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Skrajšani zapisnik 

 druge izredne seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji,  
ki je potekala dne, 04.09.2014 ob 18.00 uri, v sejni sobi Občine Šmartno pri Litiji, 

Tomazinova ulica 2, Šmartno pri Litiji 
 
 
Prisotni svetniki: : Jože Ponebšek, Matjaž Aškerc, Peter Avbelj, Joža Žurga, Miroslav 
Berčon, Miro Koprivnikar, Petra Kovačič Pancar, Igor Možina, Marija Vidgaj, Marino 
Dobčnik, Janko Končar, Franc Props, Janez Tomažič, 
Odsotni: Franc Jaklič opr., Franc Adamčič opr., Igor Soršak opr. 
Ostali prisotni: Za občinsko upravo: Karmen Sadar, Andreja Leskovšek, Jurij Klepec, Matej 
Adamič, Nataša Dobravec 
Gostje: Jože Perme predsednik Nadzornega odbora občine, Peter Lovšin direktor podjetja 
Urbania d.o.o., Tone Vertačnik predstavnik podjetja T-Pring, Boštjan Juvan direktor podjetja 
Jukum d.o.o.,  mediji 
 
Sejo je pričel in vodil župan Občine Šmartno pri Litiji Milan Izlakar. Po uvodnem pozdravu je 
predsedujoči ugotovil sklepčnost sveta (navzočih je bilo 13 članov občinskega sveta od 16 - 
ih). 
 
Predsedujoči je dal v razpravo naslednji predlog dnevnega reda: 
 

1. Odlok o 2. rebalansu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2014 – skrajšani 
postopek 

2. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Šmartno pri Litiji – predlog za 
drugo branje 

3. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvedbenem delu občinskega 
prostorskega načrta občine Šmartno pri Litiji – predlog za drugo branje 

4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi arheološkega kompleksa 
Gradišče pri Litiji za kulturni  in zgodovinski spomenik - predlog za drugo branje 

5. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega 
prispevka za območje OPPN z oznako ŠM_14  Območje centralnih dejavnosti s 
parkom - Šmartno vzhod ob obvoznici - predlog za drugo branje 

6. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje enote urejanja prostora 
z oznako ŠM_14 Območje centralnih dejavnosti s parkom - Šmartno vzhod ob 
obvoznici - predlog za drugo branje 

7. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu za območje enote urejanja prostora z oznako JV_55 – Peskokop Kepa – predlog 
za drugo branje 

8. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o izvedbenem delu občinskega 
prostorskega načrta občine Šmartno pri Litiji – za potrebe umeščanja kamnoloma 
Kožlivc - predlog za prvo branje 

9. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o strategiji prostorskega razvoja Občine 
Šmartno pri Litiji - predlog za prvo branje 

10. Sklep o ukinitvi javnega dobra 
11. Posamični program razpolaganja s stvarnim premoženjem občine 
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Razprave na dnevni red ni bilo. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog dnevnega reda: 
 

1. Odlok o 2. rebalansu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2014 – 
skrajšani postopek 

2. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Šmartno pri Litiji – predlog 
za drugo branje 

3. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvedbenem delu občinskega 
prostorskega načrta občine Šmartno pri Litiji – predlog za drugo branje 

4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi arheološkega 
kompleksa Gradišče pri Litiji za kulturni  in zgodovinski spomenik - predlog za 
drugo branje 

5. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero 
komunalnega prispevka za območje OPPN z oznako ŠM_14  Območje centralnih 
dejavnosti s parkom - Šmartno vzhod ob obvoznici - predlog za drugo branje 

6. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje enote urejanja 
prostora z oznako ŠM_14 Območje centralnih dejavnosti s parkom - Šmartno 
vzhod ob obvoznici - predlog za drugo branje 

7. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu za območje enote urejanja prostora z oznako JV_55 – 
Peskokop Kepa – predlog za drugo branje 

8. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o izvedbenem delu občinskega 
prostorskega načrta občine Šmartno pri Litiji – za potrebe umeščanja 
kamnoloma Kožlivc - predlog za prvo branje 

9. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o strategiji prostorskega razvoja 
Občine Šmartno pri Litiji - predlog za prvo branje 

10. Sklep o ukinitvi javnega dobra 
11. Posamični program razpolaganja s stvarnim premoženjem občine 

 
Ob glasovanju je bilo navzočih 13 članov občinskega sveta. 
Dnevni red je bil sprejet z 12 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 
 
AD 1). Odlok o 2. rebalansu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2014 – 
skrajšani postopek 
 
Uvod je podal Matej Adamič. 
Poročilo o delu na Nadzornem odboru občine je podal predsednik odbora Jože Perme. 
 
