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Skrajšani zapisnik
tretje redne seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji, ki je bila dne 02.12.2010
ob 18.00 uri v sejni sobi Občine Šmartno pri Litiji,
Tomazinova ulica 2, Šmartno pri Litiji
Prisotni svetniki: Jože Ponebšek, Matjaž Aškerc (od 18.05 ure dalje), Peter Avbelj, Joža
Žurga, Miroslav Berčon, Miro Koprivnikar, Franc Jaklič, Petra Kovačič Pancar, Igor Možina,
Marija Vidgaj, Igor Soršak, Marino Dobčnik, Janko Končar, Franc Props (od 18.15 ure dalje),
Urška Pivec, Franc Adamčič
Odsotni: /
Ostali prisotni: Za občinsko upravo: Karmen Sadar, Andreja Leskovšek, Matej Adamič,
Nataša Dobravec, Helena Kozlevčar
Vabljeni: Dr. med., spec. ginekol. in porodništva ge. Jožefa Kežar, kandidatka za direktorico
javnega zavoda Zdravstveni dom Litija, mediji
Sejo je pričel in vodil župan Občine Šmartno pri Litiji Milan Izlakar. Po uvodnem pozdravu je
predsedujoči ugotovil sklepčnost sveta (navzočih je bilo 14 članov občinskega sveta od 16 ih).
Potrditev skrajšanega zapisnika
- druge redne seje z dne, 18.11.2010
Pripomb na zapisnik ni bilo.
Predsedujoči je dal v potrditev skrajšani zapisnik druge redne seje z dne, 18.11.2010.
Ob glasovanju je bilo navzočih 14 članov občinskega sveta.
Zapisnik je bil potrjen s 14 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
Predsedujoči je razširil dnevni red s točko »Sklep o sofinanciranju pluženja nekategoriziranih
občinskih cest in zasebnih dovozov«, ki naj se obravnava kot 5. točka dnevnega reda, ostale
točke se ustrezno preštevilčijo in predlagal naslednji dnevni red:
1. Poročilo o delu župana in občinske uprave
2. Odlok o izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2011 – predlog za
prvo branje
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 prvo branje
4. Obvezna razlaga 10. člena PUP-a
5. Sklep o sofinanciranju pluženja nekategoriziranih občinskih cest in zasebnih dovozov
6. Kadrovske zadeve:
- Podaja soglasja kandidatki za direktorico javnega zavoda Zdravstveni dom Litija
7. Pobude in vprašanja svetnikov
Predsedujoči je dal v razpravo predlagani dnevni red.
Razprave na dnevni red 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 2011 – predlog
za prvo branje
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 prvo branje
4. Obvezna razlaga 10. člena PUP-a
5. Sklep o sofinanciranju pluženja nekategoriziranih občinskih cest in zasebnih
dovozov
6. Kadrovske zadeve:
- Podaja soglasja kandidatki za direktorico javnega zavoda Zdravstveni dom
Litija
7. Pobude in vprašanja svetnikov
Ob glasovanju je bilo navzočih 14 članov občinskega sveta.
Dnevni red je bil sprejet z 14 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 2011 – predlog
za prvo branje
Uvod je podal Matej Adamič.
Poročilo o delu na Nadzornem odboru Občine Šmartno pri Litiji je podal predsednik odbora
Jože Perme.
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 odbora Jože Ponebšek.
Poročilo o delu na Odboru za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance je podal
predsednik odbora Franc Props.
Poročilo o delu na Odboru za družbene dejavnosti je podala predsednica odbora Petra
Kovačič Pancar.
Poročilo o delu na Odboru za zaščito in reševanje je podala predsednica odbora Petra Kovačič
Pancar.
Razprava: Joža Žurga, Peter Avbelj, Marija Vidgaj, Matjaž Aškerc, Franc Jaklič.
Dodatna pojasnila sta podala župan Milan Izlakar in Matej Adamič.
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednja predloga sklepov v paketu:
SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme Odlok o izvrševanju
proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2011 v prvem branju.
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SKLEP 2: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme Letni program pridobivanja
in razpolaganja s stvarnim premoženjem občine za leto 2011.
On glasovanju je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta.
Sklepa v paketu sta bila sprejeta z 16 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
Predsedujoči je dal na glasovanje spremembo dnevnega reda.
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme sklep, da se 6. točka dnevnega
reda »Kadrovske zadeve« obravnava kot 3. točka dnevnega reda, preostale točke
dnevnega reda se ustrezno preštevilčijo.
Ob glasovanju je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 16 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
AD 3). Kadrovske zadeve:
- Podaja soglasja kandidatki za direktorico javnega zavoda Zdravstveni dom
Litija
Uvod je podal predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Matjaž
Aškerc.
Kandidatka za direktorico javnega zavoda Zdravstveni dom Litija ga. Jožefa Kežar je
predstavila svoj program dela.
Razprava: Marino Dobčnik.
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji podaja soglasje kandidatki za
direktorico javnega zavoda Zdravstveni dom Litija Dr. med., spec. ginekol. in
porodništva ge. Jožefi Kežar.
Ob glasovanju je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 16 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
AD 4). Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in
redarstvo občin Dol pri Ljubljani, Ivančna Gorica, Litija in Šmartno pri Litiji« predlog za prvo branje
Uvod je podala Helena Kozlevčar.
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 odbora Jože Ponebšek.
Razprave ni bilo.
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:

