- skrajšani zapisnik 9. redne seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji -

Skrajšani zapisnik
devete redne seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji, ki je bila dne, 22.11.2007
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, Sonja Peterlin Krznar, Peter
Avbelj, Joža Žurga, Jernej Peterlin, Miroslav Berčon, Miro Koprivnikar (od 18.05 ure dalje),
Franc Jaklič, Petra Kovačič, Janez Trpin, Tomaž Gradišek, Jože Verbajs, Marjan Janežič,
Peter Jože Poglajen
Odsotni:
Ostali prisotni: Za občinsko upravo: Karmen Sadar, Tatjana Martinčič Poglajen, Krunsolav
Križ, Nataša Dobravec, Peter Lovšin, Lučka Hostnik predstavnica 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 15 članov občinskega sveta od 16 ih).
Potrditev skrajšanega zapisnika
- 8. redne seje z dne, 18.10.2007
Pripomb na zapisnika ni bilo.
Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta.
Skrajšani zapisnik je bil potrjen z 15 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
Predsedujoči je razširil dnevni red s točko »Menjava zemljišč med Občino Šmartno pri Litiji
in Kmetijsko gozdarsko zadrugo z..o.o.«, ki naj se obravnava kot 7. točka dnevnega reda in
predlagal naslednji dnevni red:
1. Poročilo o delu župana in občinske uprave
2. Razdelitev skupnega premoženja javnega zavoda VVZ Litija med občini Litija in
Šmartno pri Litiji
3. Obravnava odgovorov na pripombe s prve in druge javne razgrnitve Odloka o
strategiji prostorskega razvoja Občine Šmartno pri Litiji
4. Odlok o strategiji prostorskega razvoja Občine Šmartno pri Litiji, predlog za drugo
branje
5. Odlok o izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2008, predlog za prvo
branje
6. Potrditev izvedbenega programa zimske službe za sezono 2007/2008
7. Menjava zemljišč med Občino Šmartno pri Litiji in Kmetijsko gozdarsko zadrugo
z.o.o.
8. Pobude in vprašanja svetnikov
Razprave na dnevni red ni bilo.
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Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji dnevni red:
1. Poročilo o delu župana in občinske uprave
2. Razdelitev skupnega premoženja javnega zavoda VVZ Litija med občini Litija in
Šmartno pri Litiji
3. Obravnava odgovorov na pripombe s prve in druge javne razgrnitve Odloka o
strategiji prostorskega razvoja Občine Šmartno pri Litiji
4. Odlok o strategiji prostorskega razvoja Občine Šmartno pri Litiji, predlog za
drugo branje
5. Odlok o izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2008, predlog
za prvo branje
6. Potrditev izvedbenega programa zimske službe za sezono 2007/2008
7. Menjava zemljišč med Občino Šmartno pri Litiji in Kmetijsko gozdarsko
zadrugo z.o.o.
8. Pobude in vprašanja svetnikov
Ob glasovanju je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta.
Dnevni red je bil sprejet z 16 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). Razdelitev skupnega premoženja javnega zavoda VVZ Litija med občini Litija in
Šmartno pri Litiji
Uvod sta podala Karmen Sadar in župan Milan Izlakar.
Poročilo o delu na Odboru za družbene dejavnosti je podala predsednica odbora Joža Žurga.
Poročilo o delu na Komisiji za statut in pravna vprašanja je podal predsednik komisije Franc
Jaklič.
Poročilo o delu na Odboru za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance je podal
predsednik odbora Franc Černe.
Razprave ni bilo.
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednja sklepa v paketu:
SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme predlog o razdelitvi
skupnega premoženja javnega zavoda VVZ Litija in daje soglasje k besedilu
predloženega Aneksa št. 2 k pogodbi o razdružitvi skupnega premoženja občin Litija in
Šmartno pri Litiji z dne 3.10.2003.
