- skrajšani zapisnik 8. redne seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji -

Skrajšani zapisnik
osme redne seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji, ki je bila dne, 18.10.2007
ob 18.00 uri, v sejni sobi Občine Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, Šmartno pri
Litiji
Prisotni svetniki: Jože Ponebšek, Franc Černe, Matjaž Aškerc (od 18.02 ure dalje), Sonja
Peterlin Krznar, Peter Avbelj, Joža Žurga, Jernej Peterlin, Miroslav Berčon (od 18.02 ure
dalje), Miro Koprivnikar, Franc Jaklič, Petra Kovačič, Janez Trpin, Tomaž Gradišek, Jože
Verbajs
Odsotni: Marjan Janežič – opr., Peter Jože Poglajen – opr.
Ostali prisotni: Za občinsko upravo: Karmen Sadar, Tatjana Martinčič Poglajen, Nataša
Dobravec, Janja Galičič direktorica javnega zavoda Glasbena šola Litija - Šmartno, 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 12 članov občinskega sveta od 16 ih).
Potrditev skrajšanega zapisnika
- 7. redne seje z dne, 21.06.2007 in
- 1. korespondenčne seje z dne 17.09.2007
Pripomb na zapisnika ni bilo.
Ob glasovanju je bilo navzočih 14 svetnikov.
Skrajšana zapisnik sta bila potrjena z 14 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
Predsedujoči je razširil dnevni red s točko »Predlog o uporabi sredstev iz rezervnega sklada za
odpravo posledic naravnih nesreč«, ki naj se obravnava kot 7. točka dnevnega reda, na
pobudo svetnika Petra Avblja je razširil dnevni red s točko »Določitev datuma praznika
Občine Šmartno pri Litiji«, ki naj se obravnava kot 8. točka dnevnega reda in točko
»Problematika odlagališča Rakovnik«, ki naj se obravnava kot 9. točka dnevnega reda.
Dnevni red je spremenil tako, da se 4. točka dnevnega »Soglasje k statutu javnega zavoda
Glasbena šola Litija – Šmartno«, obravnava kot prva točka dnevnega reda, ostale točke se
ustrezno preštevilčijo.
Predsedujoči je predlagal sledeči dnevni red:
1. Soglasje k statutu javnega zavoda Glasbena šola Litija – Šmartno
2. Poročilo o delu župana in občinske uprave
3. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in
redarstvo občin Dol pri Ljubljani, Ivančna Gorica, Litija in Šmartno pri Litiji« predlog za drugo branje
4. Odlok o rebalansu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2007 – skrajšani
postopek
5. Premoženjsko pravne zadeve:
- nakup zemljišča parc. št. 1108/2 k.o. Metnaj za vodovodno zajetje Planina – Ravni
osredek (št. zadeve 466-038/2007)
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-

