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Skrajšani zapisnik 

 petnajste redne seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji, ki je bila dne 
29.11.2012 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, Andreja 
Leskovšek 
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 

- štirinajste redne seje z dne,11.10.2012 
 
Pripomb na zapisnik ni bilo. 
 
Predsedujoči je dal v potrditev zapisnik štirinajste redne seje z dne 11.10.2012. 
 
Ob glasovanju je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta. 
Zapisnik je bil potrjen z 16 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 
 
 
Predsedujoči je z dnevnega reda umaknil 4. točko  »Predlog novih cen za programe 
predšolske vzgoje, ostale točke dnevnega reda se ustrezno preštevilčijo in predlagal naslednji  
dnevni red: 
 

1. Poročilo o delu župana in občinske uprave 
2. Odlok o splošnih pogojih Občine Šmartno pri Litiji pri dodeljevanju stanovanj, 

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

3. Odlok o izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2013 – predlog za 
prvo branje 

4. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na 
območju Občine Šmartno pri Litiji za leto 2013 

5. Posamičen program razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Šmartno pri Litiji 
6. Pobude in vprašanja svetnikov 

 
Predsedujoči je dal v razpravo predlagani dnevni red. 
 
Razprave 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 splošnih pogojih Občine Šmartno pri Litiji pri dodeljevanju stanovanj, 

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

3. Odlok o izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2013 – predlog 
za prvo branje 

4. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 
na območju Občine Šmartno pri Litiji za leto 2013 

5. Posamičen program razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Šmartno pri 
Litiji 

6. 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). Odlok o splošnih pogojih Občine Šmartno pri Litiji pri dodeljevanju stanovanj, 
oddajanju poslovnih prostorov in ostalih nepremičnin ter pri določanju najemnin – 
predlog za drugo branje 
 
Uvod je podal Jurij Klepec. 
 
Poročilo o delu na Komisiji za statut in pravna vprašanja je podal Miroslav Berčon. 
Poročilo o delu na Odboru za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance je podal 
predsednik odbora Franc Props. 
 
Razprava: Franc Jaklič. 
 
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 dodeljevanju 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 3). Odlok o izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2013 – predlog 
za prvo branje 
 
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 družbene dejavnosti je podala Petra Kovačič Pancar. 
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Poročilo o delu na Odboru za gospodarsko infrastrukturo, okolje in prostor je podal Franc 
Props. 
Poročilo o delu na Odboru za finance, gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance je podal 
predsednik odbora Franc Props. 
Poročilo o delu na Odboru za zaščito in reševanje je podala predsednica odbora Petra Kovačič 
Pancar. 
 
Razprava: Marinka Vidgaj, Janko Končar, Joža Žurga, Marino Dobčnik, Matjaž Aškerc, Igor 
Soršak, Franc Props. 
 
Joža Žurga replika na Igorja Sorška. 
 
Dodatna pojasnila so podali Matej Adamič, Jurij Klepec in župan Milan Izlakar. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
 
SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme Odlok o izvrševanju 
proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2013 – prvo branje. 
 
Ob glasovanju je bilo navzočih 14 članov občinskega sveta. 
Sklep je bil sprejet z 10 glasovi »za« in z 1 glasom »proti«. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
 
SKLEP 2: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejeme Letni program pridobitve 
in razpolaganja s stvarnim in finančnim premoženjem občine za leto 2013 
 
Ob glasovanju je bilo navzočih 13 članov občinskega sveta. 
Sklep je bil sprejet z 11 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 
 
AD 4). Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 
na območju Občine Šmartno pri Litiji za leto 2013 
 
Uvod je podala Andreja Leskovšek. 
 
Poročilo o delu na Odboru za gospodarsko infrastrukturo, okolje in prostor je podal Franc 
Props. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
 
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme Sklep o vrednosti točke za 
določitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2013 v višini 0,00869 €. 
 
Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta. 
Sklep je bil sprejet z 11 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 
 
AD 5). Posamičen program razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Šmartno pri 
Litiji 
 



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

 4 

Uvod je podal Jurij Klepec. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
 
SKLEP 1: Občinski svet občine Šmartno pri Litiji sprejme sklep, da se nepremični parc. 
št. 1074/2- neplodno 298 m2 in parc. št. 107474- neplodno 384 m2, k. o. Gozd Reka (ID 
2654), menja z nepremičninami parc. št. 757/2- cesta 561 m2, parc. št. 750/2- cesta 479 
m2 in parc. št. 749/2- cesta 28 m2, k. o. Gozd Reka (ID 2654).  
 
Ob glasovanju je bilo navzočih 14 članov občinskega sveta. 
Sklep je bil sprejet z 14 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
 
SKLEP 2: Občinski svet občine Šmartno pri Litiji sprejme sklep, da se nepremična 
parc. št. 864/2- pot 292 m2, k. o. Gradišče (ID 1851), menja z nepremičnino, parc. št. 
860/2- cesta 547 m2, k. o. Gradišče (ID 1851). 
 
Ob glasovanju je bilo navzočih 14 članov občinskega sveta. 
Sklep je bil sprejet z 14 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
 
SKLEP 3: Občinski svet sprejme sklep, da se dopolni letni načrt pridobitve in 
razpolaganja s stvarnim in finančnim premoženjem občine za leto 2012 tako, da se v 
letni načrt pridobitve dodajo nepremičnine, parc.  št. 757/2- cesta 561 m2, parc. št. 
750/2- cesta 479 m2, parc. št. 749/2- cesta 28 m2, k. o. Gozd Reka (ID 2654) in parc. št. 
860/2- cesta 547 m2, k. o. Gradišče (ID 1851), v letni načrt razpolaganja pa 
nepremičnine, parc. št. 1074/2- neplodno 298 m2, parc. št. 107474- neplodno 384 m2, k. 
o. Gozd Reka (ID 2654) in parc. št. 860/2- cesta 547 m2, k. o. Gradišče (ID 1851).   
 
Ob glasovanju je bilo navzočih 15 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 ni bil zadovoljen s podanim odgovorom in želi, da se mu 
odgovori, če je možna ta sprememba člena v Odloku o strategiji prostorskega razvoja občine. 
Joža Žurga: Svetnica želi, da občina Šmartno upravi Pošte Slovenije poda pobudo glede 
spremembe obratovalnega časa, saj s stani občanov prihajajo pritožbe, da ja nov obratovalni 
čas popolnoma neprimeren. 
 
Predsedujoči je zaključil sejo ob 19.30 uri. 
 
Pripravila:                                         
Nataša Dobravec 
                     
Tajnik občine:                                                                                              Predsedujoči: 
mag. Karmen Sadar                                              Milan Izlakar 
 