3

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

SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme predlog Odloka o ustanovitvi
organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dol pri
Ljubljani, Ivančna Gorica, Litija in Šmartno pri Litiji« v prvem branju.
Ob glasovanju je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 16 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
AD 5). Obvezna razlaga 10. člena PUP-a
Uvod je podala Andreja Leskovšek.
Poročilo o delu na Odboru za gospodarsko infrastrukturo, okolje in prostor je podal
predsednik odbora Jože Ponebšek.
Poročilo o delu na Komisiji za statut in pravna vprašanja je podal predsednik komisije
Miroslav Berčon.
Razprava: Franc Jaklič.
Dodatna pojasnila sta podala župan Milan Izlakar in Andreja Leskovšek.
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
SKLEP : Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme obvezno razlago Odloka o
sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za območje Litije in Šmartna – za območje
Občine Šmartno pri Litiji.
Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 15 glasovi »za« in z 0 glasovi proti.
AD 6). Sklep o sofinanciranju pluženja nekategoriziranih občinskih cest in zasebnih
dovozov
Uvod je podal župan Milan Izlakar.
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 Props.
Razprava: Franc Jaklič.
Dodatna pojasnila je podal župan Milan Izlakar.
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema Sklep o sofinanciranju
pluženja nekategoriziranih občinskih cest in zasebnih dovozov, do ½ stroškov po
predhodni sklenitvi tripartitne pogodbe. Sklep se objavi na spletni strani občine in v
občinskem glasilu. Sklep prične veljati z 01.01.2011.
Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 15 glasovi »za« in z 0 glasovi proti.
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AD 7). Pobude in vprašanja svetnikov
Peter Avbelj: Svetnik je z velikim zanimanjem in bojaznijo prebral strokovni odgovor
občinske uprave, sploh kar zadeva problematiko ceste skozi kostrevniško dolino in njeno
preobremenjenost. Po njegovem bi bilo potrebno obvestiti še vse občane, da se obetajo hudi
cunamiji in viharji, ker bo občinska uprava vložila vse sile, da bo v doglednem času uredila
pločnike, zgleda kar po čez in po dolgem po Kostrevnici. Ko pa bere načrt razvojnih
programov vidi, da tega ni ne do leta 2014 ne po njem. Mogoče je to plan za četrto tisočletje.
Svetnik prosi, da mu občinska uprava do naslednje seje odgovori z datumom, kdaj bo
preusmerjen ta tranzit, ki je uničil cesto, ki so jo plačali davkoplačevalci in ki ogroža vsak dan
življenja njihovih otrok. Misli, da je čas, da se uprava malo zamisli nad takimi odgovori. Če
bi živela v njihovih krajih in imela majhne otroke, take nebuloze sigurno ne bi bilo na
dnevnem redu oziroma v odgovorih.
Kar se tiče spomenikov. Kot je že zadnjič poudaril niso samo sakralni objekti. Imamo tudi
ogromno urbane dediščine. Ne ve zakaj se vedno omenja samo cerkve. Ali zaradi tega ker to
Avbelj postavlja in določeni mislijo, da se mora samo cerkve nizati. Imamo ogromno profanih
objektov, ki tudi propadajo.
Marija Vidgaj: Na prejšnji seji je bilo veliko govora o odmeri zemljišč. Ker vsi vemo, da je
teh zadev v naši občini zelo veliko daje pobudo, da se naredi seznam poti in cest po vseh delih
občine oziroma po bivši krajevnih skupnostih in se naredi nek prioritetni red realizacije le
tega. Da ne bo rečeno, kdor je bliže županu, tisti bo imel preje odmerjeno cesto. Na ta način
kot je bilo govorjeno za pluženje.
Odgovor je podal na seji župan Milan Izlakar.
Druga pobuda se nanaša na prvo sejo občinskega sveta. Daje pobudo, da se vsaka stvar opravi
natančno brez hitenja. Nanaša se na volitve za imenovanje v Komisijo za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja. Ker je bilo po seji veliko nejasnosti oziroma ugibanj, kako se je
glasovalo, da so bile tri glasovnice neveljavne in ker je bila v tem volilnem odboru tudi sama,
se je čutila dolžno, da poišče strokovna pojasnila. Dobila je potrditev, kot je rekla na tem
odboru, da se naj vpraša če zadeva ni jasna. Kamorkoli je vprašala ker je hotela tistim ki so jo
spraševali povedati kako se je glasovalo. Povsod je dobila odgovor, če se obkroži tri
kandidate od petih, da so glasovnice veljavne. To ničesar ne spremeni. Takrat se je vse
