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Skrajšani zapisnik
nadaljevanja 22. redne seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji, ki je bilo dne
05.07.2005 ob 18.00 uri v sejni sobi občine Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, Šmartno
pri Litiji
Prisotni svetniki: Matjaž Aškerc, Marko Femc (od 18.30 ure dalje), Tomaž Gradišek, Branko
Šuštaršič, Anton Rafael Sinigoj, Roman Zaman, Karmen Grom, Rajko Meserko, Dušan
Cerjak, Jože Ponebšek, Franc Černe
Odsotni svetniki:Janez Ponebšek, Tomaž Kremžar, Anton Tomažič, Jure Gradišek
Ostali prisotni: Za občinsko upravo: mag. Karmen Sadar, Nataša Dobravec.
Nadaljevanje seje 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
prisotnih 11).
Predsedujoči je pričel sejo s prekinjeno 7. točko dnevnega reda:
Predlog revizije poslovanja v Javnem zavodu Bogenšperk, za obdobje pred nastopom
mandata novega direktorja
Matjaž Aškerc je predlagal pet minut odmora.
Predsedujoči je predlog za odmor zavrnil.
Uvod je podal Matjaž Aškerc.
Karmen Grom je v imenu svetniške skupine LDS predlagala pet minut odmora.
Predsedujoči je na predlog Karmen Grom odredil pet minut odmora.
- odmor Po odmoru je predsedujoči preveril sklepčnost sveta (od 16 svetnikov jih je bilo prisotnih 11).
Matjaž Aškerc je odstopil od predlogov sklepov.
AD 8). Pobude in vprašanja svetnikov
Dušan Cerjak večkrat je že bila podana pobuda za odstranitev ekološkega otoka izpred gradu
Bogenšperk in prestavitev le tega prestaviti višje proti Vratom. Poleg tega so kontejnerji
vedno polni smeti.
Svetnika je motilo, ker med praznikom ob regionalni cesti niso bile izobešene zastave.
Jože Ponebšek za prodajo stanovanj je bila ustanovljena komisija, svetnika zanima kaj se
dogaja na tem področju.
Nad naseljem Gradišče se na lokalni cesti že nekaj časa na ovinku udira ograja. Predlaga, da
se ta ograja sanira, da ne bo prišlo do kakšne nesreče.
Tomaž Kremžar zanima ga v kakšnem času bo sanirana razpoka cesta v Gradiških lazah.
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Matjaž Aškerc od Bogenšperka naprej proti Vratom se ponovno nabirajo smeti. Svetnik
prosi, da se te smeti odstranijo.
Svetnika zanima koliko časa pred sklicem nadaljevanja seje morajo biti svetniki o tem
obveščeni.
Tomaž Gradišek podžupana zanima, kako in kdaj bo potekalo nadaljevanje investicije na
kanalizaciji Miška.
Ponovno poziva, da se stare še ne rešene zadeve po delitveni bilanci čimprej rešijo. Predvsem
glede skupnih javnih zavodov. Tudi komisija za prodajo JP KSP Litija d.o.o. se ni več sestala,
prav tako ni prišlo do sestanka med komisijo in potencialnim kupcem javnega podjetja.
Karmen Grom ponovno podaja pobudo, da se zaprosi Ministrstvo za okolje in prostor za
odgovor na njeno zastavljeno vprašanje, na prejšnji seji ni spraševala za monitoring
podzemnih voda pač pa je prosila za zadeve katere je g. Tavzes na seji 24.02.2005 povedal.
To je, da je bil pred letom ali dvema narejen inšpekcijski nadzor nenevarnih polnil na
industrijskem odlagališču na Rakovniku. Svetnico zanimajo ti rezultati inšpekcijskih služb.
Predlagala je, da se za reševanje problema industrijskega odlagališča Rakovnik ustanovi
komisija.
Rajko Meserko svetnika zanima kako daleč je priprava odloka za ustanovitev Javnega
zavoda Mestne lekarne. Zanima ga kakšne ustanoviteljske pravice bo uveljavljala občina
Šmartno.
Glede prodaje JP KSP Litija je opozoril, da neke stvari sicer potekajo naprej vendar ne ve
kako daleč je postopek in če smo že vpisani kot lastniki.
Do naslednje seje prosi za podatek katere storitve za našo občino še opravlja JP KSP Litija
d.o.o. Prav tako prosi za podatek na osnovi česa se ti posli opravljajo in kakšna je vrednost teh
poslov v prev polletju letošnjega leta.
Prosi, če se lahko uredi otroško igrišče v Novem naselju. Pohvalil je g. Staneta, ki se trudi z
košnjo trave, bi bilo pa lepo, če bi se to igrišče lahko uredilo, da bi služilo namenu za kar je
bilo narejeno. Prav tako ga zanima kdo je lastnik tega zemljišča.
