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Skrajšani zapisnik 

 šestnajste redne seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji,  

ki je potekala dne, 27.11.2008 ob 18.00 uri, v sejni sobi Občine Šmartno pri Litiji, 

Tomazinova ulica 2, Šmartno pri Litiji 

 

Prisotni svetniki: Joţe Ponebšek, Franc Černe, Matjaţ Aškerc, Sonja Peterlin Krznar (od 

18.10 dalje), Peter Avbelj, Joţa Ţurga, Jernej Peterlin ( od 18.15 dalje), Miroslav Berčon, 

Miro Koprivnikar (od 18.20 dalje), Petra Kovačič, Janez Trpin ( od 18.50 dalje), Tomaţ 

Gradišek,  Marjan Janeţič, Peter Joţe Poglajen ( od 18.05. dalje), Tea Šavor (od 18.15 dalje), 

Franc Jaklič 

Odsotni: / 
Ostali prisotni: Za občinsko upravo: Karmen Sadar, Martina Frelih, Krunoslav Kriţ, Simon 

Hauptman, Nataša Dobravec  

Gostje: Andrej Novak s.p. – pripravljalec odloka 

 

Sejo je pričel in vodil ţupan Občine Šmartno pri Litiji Milan Izlakar. Po uvodnem pozdravu je 

predsedujoči ugotovil sklepčnost sveta (navzočih je bilo 10 članov občinskega sveta od 16 - 

ih). 

 

Potrditev skrajšanega zapisnika 

- 15. redne seje z dne, 09.10.2008  

 

Pripomb na zapisnika ni bilo. 

 

Predsedujoči je dal v potrditev skrajšani zapisnik 15. redne seje z dne, 09.10.2008.  

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 10 članov občinskega sveta. 

Skrajšani zapisnik je bil potrjen z 9 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 

 

Predsedujoči je dal v razpravo naslednji predlog dnevnega reda: 

 

1. Poročilo o delu ţupana in občinske uprave 

2. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za razširitev ureditvenega območja 

Šmartno sever ŠS 2 – predlog za drugo branje 

3. Odlok o izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2009 – predlog za 

prvo branje 

4. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja Doma Tisje – 

predlog za prvo branje 

5. Potrditev izvedbenega programa Zimske sluţbe za sezono 2008/2009 

6. Sklep o višini grobarin na pokopališčih v občini Šmartno pri Litiji, ki niso v 

upravljanju JP KSP Litija d.o.o. 

7. Sklep o ukinitvi javnega dobra 

8. Posamični program ravnanja s stvarnim premoţenjem 

9. Pobude in vprašanja svetnikov 

 

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

 

1. Poročilo o delu župana in občinske uprave 

2. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za razširitev ureditvenega 

območja Šmartno sever ŠS 2 – predlog za drugo branje 

3. Odlok o izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2009 – predlog za 

prvo branje 

4. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja Doma 

Tisje – predlog za prvo branje 

5. Potrditev izvedbenega programa Zimske službe za sezono 2008/2009 

6. Sklep o višini grobarin na pokopališčih v občini Šmartno pri Litiji, ki niso v 

upravljanju JP KSP Litija d.o.o. 

7. Sklep o ukinitvi javnega dobra 

8. Posamični program ravnanja s stvarnim premoženjem 

9. Pobude in vprašanja svetnikov 
 

Ob glasovanju je bilo navzočih 10 članov občinskega sveta. 

Dnevni red je bil sprejet z 9 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 

 

AD 1). Poročilo o delu župana in občinske uprave 

 

Poročilo je podal ţupan Milan Izlakar. 

 

Predsedujoči je ugotovil, da je bilo poročilo vzeto na znanje. 

 

AD 2). Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za razširitev ureditvenega 

območja Šmartno sever ŠS 2 – predlog za drugo branje 

 

Uvod sta podala Andrej Novak in ţupan 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 Joţe Ponebšek. 

 

Razprava: Matjaţ Aškerc. 

 

Dodatna pojasnila je podal Andrej Novak. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

 

SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme Odlok o občinskem 

podrobnem prostorskem načrtu za razširitev ureditvenega območja Šmartno sever ŠS – 

2. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 13 članov občinskega sveta. 

Sklep je bil sprejet  z 13 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 
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AD 3). Odlok o izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2009 – predlog 

za prvo branje 

 

Uvod je podal Simon Hauptman. 

 

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 Joţe Ponebšek.  

Poročilo o delu na Odboru za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance je podal 

predsednik odbora Franc Černe. 

Poročilo o delu na Odboru za zaščito in reševanje je podal predsednik odbora Marjan Janeţič. 

Poročilo o delu na Odboru za druţbene dejavnosti je podala predsednica odbora Joţa Ţurga. 