nakup zemljišča parc. št. 659/1 in 696/6 k.o. Jablanica za potrebe hodnika Gradiške
Laze (št. zadeve 466-031/2007)
- soglasje k brezplačnemu prenosu zemljišč parc. št. 822/4, 806/9, 806/7 in 805/1 vse
ko. Jablanica na občino za potrebe hodnika Gradiške Laze (št. zadeve 466-031/2007)
6. Soglasje k sklenitvi aneksa št. 2 k Pogodbi o razdružitvi skupnega premoženja občin
Litija in Šmartno pri Litiji z dne 03.10.2003 (št. zadeve: 711-004/2005)
7. Predlog o uporabi sredstev iz rezervnega sklada za odpravo posledic naravnih nesreč
8. Določitev datuma praznika Občine Šmartno pri Litiji
9. Problematika odlagališča Rakovnik
10. Kadrovske zadeve:
- soglasje k imenovanju direktorja JZ Zdravstveni dom Litija
- imenovanje predstavnika ustanovitelja v svet JZ Mestne lekarne
- razrešitev predstavnikov ustanovitelja v svet JZ Osnovna šola Šmartno imenovanih na
7. redni seji občinskega sveta in imenovanje nadomestnega člana v svet JZ Osnovna
šola Šmartno
- izvolitev kandidata za člana Državnega sveta za volitve v Državni svet RS 2007
- izvolitev elektorjev za volitve članov v Državni svet RS 2007
11. Pobude in vprašanja svetnikov
Razprave na dnevni red ni bilo.
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog dnevnega reda:
1. Soglasje k statutu javnega zavoda Glasbena šola Litija – Šmartno
2. Poročilo o delu župana in občinske uprave
3. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in
redarstvo občin Dol pri Ljubljani, Ivančna Gorica, Litija in Šmartno pri Litiji« predlog za drugo branje
4. Odlok o rebalansu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2007 – skrajšani
postopek
5. Premoženjsko pravne zadeve:
- nakup zemljišča parc. št. 1108/2 k.o. Metnaj za vodovodno zajetje Planina –
Ravni osredek (št. zadeve 466-038/2007)
- nakup zemljišča parc. št. 659/1 in 696/6 k.o. Jablanica za potrebe hodnika
Gradiške Laze (št. zadeve 466-031/2007)
- soglasje k brezplačnemu prenosu zemljišč parc. št. 822/4, 806/9, 806/7 in 805/1 vse
ko. Jablanica na občino za potrebe hodnika Gradiške Laze (št. zadeve
466-031/2007)
6. Soglasje k sklenitvi aneksa št. 2 k Pogodbi o razdružitvi skupnega premoženja
občin Litija in Šmartno pri Litiji z dne 03.10.2003 (št. zadeve: 711-004/2005)
7. Predlog o uporabi sredstev iz rezervnega sklada za odpravo posledic naravnih
nesreč
8. Določitev datuma praznika Občine Šmartno pri Litiji
9. Problematika odlagališča Rakovnik
10. Kadrovske zadeve:
- soglasje k imenovanju direktorja JZ Zdravstveni dom Litija
- imenovanje predstavnika ustanovitelja v svet JZ Mestne lekarne
- razrešitev predstavnikov ustanovitelja v svet JZ Osnovna šola Šmartno
imenovanih na 7. redni seji občinskega sveta in imenovanje nadomestnega člana
v svet JZ Osnovna šola Šmartno
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- izvolitev kandidata za člana Državnega sveta za volitve v Državni svet RS 2007
- izvolitev elektorjev za volitve članov v Državni svet RS 2007
11. 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). Soglasje k statutu javnega zavoda Glasbena šola Litija – Šmartno
Uvod je podala direktorica javnega zavoda Glasbena šola Litija – Šmartno Janja Galičič.
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: Franc Jaklič, Matjaž Aškerc.
Dodatna pojasnila je podala direktorica javnega zavoda Janja Galičič.
Po razpravi je predsedujoči dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji daje soglasje k Statutu javnega zavoda
Glasbena šola Litija – Šmartno.
Ob glasovanju je bilo navzočih 14 svetnikov.
Sklep je bil sprejet z 14 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
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). Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in
redarstvo občin Dol pri Ljubljani, Ivančna Gorica, Litija in Šmartno pri Litiji« 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 gospodarsko infrastrukturo, okolje in prostor je podal
predsednik odbora Jože Ponebšek.
Razprava: Sonja Peterlin Krznar.
Dodatna pojasnila sta podala župan Milan Izlakar in Karmen Sadar.
Po razpravi je predsedujoči dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
