar.
Marko Femc je predlagal, da se sklep dopolni z besedo »nelegalnega«.
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa Marka Femca:
SKLEP: Občinski svet občine Šmartno pri Litiji na podlagi Uredbe o vrstah prostorskih
ureditev državnega pomena (Uradni list RS, št. 54/03, 68/05) daje pobudo Vladi
Republike Slovenije in Ministrstvu za okolje in prostor, da se območje nelegalnega
usnjarskega odlagališča Rakovnik, ki vključuje parcelne številke 848/1, 848/2, 848/3,
848/4, 848/5, 850, 848/6, vse k.o. Šmartno, urejuje z ureditvami državnega pomena, saj
je območje po dejanskem obsegu in vplivih tako pomemben, da ga je potrebno urediti
na državni ravni.
Ob glasovanju je bilo navzočih 15 svetnikov.
Sklep je bil sprejet z 15 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
AD 5). Sklep o določitvi gradbene parcele za podjetnika g. Martina Kneza
Uvod je podal Peter Lovšin.
Poročilo o delu na Odboru za gospodarsko infrastrukturo, okolje in prostor je podal
predsednik odbora Jože Ponebšek.
Razprava: Roman Zaman, Franc Černe.
Marko Femc replika na Romana Zamana.
Dodatno obrazložitev je podal župan Milan Izlakar.
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Jože Ponebšek je podal obrazložitev glasu.
Franc Černe je v imenu svetniške skupine SLS predlagal pet minutni odmor.
Predsedujoči je odredil pet minutni odmor.
- odmor Predsedujoči je preveril sklepčnost sveta (od 16 svetnikov je bilo navzočih 14).
Obrazložitev glasu so podali: Karmen Grom, Jure Gradišek, Rajko Meserko, Roman Zaman.
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji, sprejema sklep, da se v Odloku o
prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Šmartno pri Litiji za investitorja
Kovikor d.o.o., dopolni tabela 4 in sicer tretja vrstica kolone »RG«, 17. člena odloka,
tako, da se glasi: »Do 30 samo za stanovanjske objekte«.
Ob glasovanju je bilo navzočih 15 svetnikov.
Sklep je bil sprejet z 13 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
SKLEP 2: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep izrecno na pobudo
investitorja, Kovikor d.o.o. in velja samo zanj. V primeru razveljavitve ali odprave
zgornjega sklepa, občinski svet oziroma Občina Šmartno pri Litiji, odklanjata
vsakakršno materialno ali drugo odgovornost do investitorja.
Ob glasovanju je bilo navzočih 15 svetnikov.
Sklep je bil sprejet z 12 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
AD 6). Pobude in vprašanja svetnikov
Jože Ponebšek: Svetnik je podal pobudo, da občinska uprava pristopi k kategorizaciji javnih
cest in poti in predlagal, da se k sodelovanju povabi tudi koordinatorje krajevnih skupnosti.
Roman Zaman: Svetnik sprašuje kako lahko JP KSP Litija d.o.o., prodaja določeno
premoženje brez vednosti šmarske občine in brez soglasja občinskega sveta.
Pri odlagališču Rakovnik, država ob enem ko ugotavlja, da odlagališče ni legalizirano in glede
na to, da je država večinski lastnik IUV d.d., sama vozi na to odlagališče. Kako je to mogoče
ker gre tu za popolno nasprotje. Ob enem ko rečejo, da odlagališče ni legalizirano tudi vozijo
na to odlagališče.
Karmen Grom: Sprašuje, če uprava lahko na kratko pojasni priključitev Zagorice k Občini
Šmartno pri Litiji.
V odgovoru na njeno vprašanje je bilo zapisano, da bo Nadzorni odbor pripravil poročilo. Na
vprašanje, ki ga je želela in sprašuje, če lahko glede na to, da je navzoč predsednik
Nadzornega odbora na kratko poda poročilo.
Pri poročilu o delu župana in občinske uprave je bilo povedano, da se bomo smeti pričeli
odvažati na Unično in jo zanima, če se je pripravilo kakšno finančno primerjavo med
odvažanjem smeti na odlagališče Ostri vrh in odlagališčem Unično.
Odgovor na prvo in zadnjo pobudo, je podal župan na seji.
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Tomaž Gradišek: Podžupan prosi, da se spot, ali kako se mu reče, ki ga je bilo mogoče videti
na lokalni televiziji ATV signal Litija predstavitev občinske uprave, da se natančno pove
koliko je to stalo in čemu je to namen, glede na to, da se tukaj posluša in se vsi zavedamo, da
denarja ni, na naslednji seji pa bo povedal naprej, kaj si on o tem misli in kako mi pravnike
lovimo po televiziji in tako naprej. Skratka skrajno neokusno. Pa še kaj bi se dalo o tem
povedati. Vse to je vezano na proračun.
