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Skrajšani zapisnik 

 štirinajste redne seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji, ki je bila dne 
11.10.2012 ob 18.00 uri v sejni sobi Občine Šmartno pri Litiji,  

Tomazinova ulica 2, Šmartno pri Litiji 
 
 
Prisotni svetniki: Jože Ponebšek, Joža Žurga, Miroslav Berčon, Miro Koprivnikar, Petra 
Kovačič Pancar, Igor Možina, Igor Soršak, Marino Dobčnik, Franc Adamčič, Janko Končar, 
Franc Props, Janez Tomažič, Matjaž Aškerc, Peter Avbelj, Marija Vidgaj, Franc Jaklič 
Odsotni: / 
Ostali prisotni: Za občinsko upravo: Karmen Sadar, Matej Adamič, Jurij Klepec, Nataša 
Dobravec 
Vabljeni: predsednik Nadzornega odbora Občine Šmartno pri Litiji Jože Perme in  mediji 
 
Sejo je pričel in vodil župan Občine Šmartno pri Litiji Milan Izlakar. Po uvodnem pozdravu je 
predsedujoči ugotovil sklepčnost sveta (navzočih je bilo vseh 16 članov občinskega sveta). 
 
Potrditev skrajšanega zapisnika 

- trinajste redne seje z dne,16.02.2012 
 
Pripombe: Janez Tomažič je podal pripombo, da ga ni navedenega pri prisotnih svetnikih. 
 
Predsedujoči je dal v potrditev zapisnik trinajste redne seje z dne 16.02.2012 s pripombo 
svetnika Janeza Tomažiča kot sestavnim delom zapisnika. 
 
Ob glasovanju je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta. 
Zapisnik je bil potrjen z 16 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 
 
Potrditev skrajšanega zapisnika 

- prve izredne seje z dne,19.06.2012 
 
Pripombe: Janez Tomažič je podal pripombo, da ga ni navedenega pri prisotnih svetnikih. 
 
Predsedujoči je dal v potrditev zapisnik prve izredne seje z dne 19.06.2012 s pripombo 
svetnika Janeza Tomažiča kot sestavnim delom zapisnika. 
 
Ob glasovanju je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta. 
Zapisnik je bil potrjen z 11 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 
 
Predsedujoči je razširil dnevni red s točko  »Pogodba o pristopu občine Šmartno pri Litiji k 
skupnemu ravnanju z odpadki v regijskem centru za ravnanje z odpadki Ljubljana – RCERO 
Ljubljana«, ki naj se obravnava kot 5. točka dnevnega reda, ostale točke dnevnega reda se  
ustrezno preštevilčijo in predlagal naslednji dnevni red: 
 

1. Poročilo o delu župana in občinske uprave 
2. Odlok o rebalansu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2012 
3. Odlok o splošnih pogojih Občine Šmartno pri Litiji pri dodelovanju stanovanj, 

oddajanju poslovnih prostorov in ostalih nepremičnin ter pri določanju najemnin – 
predlog za prvo branje 

4. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra: 
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-‐ Ukinitev statusa javnega dobra na nepremičninah, parc. št. 1074/2 in 1074/4, k. o. 
Gozd Reka (ID 2654), 

-‐ Ukinitev statusa javnega dobra na nepremičnini, parc. št. 864/2, k. o. Gradišče (ID 
1851), 

-‐ Ukinitev statusa javnega dobra na nepremičnini, parc. št. 1970/2, k. o. Vintarjevec (ID 
1849) 

5. Pogodba o pristopu občine Šmartno pri Litiji k skupnemu ravnanju z odpadki v 
regijskem centru za ravnanje z odpadki Ljubljana – RCERO Ljubljana 

6. Kadrovske zadeve: 
- imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v svet javnega zavoda Dom Tisje 
- imenovanje nadomestnega člana Nadzornega odbora občine  
- izvolitev elektorjev za volitve članov  v Državni svet RS 2012 
- izvolitev kandidata za člana Državnega sveta za volitve v Državni svet RS 2012 
7. Pobude in vprašanja svetnikov 

 
Predsedujoči je dal v razpravo predlagani dnevni red. 
 
Razprave ni bilo.  
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog dnevnega reda: 
 

1. Poročilo o delu župana in občinske uprave 
2. Odlok o rebalansu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2012 
3. Odlok o splošnih pogojih Občine Šmartno pri Litiji pri dodelovanju stanovanj, 

oddajanju poslovnih prostorov in ostalih nepremičnin ter pri določanju najemnin 
– predlog za prvo branje 

4. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra: 
-‐ Ukinitev statusa javnega dobra na nepremičninah, parc. št. 1074/2 in 1074/4, k. o. 

Gozd Reka (ID 2654), 
-‐ Ukinitev statusa javnega dobra na nepremičnini, parc. št. 864/2, k. o. Gradišče 

(ID 1851), 
-‐ Ukinitev statusa javnega dobra na nepremičnini, parc. št. 1970/2, k. o. 