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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«.
Ob glasovanju je bilo navzočih 14 svetnikov.
Sklep je bil sprejet z 9 glasovi »za« in z 1 glasom »proti«.
AD 4). Odlok o rebalansu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2007 – skrajšani
postopek
Uvod je podala Tatjana Martinčič Poglajen.
Poročilo o delu na Nadzornem odboru Občine Šmartno pri Litiji 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 družbene dejavnosti je podala predsednica odbora Joža Žurga.
Poročilo o delu na Odboru za gospodarsko infrastrukturo, okolje in prostor je podal
predsednik odbora Jože Ponebšek.
Poročilo o delu na Odboru za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance je podal
predsednik odbora Franc Černe.
Poročilo o delu na Odboru za zaščito je podala Petra Kovačič.
Razprava: Franc Jaklič, Tomaž Gradišek, Peter Avbelj, Joža Žurga.
Dodatna pojasnila so podali župan Milan Izlakar, Karmen Sadar in Tatjana Martinčič
Poglajen.
Po razpravi je dal predsedujoči na glasovanje naslednja predloga sklepov:
SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme Odlok o rebalansu
proračuna občine Šmartno pri Litiji za leto 2007 v prvem branju.
Ob glasovanju je bilo navzočih 14 svetnikov.
Sklep je bil sprejet z 10 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
SKLEP 2: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme Odlok o rebalansu
proračuna občine Šmartno pri Litiji za leto 2007.
Ob glasovanju je bilo navzočih 14 svetnikov.
Sklep je bil sprejet z 10 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
AD 5). Premoženjsko pravne zadeve:
- nakup zemljišča parc. št. 1108/2 k.o. Metnaj za vodovodno zajetje Planina –
Ravni osredek (št. zadeve 466-038/2007)
- nakup zemljišča parc. št. 659/1 in 696/6 k.o. Jablanica za potrebe hodnika
Gradiške Laze (št. zadeve 466-031/2007)
- soglasje k brezplačnemu prenosu zemljišč parc. št. 822/4, 806/9, 806/7 in 805/1 vse
ko. Jablanica na občino za potrebe hodnika Gradiške Laze (št. zadeve
466-031/2007)
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Uvod je podal župan Milan Izlakar.
Razprave ni bilo.
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednje sklepe v paketu:
SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep, da se zemljišče parc.
št. 1108/2 vpisano v zemljiško knjižni vložek 70 k.o. Metnaj travnik v izmeri 1229 m2
odkupi za kupnino 7.500,00 €.
SKLEP 2: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep, da se nepremičnini
parc. št. 659/1 cesta v izmeri 6 m2 in 696/6 cesta v izmeri 90 m2 obe vpisani v zemljiško
knjižni vložek 166 k.o. Jablanica pridobita na podlagi neposredne pogodbe. Kupnina za
zemljišči znaša 2.100,00 €. Davek od prometa z nepremičninami in notarsko overitev
podpisa prodajalca plača Občina Šmartno pri Litiji.
SKLEP 3: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji daje soglasje k brezplačnemu
prevzemu nepremičnin parc. št. 822/4 cesta v izmeri 191 m2 vpisana v zemljiško knjižni
vložek 129, 806/9 cesta v izmeri 104 m2 vpisana v zemljiško knjižni vložek 14, 806/7
cesta v izmeri 64 m2, vpisana v zemljiško knjižni vložek 445 in 805/1 cesta v izmeri 42
m2 vpisna v zemljiško knjižni vložek 114 vse k.o. Jablanica. Davek od prometa z
nepremičninami in notarsko overitev podpisov prodajalcev plača Občina Šmartno pri
Litiji.
SKLEP 4: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep, da se spremeni letni
načrt razpolaganja in pridobivanja s stvarnim premoženjem občine tako, da se v letni
plan nakupa doda nakup nepremičnine parc. št. 1108/2 vpisane v zemljiško knjižni
vložek 70 v izmeri 1229 m2 v k.o. Metnaj v vrednosti 7.500,00 €, nakup nepremičnin
parc. št. 659/1 v izmeri 6 m2 in 696/6 v izmeri 90 m2 obe vpisani v zemljiško knjižni
vložek 166 k.o. Jablanica v vrednosti 2.100,00 €. V letni načrt se doda tudi brezplačen
prenos nepremičnin parc. št. 822/4 v izmeri 191 m2 vpisana v zemljiško knjižni vložek
129, 806/9 v izmeri 104 m2 vpisana v zemljiško knjižni vložek 14, 806/7 v izmeri 64 m2,