Sprašuje kakšno je naše sodelovanje pri skupnem projektu za izdelavo čistilne naprave. Na
Ministrstvu za okolje in prostor je bil opozorjen, če kaj ve kako je s pridobivanjem soglasji
občine za zemljišča po katerih naj bi potekal ta vod. Gospod ga je opozoril, če avgusta te
stvari ne bodo urejene in dokumentacija predana se zna narediti, da bomo ob cca 800 MIO
SIT. Zanima ga, če bi lahko dobili poročilo kaj je s tem projektom in kakšna je v tem projektu
vrednost obeh občin. Boji se da bo zaradi neaktivnosti tudi sosednje občine stvari šle mimo.
Sprašuje glede IUV d.d. na lastništvo mi kot občina nimamo, vendar če je po tistem dogodku,
ko je propadla prodaja g. Knezu potekala še kakšna diskusija na temo šmarskega obrata.
Prepuščamo obrtni objekt, kjer bi lahko marsikdo izkoristil že zgrajene objekte za svojo
dejavnost pa enostavno ne more, ker nima enega pametnega sogovornika. Svetnik misli, da
občina kljub vsemu ima neko, če ne drugega moralno dolžnost, da se vključi v to zadevo,
kljub nesrečnemu poizkusu prodaje obrata g. Knezu. Prosi, da se občina če se že ni, vendarle
vključi v prodajo obrata IUV d.d. v Šmartnem.
Medijsko je bil izpostavljen pri sanaciji kritine na vrtcu Ciciban v Šmartnem, v časopisu se je
dalo marsikaj prebrati. Ne razume direktorja VVZ, glede njegovih mnenj in ocenjevanj, da je
šlo za neko politično zadevo. Mora se razumeti, da reakcija starša, katerega skrbi za zdravje
otroka pa če je to občinski svetnik ali pa je to kuharica ali pa magister ali pa kdor koli drugi.
Zdi se mu rahlo nesprejemljivo, da na tak način nato poteka neko »češ kaj se pa greš«. Starši
so se obračali nanj. Gre za to, če je investicija bila potrebna, zakaj zadeve niso šle v smer, da
bi se zagotovila maksimalna varnost. Glede na to, da je bila informacija, da bo vrtec v času
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počitnic zaprt en mesec, zakaj ni bilo možno počakati en mesec in bi se stvari urejale v času
počitnic. V prihodnje prosi, da se to zadevo, kar se tiče tudi azbesta in stvareh, ki so občutljive
maksimalno potrudi.
Franc Črne glede na to, da je bilo na 22. seji sveta slišano poročilo župana in uprave bi podal
predlog, da ima občinska uprava, župan in podžupan tedensko kolegij, da bi se zadeve
dogovorili in uskladili, da se določene stvari pomaknejo naprej.
Zanima ga, kaj je s tistimi sredstvi, ki naj bi jih občina dobila od tožbe za ceste, kar v poročilu
na seji ni bilo nič povedano.
Svetnik sprašuje če sta župan in občinska uprava v službi občanov ali sama sebi.
Zanima ga, zakaj ima kmetijstvo tako nizko težo pri delitvi občinskih sredstev in zakaj gre kot
zadnji v razpis. Za vse ostale dejavnosti so že bili razpisi, tu se vidi kakšen odnos je občinske
uprave in župana za to gospodarsko panogo. Predlaga, da bi se lahko sredstva izplačevala tudi
na osnovi pogodb, če bi bila neka želja, vendar te želje očitno ni.
Mandat se bo pričel iztekati, potrebno bo položiti karte, kaj je bilo v tem mandatu narejenega.
Ni pločnika do pokopališča v Šmartnem, ni nobenega kilometra nove ceste ni javne
razsvetljave, ni novih vodovodov, to je vse tisto, kar je župan obljubljal.
Ko smo ustanavljali občino smo jo ustanavljali z namenom, da bomo imeli nekaj več.
Govorili smo, če pa bomo imeli svojo občino, bomo naredili nekaj več. Izteklo se bo tretje
leto, vendar na žalost iskreno povedano za KS Štangarske poljane ni bilo nič narejeno. Bila je
narejena velika napaka, ko so bile KS ukinjeni, ker se je s tem prenehalo tudi prostovoljno
delo, s čimer je bilo vsaj nekaj narejeno. Danes prostovoljnega dela ne opravlja nihče več.
Svetnik apelira na župana, da morda že v svojem mandatu postaviti nazaj v vlogo krajevne
skupnosti z računi, da bi imeli vsaj za malico, ne pa da krajani hodijo prosit župana, če bo dal
za kakšno malico iz svojega računa.
Branko Šuštaršič svetnika zanima, če se bodo poleti v naši občini obkoševale ceste.