Vintarjevec (ID 1849) 
5. Pogodba o pristopu občine Šmartno pri Litiji k skupnemu ravnanju z odpadki v 

regijskem centru za ravnanje z odpadki Ljubljana – RCERO Ljubljana 
6. Kadrovske zadeve: 
- imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v svet javnega zavoda Dom Tisje 
- imenovanje nadomestnega člana Nadzornega odbora občine  
- izvolitev elektorjev za volitve članov  v Državni svet RS 2012 
- izvolitev kandidata za člana Državnega sveta za volitve v Državni svet RS 2012 
7. 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. 
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AD 2). Odlok o rebalansu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2012 
 
Uvod je podal Matej Adamič. 
 
Poročilo o delu na Nadzornem odboru 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 finance, gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance je podal 
predsednik odbora Franc Props. 
 
Razprava: Joža Žurga, Franc Jaklič, Franc Props. 
 
Joža Žurga replika na Franca Propsa. 
 
Dodatna pojasnila so podali Matej Adamič, Karmen Sadar in župan Milan Izlakar. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
 
SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme Odlok o rebalansu 
proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2012 v prvem branju z naslednjo 
pripombo: 

- sredstva v višini 15.000,00 € se iz proračunske postavke 12071001 »Gradnja in 
vzdrževanje toplovodov« prerazporedijo tako, da se za 13.000,00 € zvišajo 
sredstva na proračunski postavki 19319270 »Energetska sanacija OŠ Šmartno« 
in za 2.000,00 € sredstva na proračunski postavki 19319254 » investicije in 
investicijsko vzdrževanje OŠ Šmartno«. 

 
Ob glasovanju je bilo navzočih 12 članov občinskega sveta. 
Sklep je bil sprejet z 10 glasovi »za« in z 1 glasom »proti«. 
 
SKLEP 2: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejeme Odlok o rebalansu 
proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2012. 
 
Ob glasovanju je bilo navzočih 10 članov občinskega sveta. 
Sklep je bil sprejet z 9 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 
 
AD 3). Odlok o splošnih pogojih Občine Šmartno pri Litiji pri dodelovanju stanovanj, 
oddajanju poslovnih prostorov in ostalih nepremičnin ter pri določanju najemnin – 
predlog za prvo branje 
 
Uvod sta podala Jurij Klepec in župan Milan Izlakar. 
 
Poročilo o delu na Komisiji za statut in pravna vprašanja je podal predsednik komisije 
Miroslav Berčon. 
Poročilo o delu na Odboru za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance je podal 
predsednik odbora Franc Props. 
 
Razprava: Franc Jaklič. 
 
Dodatna pojasnila je podal Jurij Klepec. 
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Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
 
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme Odlok o splošnih pogojih 
Občine Šmartno pri Litiji pri dodelovanju stanovanj, oddajanju poslovnih prostorov in 
ostalih nepremičnin ter določanju najemnin. 
 
Ob glasovanju je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta. 
Sklep je bil sprejet z 16 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 
 
AD 4).  Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra: 

-‐ Ukinitev statusa javnega dobra na nepremičninah, parc. št. 1074/2 in 1074/4, k. o. 
Gozd Reka (ID 2654), 

-‐ Ukinitev statusa javnega dobra na nepremičnini, parc. št. 864/2, k. o. Gradišče 
(ID 1851), 

-‐ Ukinitev statusa javnega dobra na nepremičnini, parc. št. 1970/2, k. o. 
Vintarjevec (ID 1849) 

 
Uvod je podal Jurij Klepec. 
 
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: 
 
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme sklep o ukinitvi javnega 
dobra: 

-‐ Ukinitev statusa javnega dobra na nepremičninah, parc. št.: 1074/2 – neplodno 
298 m2 in parc. št.: 1074/4 – neplodno 384 m2, k.o. Gozd reka (ID 2654) 

-‐ Ukinitev statusa javnega dobra na nepremičnini, parc. št.: 864/2 – pot 292 m2, 
k.o. Gradišče (ID 1851) in 

-‐ Ukinitev statusa javnega dobra ne nepremičnini, parc. št.: 1970/2 – pot 205 m2, 
k.o. Vintarjevec (ID 1849). 

 
Ob glasovanju je bilo navzočih 14 članov občinskega sveta. 
Sklep je bil sprejet z 14 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 
 
AD 5). Pogodba o pristopu občine Šmartno pri Litiji k skupnemu ravnanju z odpadki v 
regijskem centru za ravnanje z odpadki Ljubljana – RCERO Ljubljana 
 
Uvod je podal župan Milan Izlakar. 
 
Poročilo o delu na Odboru za gospodarsko infrastrukturo je podal predsednik odbora Jože 
Ponebšek. 
 
Razprava: Joža Žurga, Franc Jaklič, Janez Tomažič, Matjaž Aškerc, Miroslav Berčon, Franc 
Props. 
 