 

Razprava: Tomaţ Gradišek, Franc Černe, Matjaţ Aškerc, Peter Avbelj, Joţe Ponebšek, Franc 

Jaklič, Marjan Janeţič, Janez Trpin, Miro Koprivnikar, Peter Joţe Poglajen. 

 

Dodatna pojasnila je podal ţupan Milan Izlakar. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

 

SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme Odlok izvrševanju proračuna 

Občine Šmartno pri Litiji za leto 2009 v prvem branju. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta. 

Sklep je bil sprejet z 11 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 

 

AD 4). Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja Doma 

Tisje – predlog za prvo branje 

 

Uvod sta podala Martina Frelih in ţupan 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 Joţe Ponebšek.  

 

Razprava: Tomaţ Gradišek,  Matjaţ Aškerc. 

 

Dodatna pojasnila je podal  Milan Izlakar. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

 

SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme Odlok o občinskem 

podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja  Dom Tisje 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«. 
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AD 5). Potrditev izvedbenega programa Zimske službe za sezono 2008/2009 

 

Uvod sta podala Krunoslav Kriţ in ţupan Milan Izlakar. 

 

Poročilo o delu na Odboru za gospodarsko infrastrukturo, okolje in prostor je podal 

predsednik odbora Joţe Ponebšek. 

 

Razprave ni bilo. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

 

SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji potrjuje izvedbeni program Zimske 

službe za sezono 208/209 v Občini Šmartno pri Litiji. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta. 

Sklep je bil sprejet z 13 glasovi »za« in 0 glasovi »proti«. 

 

Predsedujoči je odredil 10 minutni odmor. 

 

- odmor - 

 

Predsedujoči je preveril sklepčnost sveta (navzočih je bilo 16 svetnikov od 16 –ih). 

 

AD 6). Sklep o višini grobarin na pokopališčih v občini Šmartno pri Litiji, ki niso v 

upravljanju JP KSP Litija d.o.o. 

 

Uvod sta podala Krunoslav Kriţ in ţupan Milan Izlakar. 

 

Poročilo o delu na Odboru za gospodarsko infrastrukturo, okolje in prostor je podal 

predsednik odbora Joţe Ponebšek. 

Poročilo o delu na Odboru za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance je podal 

predsednik odbora Franc Černe. 

 

Razprava: Peter Avbelj, Joţa Ţurga, Sonja Peterlin Krznar, Joţe Ponebšek, Franc Jaklič, 

Marjan Janeţič, Franc Černe. 

 

Dodatno pojasnilo je podal ţupan Milan Izlakar. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

 

SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep o višini grobarin od 

01.01.2009 dalje za grobove na pokopališčih v Občini Šmartno pri Litiji, ki niso v 

upravljanju JP KSP Litija d.o.o. v višini: 

- enojni grob (širina do 1 m)              22,23 € brez DDV 

- dvojni grob (širina med 1 in 2 m)   33,48 € brez DDV 

- trojni grob (širina nad 2m)              48,10 € brez DDV. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta. 

Sklep je bil sprejeti z 8 glasovi »za« in s 3 glasovi »proti«. 
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AD 7). Sklep o ukinitvi javnega dobra 

 

Uvod sta podala Nataša Dobravec in ţupan Milan Izlakar. 

 

Poročilo o delu na Odboru za gospodarsko infrastrukturo, okolje in prostor je podal 

predsednik odbora Joţe Ponebšek. 

 

Razprave ni bilo. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednja predloga sklepov v paketu: 

 

SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme sklep o ukinitvi javnega 

dobra na zemljišču parc. št.: 880/4, ZKV 436, k.o. Gradišče. 

 

SKLEP 2: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme sklep o ukinitvi javnega 

dobra na zemljiščih parc. št.: 1047/8 in parc. št. 1428/2, obe vpisani v ZKV 1136 k.o. 

Šmartno. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta. 

Sklepa v paketu sta bila sprejeta z 15 glasovi »za« in 0 glasovi »proti«. 

 

AD 8).  Posamični program ravnanja s stvarnim premoženjem 

 

Uvod sta podala Nataša Dobravec in ţupan Milan Izlakar. 

 

Razprave ni bilo. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednje predloge sklepov v paketu: 

 

SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep, da se nepremičnina 

poslovni prostor št. 703, vpisan v podvložek št. 1158/19 z neto tlorisno površino 41,46 m2 

v pritličju večstanovanjske stavbe na naslovu Staretov trg 25, k.o. Šmartno z skupnimi 

deli in napravami proda na podlagi javne dražbe. Izklicna cena znaša 52.900,00 €. 

Najnižji znesek višanja kupnine znaša 500,00 €. Davek od prometa z nepremičninami, 

stroške cenitve in  notarsko overitev podpisa prodajalca  plača kupec. 