Roman Zaman zanima ga, kaj je z zadevo v Cerovici, glede nelegalne gradnje ob športnem
parku. Na 21. redni seji smo za omenjeno zemljišče ukinili javno dobro.
Anton Rafael Sinigoj v zapisniku 21. seje je zapisano, da bo občinska uprava poslala na urad
za lokalno samoupravo prošnjo za pridobitev mnenja glede spornega glasovanja pri pobudah
in vprašanjih. Zanima ga, če se da dobiti odgovor.
Na eni izmed sej je podal pobudo, da bi vsi svetniki dobili zapisnik sestanka, ki je bil pri g.
Tavzesu. V odgovoru, pa je bilo povedano, da ste bili na Ministrstvu za okolje in prostor, kjer
je g. Tavzes obljubljal razne zadeve, da iz tega ne bo nič. Potrebno je povedati, da na tak
način ne moremo reševati takega resnega problema. Da nek direktor direktorata obljublja neke
zadeve po drugi strani pa iz iste državne službe, da iz tistega, kar eni obljubljajo ne ob nič. Tu
se bo potrebno odločiti, kako se bo občinska uprava pogovarjala z državo, na tak neresen
način gotovo ne.
Všeč mu je da je župan dal na dnevni red poročilo o delu občinske uprave in župana, moti pa
ga, da bo to poročilo le na vsaki tretji seji. Smatra, da bi bilo potrebno svetnike o delu
obveščati na vsaki seji, saj občinska uprava izvaja politiko sveta.
Na zadnji seji je podal pobudo, za priključitev Zagorice k naši občini, odgovor, ki ga je dobil
je tak, da bi ga dobil tudi če bi sam pregledal zakonodajo. V njegovi pobudi je šlo predvsem
zato, da se vprašamo, če imamo v Šmartnem interes, da priključimo Zagorico k šmarski
občini, glede na to, da so še mnoge stvar s popkovino vezane na Šmartno. Prav tako je tam
cona, pri kateri bi lahko občina izkazovala svoj interes za neko dolgoročno dobro. Svetnike
sprašuje če te zadeve podpirajo, da se nato občinski upravi naroči, da prične s postopki, ki
morajo biti zaključeni do marca 2006 z referendumom.
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Glede daljnovoda Beričevo – Krško, trasa je že določena, g. Črne je povedal, da krajevne
skupnosti ne funkcionirajo in ravno od njih bi morali dobiti neke pobude in ideje kaj na teh
trasah storit v naše dobro, da bomo zaradi tega posega v naš prostor imeli tudi mi kaj od tega.
V odgovoru je dobil neke splošne zadeve, katere bi lahko napisal tudi sam, njega pa zanimajo
konkretne zadeve. Zanima ga če ima občinska uprava pripravljen spisek s katerim se bo lahko
pogovarjala z ELES-om. Ob tem pa ima svetnik žalostno ugotovitev, v časopisu se lahko
prebere kako na bo daljnovoda, ker država ne podpira obvoznice. S takimi izjavami župan
dela škodo občini. Prosi, da s takimi naglimi izjavami ne zastruplja ozračja v pogovorih z
državo, katere moramo gojiti. Prosi, da se takim naglim izjavam izogiba.
Predlaga da občina zakoliči nek pristop k reševanju Rakovnika. Svetnik ima občutek da se
tukaj nekaj parcialno dela, nikoli se nič konkretnega ne dogovori, oz. se umika in tako naprej.
Svetnik želi, da občina zakoliči svoje interese okoli tega in prične peljati neko politiko.
Predlaga, da se nekaj naredi glede zožitve regionalne ceste pri Fliskovih.
Svetnika bolj detajlno zanima »češka varianta«, rad bi videl, kaj se skozi to ponuja, morda
tudi viza vi pobude, ki jo je dala civilna iniciativa, da se to malo primerjalno prikaže.
Svetnika je malce zmotila proslava ob dnevu državnosti. Zastava je visela kot, da bi bila
pijana, udeleženih je bilo premalo svetnikov, motilo ga je, da je moral, ko je prišel na proslavo
darovat še prostovoljni prispevek, čeprav ga je z veseljem daroval, po drugi strani pa je bil še
ognjemet. Občina v zrak vrže denar, na drugi strani so pa prostovoljni prispevki. Smatra, da to
na proslavo ne sodi. Prav tako ga je motilo, ker je na plakatu pisalo, da gasilci vabijo na
proslavo, na vabilih, ki so jih prejeli na dom je vabila občina, predlaga, da se v bodoče to
naredi tako, da bo lepo.
Nadaljevanje seje je bilo zaključeno ob 18.50 uri.
Pripravila:
Nataša Dobravec
Tajnik občine:
Predsedujoči:
Mag. Karmen Sadar

Milan Izlakar
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