vpisana v zemljiško knjižni vložek 445 in 805/1 v izmeri 42 m2 vpisna v zemljiško
knjižni vložek 114 vse k.o. Jablanica.
Ob glasovanju je bilo navzočih 14 svetnikov.
Sklepi v paketu so bili sprejeti z 14 glasovi »za« in 0 glasovi »proti«.
AD 6). Soglasje k sklenitvi aneksa št. 2 k Pogodbi o razdružitvi skupnega premoženja
občin Litija in Šmartno pri Litiji z dne 03.10.2003 (št. zadeve: 711-004/2005)
Uvod je podal župan Milan Izlakar.
Razprave ni bilo.
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji soglaša s sklenitvijo aneksa k
Pogodbi o razdružitvi skupnega premoženja občin Litija in Šmartno pri Litiji in sicer
tako, da se na zajetju Gozd Reka (ki zajema vrtino in črpališče , velika zajetja in mala
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zajetja in malo zajetje, zbirni bazen in razbremenilnik), magistralnemu vodu,
vodohranih, vodnjaku s črpališčem, primarnemu vodu vodovoda od vodnjaka na
Ljubljanski cesti do vodohranov na Sitarjevcu vzpostavi solastnina občin po načelu
števila prebivalcev in sicer 73,6 % v korist Občine Litija in 26,4 % v korist Občine
Šmartno pri Litiji, da se na ostalih primarnih vodovodih in vseh sekundarnih vodovodih
s pripadajočo opremo vodovoda Litija – Šmartno pri Litiji vzpostavi lastnina občin po
načelu lege in uporabe ter, da sta pogodbeni stranki dolžni vzdrževati vodovodni sistem
glede na lastniški delež na posameznem delu infrastrukture.
Ob glasovanju je bilo navzočih 14 svetnikov.
Sklep je bil sprejet z 14 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
AD 7). Predlog o uporabi sredstev iz rezervnega sklada za odpravo posledic naravnih
nesreč
Uvod je podal župan Milan Izlakar.
Razprava: Jože Ponebšek, Jože Verbajs, Sonja Peterlin Krznar.
Sonja Peterlin Krznar je predlagala naslednji predlog sklepa:
SKLEP: Občina Šmartno pri Litiji namenja del sredstev Občini Železniki v višini
5.200,00 € za pomoč pri sanaciji škode nastale po naravni nesreči v septembru 2007.
Občina Šmartno pri Litiji sredstva v višini 5.200,00 € črpa iz sredstev rezervnega sklada
proračuna občine.
Ob glasovanju je bilo navzočih 14 svetnikov.
Sklep je bil sprejet z 14 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
AD 8). Določitev datuma praznika Občine Šmartno pri Litiji
Uvod sta podala župan Milan Izlakar in Peter Avbelj.
Razprava: Joža Žurga.
Po razpravi je predsedujoči dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep, da se za datum
praznika Občine Šmartno pri Litiji določi datum 11. november.
Ob glasovanju je bilo navzočih 14 svetnikov.
Sklep je bil sprejet z 14 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
AD 9). Problematika odlagališča Rakovnik
Uvod sta podla Peter Avbelj in župan Milan Izlakar.
Razprava: Franc Jaklič, Peter Avbelj, Tomaž Gradišek, Franc Černe, Jože Ponebšek, Miro
Berčon, Sonja Peterlin Krznar.
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Dodatna pojasnila je podal župan Milan Izlakar.
Predsedujoči je odredil petnajst minutni odmor.
- odmor Predsedujoči je preveril sklepčnost sveta ( navzočih je bilo 14 svetnikov od 16 –ih).
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednja predloga sklepov:
SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep, da Občina Šmartno
pri Litiji z državo doseže pravni dogovor po katerem bo postala enakovreden partner
pri sprejemanju odločitev v zvezi s sanacijo odlagališča Rakovnik.
SKLEP 2: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep, da se z problematiko
odlagališča Rakovnik in njegovo sanacijo seznani evropskega komisarja za okolje
Stavrosa Dimasa in vlado RS.
Ob glasovanju je bilo navzočih 14 svetnikov.
Sklepa v paketu sta bila sprejeta z 14 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
AD 10). Kadrovske zadeve:
- soglasje k imenovanju direktorja JZ Zdravstveni dom Litija
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, podaja soglasje k imenovanju Pavla
Pajntarja dr. medicine, za direktorja javnega zavoda Zdravstveni dom Litija.
Ob glasovanju je bilo navzočih 14 svetnikov.
Sklep je bil sprejet z 14 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
-