Razprava: Marija Vidgaj.  
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
 
SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme Odlok o 2. rebalansu 
proračuna  Občine Šmartno pri Litiji za leto 2014 v prvem branju. 
 
Ob glasovanju je bilo navzočih 13 članov občinskega sveta. 
Sklep je bil sprejet  z 8 glasovi »za« in z 1 glasom »proti«. 
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SKLEP 2: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme Odlok o 2. rebalansu 
proračuna  Občine Šmartno pri Litiji za leto 2014 
 
Ob glasovanju je bilo navzočih 13 članov občinskega sveta. 
Sklep je bil sprejet  z 8 glasovi »za« in z 1 glasom »proti«. 
 
AD 2). Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Šmartno pri Litiji – predlog 
za drugo branje 
 
Uvod je podal Jurij Klepec. 
 
Razprave ni bilo 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
 
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme Odlok o ravnanju s 
komunalnimi odpadki v Občini Šmartno pri Litiji.  
 
Ob glasovanju je bilo navzočih 12 članov občinskega sveta. 
Sklep je bil sprejet  z 10  glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 
 
AD 3). Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvedbenem delu občinskega 
prostorskega načrta občine Šmartno pri Litiji – predlog za drugo branje 
 
Uvod je podal Peter Lovšin. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
 
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema Odlok o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o izvedbenem delu občinskega prostorskega načrta Občine Šmartno 
pri Litiji. 
 
Ob glasovanju je bilo navzočih 13 članov občinskega sveta. 
Sklep je bil sprejet  z 9 glasovi »za« in z 1 glasom »proti«. 
 
AD 4). Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi arheološkega 
kompleksa Gradišče pri Litiji za kulturni  in zgodovinski spomenik - predlog za drugo 
branje 
 
Uvod je podala Andreja Leskovšek. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
 
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema Odlok o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o razglasitvi arheološkega kompleksa Gradišče pri Litiji za kulturni 
in zgodovinski spomenik. 
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Ob glasovanju je bilo navzočih 13 članov občinskega sveta. 
Sklep je bil sprejet  z 13 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 
 
AD 5). Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero 
komunalnega prispevka za območje OPPN z oznako ŠM_14  Območje centralnih 
dejavnosti s parkom - Šmartno vzhod ob obvoznici - predlog za drugo branje 
 
Uvod je podal Tone Vertačnik. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
 
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema Odlok o programu 
opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje 
OPPN z oznako ŠM_14 Območje centralnih dejavnosti s parkom – Šmartno vzhod ob 
obvoznici. 
 
Ob glasovanju je bilo navzočih 13 članov občinskega sveta. 
Sklep je bil sprejet  z 12 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 
 
AD 6). Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje enote urejanja 
prostora z oznako ŠM_14 Območje centralnih dejavnosti s parkom - Šmartno vzhod ob 
obvoznici - predlog za drugo branje 
 
Uvod je podal Peter Lovšin. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
 
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema Odlok o občinskem 
podrobnem prostorskem načrtu za območje enote urejanja z oznako ŠM_14 Območje 
centralnih dejavnosti s parkom – Šmartno vzhod ob obvoznici. 
 
Ob glasovanju je bilo navzočih 13 članov občinskega sveta. 
Sklep je bil sprejet  z 13 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 
 
AD 7). Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu za območje enote urejanja prostora z oznako JV_55 – Peskokop 
Kepa – predlog za drugo branje 
 
Uvod je podal Peter Lovšin. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
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SKLEP:  Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema Odlok o sprememba in 
dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje enote 
urejanja prostora z oznako JV_55 – Peskokop Kepa. 
 
Ob glasovanju je bilo navzočih 13 članov občinskega sveta. 
Sklep je bil sprejet  z 11 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 
 
AD 8). Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o izvedbenem delu občinskega 
prostorskega načrta občine Šmartno pri Litiji – za potrebe umeščanja kamnoloma 
Kožlivc - predlog za prvo branje 
 
Uvod je podal Peter Lovšin. 
 
Razprava: Janko Končar, Franc Props. 
 
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 sprejema Odlok o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o izvedbenem delu občinskega prostorskega načrta Občine Šmartno 
pri Litiji – za potrebe umeščanja kamnoloma Kožlivc v prvem branju. 
 
Ob glasovanju je bilo navzočih 13 članov občinskega sveta. 
Sklep je bil sprejet  z 11 glasovi »za« in z 1 glasom »proti«. 
 