SKLEP 2: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji pooblašča župana za podpis Aneksa
št. 2 k pogodbi o razdružitvi skupnega premoženja občin Litija in Šmartno pri Litiji, ki
se overovi in sklene v ustrezni notarski obliki.
Ob glasovanju je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta.
Sklepa v paketu sta bila sprejeta z 16 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
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AD 3). Obravnava odgovorov na pripombe s prve in druge javne razgrnitve Odloka o
strategiji prostorskega razvoja Občine Šmartno pri Litiji
Uvod je podal Peter Lovšin.
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.
Poročilo o delu na Odboru za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance je podal
predsednik odbora Franc Černe.
Razprava: Peter Avbelj, Jože Verbajs, Franc Černe, Miro Koprivnikar.
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji zavzame pozitivna stališča do pripomb
z javnih razgrnitve in pozitivna stališča do dopolnjenega podloga Odloka o strategiji
prostorskega razvoja Občine Šmartno pri Litiji.
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 strategiji prostorskega razvoja Občine Šmartno pri Litiji, predlog za
drugo branje
Uvod so podali Peter Lovšin, Ines Klinkon in župan 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 Jože Ponebšek.
Poročilo o delu na Odboru za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance je podal
predsednik odbora Franc Černe.
Razprava: Petra Kovačič, Sonja Peterlin Krznar.
Dodatno obrazložitev sta podala Peter Lovšin in župan Milan Izlakar.
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema Odlok o strategiji
prostorskega razvoja Občine Šmartno pri Litiji s podanimi spremembami na seji.
Ob glasovanju je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 16 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
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AD 5). Odlok o izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2008, predlog
za prvo branje
Uvod je podala Tatjana Martinčič Poglajen.
Poročilo o delu na Nadzornem odboru Občine Šmartno pri Litiji je podala predstavnica
odbora Lučka Hostnik.
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.
Poročilo o delu na Odboru za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance je podal
predsednik odbora Franc Černe.
Poročilo o delu na Odboru za družbene dejavnosti je podala predsednica odbora Joža Žurga.
Poročilo o delu na Odboru za zaščito in reševanje je podal predsednik odbora Marjan Janežič.
Razprava: Tomaž Gradišek, Jože Ponebšek, Peter Avbelj, Jože Verbajs, Jernej Peterlin, Sonja
Peterlin Krznar, Franc Černe, Marjan Janežič, Franc Jaklič, Janez Trpin, Joža Žurga.
Dodatna pojasnila so podali: Tatjana Martinčič Poglajen, Karmen Sadar, 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 2008 v prvem branju.
Ob glasovanju je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 14 glasovi »za« in z 1 glasom »proti«.
AD 6). Potrditev izvedbenega programa zimske službe za sezono 2007/2008
Uvod je podal Krunsolav križ.
Poročilo o delu na Odboru za gospodarsko infrastrukturo, okolje in prostor je podal
predsednik odbora Jože Ponebšek.
Razprava: Jože Verbajs, Marjan Janežič, Sonja Peterlin Krznar, Peter Avbelj.
Dodatno pojasnilo sta podala Tatjana Martinčič Poglajen; Krunoslav Križ.
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji potrjuje izvedbeni program Zimske
službe za sezono 2007/2008 v Občini Šmartno pri Litiji.
Ob glasovanju je bilo navzočih 16 svetnikov.
Sklep je bil sprejet z 15 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
Predsedujoči je odredil 15 minutni odmor.