imenovanje predstavnika ustanovitelja v svet JZ Mestne lekarne

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 predstavnika ustanovitelja v svet
javnega zavoda Mestne Lekarne imenuje Karmen Grom, stanujočo Vintarjevec 25 b,
Šmartno pri Litiji.
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Ob glasovanju je bilo navzočih 14 svetnikov.
Sklep je bil sprejet z 14 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
-

razrešitev predstavnikov ustanovitelja v svet JZ Osnovna šola Šmartno
imenovanih na 7. redni seji občinskega sveta in imenovanje nadomestnega člana
v svet JZ Osnovna šola Šmartno

Uvod je podal predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Franc
Černe.
Razprava Matjaž Aškerc.
Po razpravi je predsedujoči dal na glasovanje naslednja predloga sklepov v paketu:
SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji razveljavlja sklep o imenovanju
predstavnikov ustanovitelja v svet javnega zavoda Osnovna šola Šmartno sprejetega na
7. redni seji dne, 21.06.2007 in s tem posledično razrešuje imenovane predstavnike Ano
Potisek, stanujočo Selšek 4, Šmartno pri Litiji, Karmen Grom, stanujočo Vintarjevec 25
b, Šmartno pri Litiji in Petra Avblja, stanujočega Dvor 44, Šmartno pri Litiji.
SKLEP 2: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji , za nadomestnega člana v svet
javnega zavoda Osnovna šola Šmartno imenuje Petra Avblja, stanujočega Dvor 44,
Šmartno pri Litiji. Nadomestnemu predstavniku ustanovitelja poteče mandat hkrati z
ostalimi imenovanimi predstavniki ustanovitelja, ki so bili imenovani na nadaljevanju
15. redne seje dne, 13.10.2004.
Ob glasovanju je bilo navzočih 13 svetnikov.
Sklepa v paketu sta bila sprejeta z 13 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
-

izvolitev kandidata za člana Državnega sveta za volitve v Državni svet RS 2007

Uvod je podal predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Franc
Černe.
Predlogi kandidatov: Roman Zaman.
Predsedujoči

je

dal

na

glasovanje

naslednji

predlog

sklepa:

SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep, da se kandidata za
volitve člana v državni svet izvoli na podlagi 139. člena Poslovnika občinskega sveta
Občine Šmartno pri Litiji, to je z javnim glasovanjem z dvigom rok.
Ob glasovanju je bilo navzočih 14 članov svetnikov.
Sklep je bil sprejet z 14 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
SKLEP 2: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep, da se za kandidata
za volitve člana v državni svet imenuje Romana Zamana, stanujočega Gradišče 2,
Šmartno pri Litiji.
Ob glasovanju je bilo navzočih 14 članov svetnikov.
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Sklep je bil sprejet z 14 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
-

izvolitev elektorjev za volitve članov v Državni svet RS 2007

Uvod je podal predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Franc
Černe.
Predlogi kandidatov: Matjaž Aškerc, Peter Avbelj, Tea Šavor, Franc Černe, Franc Jaklič,
Magda Groznik.
Predsedujoči

je

dal

na

glasovanje

naslednja

predloga

sklepov

v

paketu:

SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep, da se dva kandidata
za elektorja za volitve v državni svet RS izvoli na podlagi 139. – 141. člena Poslovnika
Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji v povezavi z 66. – 68. členom poslovnika, to
je z tajnim glasovanjem. Kandidati so na glasovnici navedeni po abecednem vrstnem
redu prve črke njihovih priimkov. Za elektorja sta izvoljena kandidata, ki sta na tajnem
glasovanju prejela najvišje število glasov.
SKLEP 2: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji imenuje komisijo za izvedbo tajnega
glasovanja v sestavi Nataša Dobrave pooblaščena delavka občinske uprave, član
občinskega sveta Janez Trpin in član občinskega sveta Miroslav Koprivnikar.
Ob glasovanju je bilo navzočih 14 članov občinskega sveta.
Sklepa v paketu sta bila sprejeta z 14 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
Predsedujoči je odredil odmor za izvedbo tajnega glasovanja.
- odmor Predsedujoči je preveril sklepčnost sveta ( navzočih je bilo 12 svetnikov od 16 –ih).
Komisija je podala rezultate tajnega glasovanja:
Matjaž Aškerc je prejel 8 glasov
Peter Avbelj je prejel 7 glasov
Franc Černe je prejel 4 glasove
Magda Groznik ni prejela glasov
Franc Jaklič je prejel 6 glasov
Tea Šavor je prejela 3 glasove.
Komisija za izvedbo tajnega glasovanja je ugotovila, da sta za elektorja za volitve v
državni svet na podlagi tajnega glasovanja imenovana Matjaž Aškerc, stanujoč
Leskovica 17 a, Šmartno pri Litiji in Peter Avbelj stanujoč Dvor 44, Šmartno pri Litiji.
AD 11). Pobude in vprašanja svetnikov
Peter Avbelj: Svetnik ima dve sledeči vprašanji: prvo bi prosil Javni zavod Bogenšperk za
obrazložitev zelo na kratko. Kot je izvedel so sejnine članom sveta zavoda sedaj možne, v
prejšnji sestavi pa niso bile možne. Svetnika zanima, kaj se je v tem obdobju spremenilo.
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Kot drugo ga zanima, glede na to, da so to obravnavali, je bila kar precej burna razprava tudi z
njegove strani. Zanima ga kakšno je trenutno stanje pri predvideni investiciji na lokaciji
Kovina. Če se nič ne premika, svetnik prosi, da se mu sporoči kdo zavira to zadevo. Svetnik
misli, da se igramo z zelo eno hudo zadevo in to so nova delovna mesta. Prosi, da se
konkretno imenuje krivca.
Jože Verbajs: Svetnik ima vprašanja glede na infrastrukturo. Dobil je odgovor na prejšnje
vprašanje glede sanacije peskokopa v Vintarjevcu. Po posredovanju republiškega inšpektorja
so se ti stroji odpeljali. Je pa ostal en velik problem. Most pri Kastelicu je poseden, počen in
na sredini tega mostu je luknja. S strani je brežina že tudi udrta. Zato svetnika zanima kdo bo
saniral to zadevo.
Svetnik je dal pobudo, katero je že podal tudi na Odboru za gospodarsko infrastrukturo, da se
prične iskat parcela v Vintarjevcu za izgradnjo igrišča. Ker se je že sam osebno pogovarjal z
lastnikom, bi bila varianta menjava njegovega zemljišča z zemljiščem občine Šmartno.
Jože Ponebšek: Svetnik prosi občino, upravo, da bi poslala vzdrževalca po gradiški cesti, da
pogleda kako so te mulde fino udrte, ker z lahkoto presekaš gumo, to je najmanj kar lahko,