Dodatna pojasnila je podal župan Milan Izlakar. 
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Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
 
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji soglaša s podpisom pogodbe o pristopu 
Občine Šmartno pri Litiji k skupnemu ravnanju z odpadki v regijskem centru za 
ravnanje z odpadki Ljubljana – RCERO Ljubljana.  
 
Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta. 
Sklep je bil sprejet z 11 glasovi »za« in z 1 glasom »proti«. 
 
AD 6). Kadrovske zadeve: 

- imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v svet javnega zavoda Dom Tisje 
- imenovanje nadomestnega člana Nadzornega odbora občine  
- izvolitev elektorjev za volitve članov  v Državni svet RS 2012 
- izvolitev kandidata za člana Državnega sveta za volitve v Državni svet RS 2012 

 
 

- imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v svet javnega zavoda Dom Tisje 
 
Uvod je podal predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Matjaž 
Aškerc. 
 
Razprave ni bilo. 
 

- imenovanje nadomestnega člana Nadzornega odbora občine  
 
Uvod je podal predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Matjaž 
Aškerc. 
 
Razprava: Joža Žurga. 
 
Dodatna pojasnila je podal Matjaž Aškerc. 
 

- izvolitev elektorjev za volitve članov  v Državni svet RS 2012 
 
Uvod je podal predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Matjaž 
Aškerc. 
 

- izvolitev kandidata za člana Državnega sveta za volitve v Državni svet RS 2012 
 
Uvod je podal predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Matjaž 
Aškerc. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednje predloge sklepov v paketu: 
 
SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep, da za predstavnika 
lokalne skupnosti v svet Javnega zavoda imenuje Jožeta Ambroža, stanujočega  
Riharjevec 2 , Šmartno pri Litiji. 
 
Ob glasovanju je bilo navzočih 12 članov občinskega sveta. 
Sklep je bil sprejet z 11 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 
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SKLEP 2: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep, da za nadomestnega 
člana v Nadzorni odbor občine Šmartno pri Litiji imenuje Friderika Dacarja, 
stanujočega Valvazorjeva ulica 27, Šmartno pri Litiji. 
 
Ob glasovanju je bilo navzočih 11 članov občinskega sveta. 
Sklep je bil sprejet z 8 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 
 
SKLEP 3: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep, da se elektorja za 
volitve v Državni svet RS 2012 imenuje na podlagi 138. člena Poslovnika Občinskega 
sveta v povezavi z  61. členom poslovnika.  
 
Ob glasovanju je bilo navzočih 14 članov občinskega sveta. 
Sklep je bil sprejet z 14 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 
 
SKLEP 4: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji za elektorja za volitve v Državni svet 
RS 2012 imenuje Igorja Možina, stanujočega Velika Kostrevnica 37 a, Šmartno pri Litiji 
in Janka Končarja, stanujočega Koške Poljane 1, Ljubljana – Zalog. 
 
Ob glasovanju je bilo navzočih 14 članov občinskega sveta. 
Sklep je bil sprejet z 14 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 
 
AD 7). Pobude in vprašanja svetnikov 
 
Marino Dobčnik: Svetnik je podal pisno pobudo. 
Joža Žurga: V gradivu za 14. Redno sejo je priloženo pismo direktorice glasbene šole. 
Svetnica ne ve koliko svetnikov je to pismo prebralo. Opozorila bi na sejo (g. Matjaža na tej 
seji ni bilo). Namesto njega je o delu na Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja poročal g. Ponebšek. Povedal je, da glede na finančno stanje države, ni denarja. 
Šele kasneje smo ugotovili, da to soglasje k uspešnosti ni pogojeno z denarjem, vendar je bila 
škoda že narejena. Nekateri svetniki so se odločili, da bodo glasovali proti uspešnosti. 
Glasovanje je bilo štiri proti štiri, če se ne moti. Ravnateljica  se sedaj sprašuje, kaj dela 
narobe. Svetnica meni, da je prav, da ji tisti, ki so glasovali proti uspešnosti, odgovorijo, kaj je 
storjenega narobe in kaj se lahko se lahko izboljša.  
Matjaž Aškerc: Svetnik je izpostavil, da je bil podoben predlog podan tudi na seji Komisije 
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Svetnik prosi, da občinska uprava skupaj s 
komisijo pripravi odgovor.  
Miroslav Berčon: Sprašuje glede odgovora direktorici javnega zavoda glasbene šole Litija – 
Šmartno kako lahko, če občinski svet nekaj sprejme, na kakšni osnovi lahko v njihovem 
imenu odgovarja občinska uprava. 
Župan Milan Izlakar je podal odgovor. 
 
Predsedujoči je zaključil sejo ob 19.45 uri. 
 
Pripravila:                                         
Nataša Dobravec 
                     
Tajnik občine:                                                                                              Predsedujoči: 
mag. Karmen Sadar                                              Milan Izlakar 
 