4

- skrajšani zapisnik 9. redne seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji -

- odmor Predsedujoči je preveril sklepčnost sveta (navzočih je bilo 15 svetnikov od 16 –ih).
AD 7). Menjava zemljišč med Občino Šmartno pri Litiji in Kmetijsko gozdarsko
zadrugo z.o.o.
Uvod je podal župan Milan Izlakar.
Razprava: Jože Ponebšek, Jernej Peterlin, Tomaž Gradišek, Miroslav Berčon, Jože Verbajs,
Franc Jaklič.
Replika: Jože Ponebšek na Franca Černeta.
Replika: Franc Černe na Jožeta Ponebška.
Dodatno pojasnilo je podal župan Milan Izlakar.
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji soglaša s podpisom menjalne pogodbe
med Občino Šmartno pri Litiji in Kmetijsko gozdarsko zadrugo Litija z.o.o., v
predlagani obliki.
Ob glasovanju je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 14 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
AD 8). Pobude in vprašanja svetnikov
Marjan Janežič: Svetnik predlaga, da uprava občine na RTV Slovenija oz. na njihov oddelek
za signale in zveze pošlje dopis, s katerim naj zaprosi za okrepitev in razširitev signala za
Šmartno pri Litiji, kar bi krajanom omogočalo ogled tudi drugih slovenskih programov.
Matjaž Aškerc: Svetnik naproša JZ Bogenšperk, da mu priskrbi vse tri do sedaj veljavne
poslovnike o izplačevanju sejnin, iz katerih bo razviden sistem izplačevanja sejnin Svetu JZB.
Zanima ga tudi trenutna višina sejnin za svet JZB.
Svetnik želi kronologijo podpisovanja pogodb z vršilko dolžnosti JZB od prvega podpisa t.j.
1.6.2007 do danes. Rad pa bi tudi vse do sedaj podpisane pogodbe z vršilko dolžnosti
direktorice.
Jernej Peterlin: Svetnik predlaga, da se začne z aktivnostmi za umiritev prometa na Litijski
cesti mimo blokov na Bartolovi ulici in na regionalni cesti mimo OŠ Šmartno. Predlaga
postavitev tabel, ki merijo hitrost vozil.
Peter Jože Poglajen: Svetnik predlaga, da se vsem občanom, ki plačajo priključek za
vodovod, v pisni obliki v naprej določi, kaj bodo za vplačani znesek dobili.
Sonja Peterlin Krznar: Svetnica predlaga, da se pobude svetnikov v prihodnje lektorirajo.
Želi, da ji uprava občine Šmartno pojasni, na kakšen način je zavarovano območje pitne vode
vodovoda Selšek – Cerovica. V prihodnje želi obsežnejše in konkretnejše odgovore na svoja
vprašanja.
Franc Jaklič: Svetnik apelira na predstavnike strank, da z večjo resnostjo jemljejo vabila, ki
jih pošilja župan za sejo kolegija, v primeru zadržanosti naj se-le ti opravičijo oz. na sestanek
pošljejo nadomestnega člana. Svetnik predlaga županu, da kolegij skliče preden se svetnikom
pošlje gradivo za občinski svet.
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Meni, da bi se svetniki morali držati nivoja moralnih norm, ki veljajo v primerljivih občinah v
Sloveniji in Evropi, in se udeleževati javnih prireditev v organizaciji naših javnih zavodov in
društev.
Peter Avbelj: Svetnik meni, da je pohvalno, da občina vlaga v sam grad Bogenšperk, ker je
njena nepremičnina, saj se s tem vrednost Bogenšperka samo veča. Predlaga, da se JZ
Bogenšperk preoblikuje v d.o.o., tako bo zavod lahko zapravil toliko, kolikor bo ustvaril.
Franc Černe: Svetnik meni, da je potrebno kolegij župana jemati zelo resno.
Daje pobudo za ureditev parkirišča za invalide pred občinsko upravo. Predlaga, da zaposleni
na občinski upravi parkirajo drugje in s tem sprostijo parkirišče.
Jože Verbajs: Svetnik je presenečen nad odgovorom uprave, da v Vintarjevcu ni čutiti
potrebe po izgradnji športnega objekta, zato bo to zadevo glede zamenjave ali dokupa
zemljišča naprej peljal po svoje.
Svetnik daje pobudo, da se pri Krznarju zgradi bencinski servis, saj je lastnik zemljišča
zainteresiran za oddajo zemljišča v najem.
Tomaž Gradišek: Svetnik se pridružuje pobudi svetnice Sonje Peterlin Krznar glede
odgovorov, ki jih piše občinska uprava, in meni, da je tak način skrajno neresen. Na prejšnji
seji je dejal, da se mu očita, da se na seje hodi izkašljevat, ne pa spakovat. Upa, da se na tej
seji ni izkašljeval in prosi, da se napaka v zapisu pobud iz prejšnje seje odpravi.
Predsedujoči je zaključil sejo ob 20.30 uri.
Pripravila:
Nataša Dobravec
Tajnik občine:
mag. Karmen Sadar

Predsedujoči:
Milan Izlakar
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