Rajko Meserko: JP KSP Litija d.o.o., opravlja za občino določene zadeve, primerno temu
pričakuje program dela za leto, ki je že za nami in za prihodnje leto. Prosi, da se na JP KSP
Litija d.o.o., pošlje dopis. Podlaga se lahko najde v obstoječem odloku, kaj morajo narediti.
Nekaj časa nazaj je že prosil za namestitev košev za smeti in ponovno poziva, da se bi
namestil nekaj košev za smeti vsaj v ožjem središču Šmartna. Otroci ponavadi vržejo zraven
koša, vendar če bi bil koš, bi kakšna smet več romala v smeti.
V zadnjih dneh ko se voziš po Sloveniji so tudi manjši kraji ne bo rekel pretirano okrašeni z
nekimi osvetlitvami tudi mi naredimo kraj bolj prijazen in očem bolj prijeten. Otroci so ga
opozorili, zakaj v Šmartnem ni nobene osvetlitve. Tudi on se sprašuje zakaj ni. Ali je to
problem financ, da je to takšen strošek in varčujemo na tem področju v drugi fazi, kot pravi g.
Tomaž Gradišek se za neke stvari najde denar. Tako, da prosi, če smo za letos to že zamudili,
da bi mogoče za prihodnje leto namenili za ta namen določena sredstva.
Franc Černe: Svetnik je podal pohvalo županu oziroma upravi, da se je uredilo in saniralo
postajališče. Pričakuje, da se bo uredilo tudi postajališče v Štangarskih poljanah.
Očitno se že začenja borba za nabiranje volilnih glasov za naslednjo obdobje. Vidi, da bo
zadnje leto še kako zanimivo. Slovenska ljudska stranka, na začetku mandata ni dobila
nobenega pomembnega mesta v odborih občinskega sveta, na koncu pa ostali nekaj govorijo
in se izmikajo odgovornostmi kar je največja neodgovornost. Zato pričakuje od vseh, ki so
določene zadeve prevzeli na začetku naj na koncu tudi odgovarjajo za te zadeve, katere so
prevzeli. Danes se je tu na samem začetku in v nadaljevanju seje jasno izkazalo. Zato želi, da
ne bo potem neka neodgovornost ostala pod mizo in naj vsak tisto kar je prevzel na koncu za
to tudi odgovarja.
Janez Ponebšek: Svetniki so prejeli na mizo mnenje odvetnika Verstovška glede prodaje
deleža JP KSP Litija d.o.o., kjer na koncu tudi piše, da bo potreben pogled v družbeno
pogodbo oz. statut JP KSP Litija d.o.o., svetnik meni, da se bo pri tej zadevi zataknilo, ker ga
še nimamo. Zadevo hitimo prodajati, nimamo pa še urejenih osnovnih zadev.
Naselje Gradiške laze in še katero drugo v občini je deležno čedalje večjega prometa
kamionov, ki vozijo material iz kamnolomov, ki redno plačujejo takse. Sprašuje kako bi se
dalo ta promet malce umiriti, da kamioni ne bi vozili skozi naselja preko 70 km/h in ne da
moraš zapeljati na travnik, da te ne povozi. Sprašuje, če ima občina tukaj kakšno možnost
postavitve ležečih policajev oz. ureditve polotokov tako, da se promet, ki prihaja v manjša
naselja umiri, oziroma na koga se lahko obrne glede tega vprašanj, ker vaščani sprašujejo, kaj
se da to urediti.
Marko Femc: Svetnik je pohvalil župana v svojem imenu in v imenu krajanov, ki so podali
pobudo za sanacijo strehe. Župan se je za sanacijo strehe dogovoril z g. Lampretom, da bo k
sanaciji strehe prispevala župnijska Karitas.
Podal je pobudo, da občina ponovno oz.prvič prijavi nelegalno deponijo Rakovnik inšpekciji
za ponovni obisk in to ponavlja kar vsak mesec.
Svetnik bi rad pridobil poročilo JP KSP Litija d.o.o., o prodaji premoženja kdo je kupil, kaj je
kupil in za koliko je kupil in kam je bil ta denar nakazan.
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Rad bi pridobil pisno pojasnilo JP KSP Litija d.o.o., zakaj se ni prijavilo na razpis za
pridobitev koncesije za zimsko službo in mnenje nadzornega odbora JP KSP Litija d.o.o.
glede te zadeve.
Matjaž Aškerc: Svetnik je kod predsednik SPVCP povabil Janeza Ponebška na naslednjo
sejo le tega.
Svetnika zanima še ima občina sprejet odlok o plakatiranju, oz. če plakatiranje ureja kak drug
odlok.
Anton Rafael Sinigoj: Svetnik je vsem skupaj zaželel blagoslovljen božič in srečno novo
leto.
Seja je bila zaključena ob 19.50 uri.
Pripravila:
Nataša Dobravec
Tajnik občine:
mag. Karmen Sadar

Predsedujoči:
Milan Izlakar
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