lahko se tudi prevrneš. Ne samo zaradi njega, ker se je njemu to naredilo, ampak še zaradi
tega, ker vozi tudi avtobus tam gor. To je nad Gradiščem, kjer je en bolj nevaren ovinek in
prepad in je varnostna ograja tam že ene štiri pet let podrta. Prosi, da se to pregleda in poskuša
sanirati.
Joža Žurga: Cepljenje proti raku na materničnem vratu. Če ste kaj spremljali o razpravo,
veste, da se cepijo deklice 13, 14 let. Nastal je problem, ker nekatere občine so pristopile k
temu, ker to cepljenje je precej drago in nekatere občine so pristopile k temu, da povrnejo
stroške cepljenja. Na šoli Šmartno je postal problem to, da so tri dekleta iz litijske občine in
one imajo poravnano cepljenje, tiste iz šmarske občine pa ne. Zato nekako naprošajo, da se o
tem razmisli oz. da se sprejme nekakšen sklep. Na Odboru za družbene dejavnosti so se
dogovorili, da se najprej izvede anketa, koliko teh deklic bi se sploh cepilo. Svetnica sprašuje,
če je bilo to izvedeno. Cepljenje za eno deklico stanje 160,00 €, teh deklic je 55, če bi se
cepile vse, kar bi znašalo 20.000,00 € na enkrat. To je generacija 8. in 9. razreda. V
prihodnosti bi bilo pa to samo ena generacija.
Pojasnilo na seji je podal župan. Župan je povedal, da bo na eni naslednjih sej , ko bo predolg
proračuna, bo svetnike prosil, da bodo odločili. Sam osebo je za to, da se vse ne povrne, da
vsak starš pove, da je on zato da se hčerko cepi in je pripravljen tudi ni važno, če je ta procent
majhen. Županu se zdi, da je ta zadeva zelo delikatna. S tem se delno prevzema tudi
odgovornost nase. V javnosti se porajajo različni pomisleki glede teh cepljenj.
Sonja Peterlin Krznar: Svetnica bi podala pobudo. In sicer bi predlagala, če je možno, da se
v prostorskih aktih zavaruje območje pitne vode za vodovod Selšek in se ga tudi fizično
zavaruje pred vplivi izcednih vod iz kanalizacije.
Druga zadeva je, zahvala županu, ker si je vzel čas in se potrudil in ji dal v enem stavku
odgovor na postavljeno vprašanje s prejšnje seje, kar se tiče zborov občanov. Svetnico
zanima, kdaj nastopijo in katere so tiste potrebe, da skličete zbor občanov. V mesecu marcu je
zaprosila za zapisnike sestankov, ki so bili izvedeni v mesecu februarju. Takrat ji je bilo
povedano, da zapisniki še niso napisani. Svetnica upa, da ker je že blizu konca leta, da se bo
to do konca leta zgodilo in da jih bo dobila.
Svetnico zanima, kdo izvaja sanacijo »Polandove hiše«, na kakšen način je bil izvajalec
izbran, oziroma koliko in kdo so bili še interesenti.
Franc Černe: Glede tega, kar je župan v svojem poročilu že uvodoma omenjal glede
daljnovoda, po katerem naj bi v naši občini stalo 44 drogov. Svetnik trdi, da bo to izredno
velik rana v naravi. Kaj bo občina, ti oškodovanci bodo že dobili neko odškodnino za to, kjer
bo stal ta drog. Svetnik se sprašuje kako bo, ker ga je klicala ena krajanka in mu je povedala,
da bodo ta sredstva, ki naj bi jih ELES prispeval za neko odškodnino, zato, da bo umestil ta
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daljnovod v ta prostor izključno občini in ne tem krajanom. Za naselje Jastrebnik mora
povedati zahtevajo preplastitev tega cestišča. To je bilo enkrat že rečeno na občinskemu svetu