AD 9). Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o strategiji prostorskega razvoja 
Občine Šmartno pri Litiji - predlog za prvo branje 
 
Uvod je podal Peter Lovšin. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
 
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema Odlok o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o strategiji prostorskega razvoja Občine Šmartno pri Litiji v prvem 
branju. 
 
Ob glasovanju je bilo navzočih 13 članov občinskega sveta. 
Sklep je bil sprejet  z 11 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 
 
AD 10). Sklep o ukinitvi javnega dobra 
 
Uvod sta podaja Jurij Klepec in župan Milan Izlakar. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
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SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep o ukinitvi statusa 
javnega dobra ne zemljišču, parc. št.: 2027/3 (ID1994099) – pot 2549 m2, k.o. 1846 – 
Liberga. 
 
Ob glasovanju je bilo navzočih 12 članov občinskega sveta. 
Sklep je bil sprejet  z 12 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 
 
AD 11). Posamični program razpolaganja s stvarnim premoženjem občine 
 
Uvod sta podala Jurij Klepec in župan Milan izlakar. 
 
Razprava: Franc Props. 
 
Dodatna pojasnila sta podala Jurij Klepec in župan Milan Izlakar. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednje predloge sklepov v paketu: 
 
SKLEP 1: Občinski svet sprejme sklep, da se  menjajo nepremičnini, parc. št. 41/22 (ID 
6149064)- zemljišče 54 m2, k. o. 1847 – Šmartno – vsakokratni etažni lastniki stavbe št. 
476, k. o. 1847 - Šmartno, z nepremičnino, parc. št. 40/22 (ID 6149059)- zemljišče 21 m2, 
k. o. - 1847 Šmartno – solastniki Damijan Štefanec, Peter Štefanec in Majda Štefanec, 
vsi stan. Tomazinova ulica 4, Šmartno pri Litiji. Vrednost nepremičnine, parc. št. 41/22 
(ID 6149064)- zemljišče 54 m2, k. o. 1847 – Šmartno, na podlagi cenitvenega poročila 
sodno zapriseženega cenilca ustrezne stroke, avgust 2014, znaša 2.160,00 EUR, vrednost 
nepremičnine, parc. št. 40/22 (ID 6149059)- zemljišče 21 m2, k. o. - 1847 Šmartno, pa 
840,00 EUR. 
Menjalna pogodba se na podlagi določil Zakona o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 ZDU-1G) in 
Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 34/11, 42/12, 24/13) po objavi namere sklene po metodi neposredne pogodbe. 
SKLEP 2: Občinski svet sprejme sklep, da se  menjajo nepremičnini, parc. št. 2043/2 (ID 
6149080)- zemljišče 120 m2, k. o. 1846 – Liberga – lastnica Občina Šmartno pri Litiji, z 
nepremičnino, parc. št. 989/2 (ID 6149039)- zemljišče 193 m2 , k. o. 1846 - Liberga – 
lastnik Tone Sirk, Liberga 4, Šmartno pri Litiji. Vrednost nepremičnine, parc. št. 2043/2 
(ID 6149080)- zemljišče 120 m2, k. o. 1846 – Liberga, na podlagi cenitvenega poročila 
sodno zapriseženega cenilca ustrezne stroke, avgust 2014, znaša 2.280,00 EUR, vrednost 
nepremičnine, parc. št. 989/2 (ID 6149039)- zemljišče 193 m2 , k. o. 1846 - Liberga, pa 
3.300,00 EUR. 
Menjalna pogodba se na podlagi določil Zakona o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 ZDU-1G) in 
Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 34/11, 42/12, 24/13) po objavi namere sklene po metodi neposredne pogodbe. 
SKLEP 3: Občinski svet sprejme sklep, da se dopolni letni načrt pridobitve in 
razpolaganja s stvarnim in finančnim premoženjem občine za leto 2014 tako, da se v 
letni načrt pridobitve dodajo nepremičnine, parc.  št. 989/2, k. o. 1846 – Liberga (ID 
6149039) in parc. št. 40/22, k. o. 1847 – Šmartno (ID 6149059), v letni načrt razpolaganja 
pa nepremičnine, parc. št. 2043/2, k. o. 1846 – Liberga (ID 6149080) in parc. št. 41/22, k. 
o. 1847 – Šmartno (ID 6149064). 
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Ob glasovanju je bilo navzočih 13 članov občinskega sveta. 
Sklepi v paketu so bili sprejeti  z 12 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 
 
 
Predsedujoči je zaključil sejo ob 18.50 uri. 
 
Pripravila:                                         
Nataša Dobravec 
                     
Tajnik občine:                                                                                                        Predsedujoči: 
mag. Karmen Sadar                                                  Milan Izlakar 