 

SKLEP 2: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep, da se nepremičnina 

zemljišče parc. št. 872/2 pot v izmeri 82 m2, vpisana v zemljiško knjižni vložek 436 k.o. 

Gradišče, proda na podlagi neposredne pogodbe  po ocenjeni 980,00 €. Davek na dodano 

vrednost, stroške odmere, stroške cenitve, notarsko overitev prodajalca pri notarju 

plača kupec. 

 

SKLEP 3: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji, sprejema sklep, da se nepremičnina 

zemljišče parc. št. 149/4, gozd v izmeri 277 m2 vpisani v zemljiško knjižni vložek 21 k.o. 

Vintarjevec, odkupi po ceni 20,00 €/m2, kar skupno znaša 5.540,00 €. Davek od prometa 

z nepremičninami in notarsko overitve podpisa prodajalcev plača Občina Šmartno pri 

Litiji. 

 

SKLEP 4: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep, da se spremeni letni 

načrt pridobitve in razpolaganja s stvarnim premoženjem občine tako, da se v letni plan 
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razpolaganja doda odprodaja nepremičnine poslovnega prostora vpisanega v podvložek 

št. 1158/19 k.o. Šmartno in nakup zemljišča parc. št. 149/4, gozd v izmeri 277 m2 vpisani 

v zemljiško knjižni vložek 21 k.o. Vintarjevec. 
 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta. 

Sklepi v paketu so bili  sprejeti z 15 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 

 

AD 9). Pobude in vprašanja svetnikov 

 

Peter Avbelj: Svetnik se zahvaljuje za odgovore na pobude in vprašanja iz prejšnje seje. Pri 

njegovem zadnjem predlogu oziroma vprašanju pričakuje, da naslednjič dobi odgovor do 

konca. Dobil je informacijo o aktivnostih, še vedno pa ne ve, kdaj bodo imeli širokopasovno 

omreţje. Svetnik verjame, da so to drage investicije, vendar so drage tudi poloţnice, ki jih 

dobimo. Svetnika zanima, kdaj bo širokopasovno omreţje tudi v Kostrevnici.  

Franc Jaklič: Svetnik občinski upravi predlaga, da ugotovi lastnike poslovnega objekta, ki 

stoji nasproti Osnovne šole Šmartno in v katerem so pošta, trgovina z ţivili in okrepčevalnica. 

Lastnika naj se obvesti o stanju funkcionalnih površin ter mu določi rok za sanacijo nevarne 

ploščadi in stopnic.  

Svetnik predlaga ţupanu, da določi prostor za poslansko pisarno in povabi izvoljene poslance, 

da si določijo obratovalni čas.  

Sonja Peterlin Krznar: Glede na odgovor, ki ga je dobila glede problematike ţične ograje 

pri Osnovni šoli Šmartno predlaga, če se ţe ne da nič storiti, naj se na ograjo da vsaj obvestilo 

oziroma opozorilo na nevarnost, mogoče bo to kaj pomagalo.  

Svetnica ţeli, da se jo seznani z aktivnostmi, ki so bile v letošnjem letu narejene s strani 

občine na področju usklajevanja občinskih  aktov  z republiškimi oziroma s tistimi s katerimi 

niso usklajeni.  

Matjaž Aškerc: Na prejšnji seji je podal vprašanje, kako je z imenovanjem podţupana. 

Ţupan je podal odgovor, da smatra da ni potrebe. Svetnik je vprašal tudi, če je to v skladu s 

poslovnikom. Na to vprašanje pa ni dobil odgovora. Zato ponovno sprašuje ali je v skladu s 

poslovnikom, da občina še po dveh letih nima imenovanega podţupana.  

Svetnik bi rad poročilo Javnega zavoda Bogenšperk o izplačanih sejninah sveta javnega 

zavoda Bogenšperk, seznam članov sveta zavoda in, če so vsi dobili izplačilo. Svetnika 

zanima pravna podlaga za izplačilo sejnin svetu JZB.  

Svetnik predlaga tudi, da bi odgovore na vprašanja, ki jih člani sveta postavljajo na seji pod 

točko Pobude in vprašanja, dobili ţe v gradivu za naslednjo sejo. V primeru, če svetnik ni 

zadovoljen z odgovorom na svetniško vprašanje, bi lahko po elektronski pošti postavil še pod 

vprašanje in bi dobil celotni odgovor ţe na naslednji seji.  
 

Predsedujoči je zaključil sejo ob 20.30 uri. 

 

Pripravila:                                         

Nataša Dobravec 

   

                   

Tajnik občine:                                                                                                        Predsedujoči: 

mag. Karmen Sadar                                                  Milan Izlakar 

 

 