in tako skozi prste ocenjen znesek samo za preplastitev te ceste pričakujejo 100.000,00 €.
Druga zadeva je možnost Jastrebnika povezati na vrtino. Vodovod Jastebnik se ubada že kar
nekaj časa s pomanjkanjem pitne vode. Imajo vodohran imajo ta sekundarni razvod primerno
urejen, seveda pa je dotok vode z leti usahnil na tako nizek pritok, da verjetno zadostuje
komaj za dve domačije. Tukaj pričakuje, da so občani nekako bolj seznanjeni s tem, ali pa da
jim občinska uprava nudi nekakšen servis pomoč za to, da bi res potem ko bo ta zadeva
zaključena, župan je rekel v mesecu maju, rese ne čutili se nekak opeharjene. Zadeva
investicija bo speljana, ceste pa uničene oziroma tiste dostopne poti v takem stanju, da ne
bodo prevozne.
Naslednja zadeva je vračanje denarja iz sredstev vlaganja v telekomunikacijsko omrežje. Kot
ve je za jablaniško dolino ta denar prišel na občino, ne ve ali je že razdeljen upravičencem
naprej ali ne. Kje pa je sedaj za druge krajevne skupnosti, ki so takrat vlagale. Tukaj bi tudi
pričakoval, da bi bil tudi nek odgovor objavljen v Martinovem glasu, za to, da bodo ljudje
lahko informirani. Če se odgovori samo njemu, mora on vsem tem upravičencem pojasnjevati
naprej, zato bi pričakoval odgovor tam, da vsi to informacijo dobijo.
In še ena zadeva, vodovod za Štangarske poljane, ki ga bo mogoče priključiti, tukaj se
resnično kaže izredna potreba, ker za prevoz te pitne vode vedno se hodi potem črpat tukaj v
Šmartno na hidrant, pa bi se istočasno lahko gor na tem vodu, če bi bil kakršenkoli, samo, da
bi bil priključek za to hidrantno omrežje. V naslednjem proračunu bi bilo potrebno neka
sredstva zagotoviti, če sliši, da je že v pripravi.
Tomaž Gradišek: Svetnik je slišal, da se hodi sem spakovat. Ni prvič ni bil izvoljen za to, da
se misli spakovat. Čudi, ga zakaj ga nekdo vabi, da bi sodeloval pri projektih. Predlaga, da se
seje televizijsko snemajo, da bo mogoče še kdo videl, kaj se dogaja tukaj in prosi. Dobil je
odgovor, da niso v programu litijske televizije, litijska občina očitno je v programski shemi.
Torej, da se seje snemajo, tudi zaradi tega, ker take strokovne zgodbe, ki jih je slišal na tej
seji, odgovore na tisto njegovo spakovanje, misli, da je res tako ne strokovno, da bi bilo fino,
da bi še kdo drug slišal.
Petra Kovačič: Svetnica sprašuje glede cest na Primskovem, predvsem cesta na Poljane je v
katastrofalnem stanju, že na začetku poletja je bilo rečeno, da se bo to uredilo po petnajstem
avgustu, danes smo osemnajstega oktobra pa se še zmeraj ni nič naredilo na tem področju,
tako, da bi prosila, če bi pristopili k temu.
Jernej Peterlin: Svetnik je podal pobudo, da bi se skupaj z lastniki v blokovskem naselju
čimprej pristopilo k urejanju samih parkirnih mest, ker je situacija sedaj nevzdržna. Uničuje
se cestna infrastruktura in zelene površine in konec koncev ogroža to tudi varnost vseh
pešcev. Manjka okoli 40 do 50 parkirnih mest.
Predsedujoči je zaključil sejo ob 20.50 uri.
Pripravila:
Nataša Dobravec
Tajnik občine:
mag. Karmen Sadar

Predsedujoči:
Milan Izlakar
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