dogajalo tako hitro, da je rekla, da to zadevo želi preveriti in predlaga, da se vpraša
strokovnjake še z vaše strani. Ona je za svojo dušo to sedaj dobila, da lahko to pove. Ne
spremeni pa dejstva.
Joža Žurga: Sedmega septembra letos je bila na gradu Bogenšperk slovesna otvoritev
razstave del Martina Medvediča Hostnika. Nekateri svetniki so se te slovesnosti udeležili. Vse
delo s pridobitvijo gradiva je opravljeno v zasebnem zavodu Ustvarjalno središče Breznikar z
lastnimi sredstvi. Otvoritve se je udeležilo veliko ljudi, veliko gledalcev pa je kasneje
privabila razstava na gradu Bogenšperk, za katero pa je veljal rok, da je lahko na gradu
Bogenšperk do enaindvajsetega novembra letos. Po pretečenem roku je ga. Breznikar dobila
navodilo, naj razstavo pospravi in odpelje. Prosila je za podaljšanje razstave na gradu, ker se
je na ogled najavil tudi direktor ruskega kulturnega centra, ki nekako ni mogel razumeti, da si
mora razstavo ogledati v točno določenem roku sicer. Po preteku dogovorjenega roka je
morala ga. Breznikar dela pomembnega rojaka Hostnika odnesti nazaj v svojo hišo. Tako kot
omenjena gospa se sprašujejo tudi drugi. Na primer izjava profesorice Primorske univerze, ki
predava na slavistiki. Če bi Valvazor še živel, bi bil vesel, da mu na gradu delajo družbo drugi
Slovenci širokih umov, jasnih pogledov in odprtih src. Ga. Vovkova, direktorica Javnega
zavoda Bogenšperk, je menda določila, da bo na gradu Bogenšperk samo Valvazor, čeprav če
se tukaj malo zamislimo ne vemo, kaj potem delajo gor čarovnice in pa medvedova koža v
lovski sobi. Prosi za odgovor. Je prav, da izničimo delo še zavednih in delovnih ljudi in že
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obstoječe delo v katerega je bilo vloženo veliko truda, časa in lastnih sredstev, da ohranimo
oziroma ne podpiramo ogleda in na ta način predstavljamo svojo zgodovino in kulturo.
Mimogrede razstavo so si z veseljem ogledali osmošolci in devetošolci. Žal so imeli priliko
samo letos. Drugo leto tega ne bo več. Potem študenti s fakultete oddelek slavistike. Za vse
bodoče rodove te razstave ne bo več, ker se je nekdo odločil, da je tako prav. Če Hostnik po
mnenju odgovornih že nikakor ne spada na grad Bogenšperk, se res ne najde v občini Šmartno
drugega primernega prostora za stalno razstavo.
Drugo, ker vsak član občinskega sveta lahko zahteva zapisnik oziroma razlago cenilca o
cenitvi zemljišča, še več, v primeru, da se s cenitvijo član občinskega sveta ne strinja, lahko
predlaga cenitev zemljišča drugega cenilca. Razlaga cenilca je bila predlagana na prejšnji seji,
ker vidimo da se do sedaj ni nič storilo, predlaga, da se občinskemu svetu posreduje zapisnike
cenitev zemljišč, ki jih je občina odkupila na prejšnji seji to je 08.11.2010.
Dotaknila se bo ge. Kežarjeve. Gospa je lepo je povedala, da smo posebni. Meni, da bi to
zadevo lahko rešili bolj elegantno, zdravnici prihranili čas, pa bi bili kljub temu z njenim
programom vsi seznanjeni. V vsakem javnem zavodu imamo svojega predstavnika. Ta
funkcija je sicer častna, vendar svetnica predlaga, da ne bi bila sama sebi namen in naj člani,
ki so v teh svetih predlagani in potrjeni, vsaj enkrat letno o svojem delu v svetu poročajo
ustno ali pisno občinskemu svetu.
Zadnja pobuda se nanaša na odgovore in vprašanja, ki jih dajejo na seji. Predlaga, da so
dodana gradivu za sejo in ne, da jih dobijo šele na seji. Na ta način bodo lažje in hitreje prišli
do pojasnil v kolikor bodo potrebna.
Igor Možina: S kratkim in jedrnatim odgovorom glede vode ni zadovoljen in hoče strokoven
odgovor. Ta odgovor »bomo uredili« se že dolgo vleče. Zelo dolgo, osem ali deset let. Misli,
da to ni pravi odgovor in zato želi strokovnega.
Franc Jaklič: Območje občine Šmartno je razdeljeno na deset krajevnih skupnosti. Na
lokalnih volitvah v oktobru niso bile izvedene volitve v svete krajevnih skupnosti, kar je bilo
običajno v ostalih občinah. Zato predlaga, da se v mesecu decembru in januarju izvolijo sveti
krajevnih skupnosti.
Odgovor je podal na seji župan Milan Izlakar.
Matjaž Aškerc: Svetnik se je zahvalil za priročnik.

Predsedujoči je zaključil sejo ob 19.30 uri.
Pripravila:
Nataša Dobravec
Tajnik občine:
mag. Karmen Sadar

Predsedujoči:
Milan Izlakar
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