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Skrajšani zapisnik 

 šeste redne seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji, ki je bila dne 18.06.2015  
ob 18.00 uri v sejni sobi Občine Šmartno pri Litiji,  

Tomazinova ulica 2, Šmartno pri Litiji 
 
 
Prisotni svetniki: Igor Možina, Veronika Jesenšek, Janez Vidgaj, Peter Avbelj, Petra 
Kovačič Pancar, Miroslav Berčon (do 20.47 ure), Srečko Vavtar, Simon Povše, Franc 
Adamčič, Jože Repovš, Marko Slapničar, Janko Končar, Janez Tomažič, Sašo Goršek, Martin 
Fortuna 
Odsotni: / 
Ostali prisotni: Za občinsko upravo: Karmen Sadar, Andreja Leskovšek, Matej Adamič,  
Aleš Krže, Aleš Jurič, Nataša Dobravec, mediji 
Vabljeni: Helena Selan in Anton Rafael Sinigoj - predstavnika Nadzornega odbora, Andrej 
Novak - predstavnik podjetja Matrika d.o.o., Peter Lovšin - predstavnik podjetja Urbania 
d.o.o., Joži Vovk - direktorica Javnega zavoda Bogenšperk, Albert Pavli ravnatelj OŠ 
Šmartno, mag. Mitja Praznik – predstavnik podjetja Snaga d.o.o, mediji. 
 
Sejo je pričel in vodil župan Občine Šmartno pri Litiji Rajko Meserko. Po uvodnem pozdravu 
je predsedujoči ugotovil sklepčnost sveta (navzočih je bilo 15 članov občinskega sveta od 16 - 
ih). 
 
Potrditev skrajšanega zapisnika 

- pete redne seje z dne, 15.04.2015 
 
Pripomb na zapisnik ni bilo. 
 
Predsedujoči je dal v potrditev skrajšani zapisnik pete redne seje z dne, 15.04.2015. 
 
Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta. 
Zapisnik je bil potrjen s 15 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 
 
Predsedujoči je spremenil dnevni red tako, da se 9. točka dnevnega reda »Odlok o 
sodelovanju pri skupnem izvajanju koncesij za gospodarski javni službi obdelave določenih 
vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih 
odpadkov na območju občine Ivančna Gorica, Dobrepolje, Ribnica, Loški Potok, Sodražica, 
Cerklje na Gorenjskem, Bloke, Žiri, Gorenja vas- Poljane, Koper, Ankaran, Šmartno pri Litiji, 
Vrhnika, Borovnica, Log- Dragomer, Idrija, Postojna, Pivka, Cerkno, Mokrong  - Trebelno, 
Trebnje, Šentrupert in Mirna – predlog za prvo branje« obravnava kot 1. točka. 
 Dnevni red je razširil s točko »Organizacija in izvajanje predšolske vzgoje kot javne službe v 
OŠ Šmartno – Vrtec Cicban«, ki naj se obravnava kot 5. točka dnevnega reda in s točko 
»Stališče Občine Šmartno pri Litiji do podanih pripomb v času javne razgrnitve dopolnjenega 
osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o Strategiji prostorskega razvoja Občine Šmartno pri 
Litiji (SPRO) in Odloka  o izvedbenem delu Občinskega prostorskega načrta (OPN) Občine 
Šmartno pri Litiji«, ki se obravnava kot 14. točka dnevnega reda« in predlagal naslednji 
dnevni red: 
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1. Odlok o sodelovanju pri skupnem izvajanju koncesij za gospodarski javni službi 
obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali 
odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju občine Ivančna Gorica, Dobrepolje, 
Ribnica, Loški Potok, Sodražica, Cerklje na Gorenjskem, Bloke, Žiri, Gorenja vas- 
Poljane, Koper, Ankaran, Šmartno pri Litiji, Vrhnika, Borovnica, Log- Dragomer, 
Idrija, Postojna, Pivka, Cerkno, Mokrong  - Trebelno, Trebnje, Šentrupert in Mirna – 
predlog za prvo branje 

2. Poročilo o delu župana in občinske uprave 
3. Informacija o delovanju JZ Bogenšperk 
4. Informacija o delovanju JZ OŠ Šmartno 
5. Organizacija in izvajanje predšolske vzgoje kot javne službe v OŠ Šmartno – Vrtec 

Ciciban 
6. Odlok o občinskih cestah in javnih površinah v Občini Šmartno pri Litiji – predlog za 

drugo branje 
7. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega 

prispevka na območju Občine Šmartno pri Litiji – predlog za drugo branje 
8. Odlok o merilih in postopku za določitev nevzdrževanih objektov in za izvedbo 

vzdrževalnih del na objektih v Občini Šmartno pri Litiji – predlog za drugo branje 
9. Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Šmartno pri Litiji – predlog za 

drugo branje 
10. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem 

načrtu za območje urejanja enote urejanja prostora z oznako JV_55- Peskokop Kepa – 
predlog za prvo branje 

11. Pravilnik o kriterijih za obročno odplačilo komunalnega prispevka na območju občine 
Šmartno pri Litiji 

12. Pravilnik o uporabi Kulturnega doma Šmartno in inventarja 
13. Zaključni račun proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2014 in poročilo o 

opravljeni inventuri sredstev, terjatev in obveznosti Občine Šmartno pri Litiji na dan 
31.12.2014 

14. Stališče Občine Šmartno pri Litiji do podanih pripomb v času javne razgrnitve 
dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o Strategiji prostorskega 
razvoja Občine Šmartno pri Litiji (SPRO) in Odloka  o izvedbenem delu Občinskega 
prostorskega načrta (OPN) Občine Šmartno pri Litiji 

15. Sklep o delnem povračilu stroškov organiziranja volilne kampanje za lokalne volitve 
2014 v Občini Šmartno pri Litiji 

16. Poročilo o izvajanju zimske službe 2014/2015 
17. Poročilo o opravljenem nadzoru – investicije izgradnje stanovanjskega kompleksa 

Grmače 
18. Sklep o ukinitvi javnega dobra 
19. Posamični program ravnanja s stvarnim premoženjem  
20. Ugotovitveni sklep o prenehanji mandata članu Občinskega sveta Občine Šmartno pri 

Litiji 
21. Kadrovske zadeve: 

- Imenovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Šmartno 
pri Litiji 

- Razrešitev dosedanjega člana Nadzornega odbora Občine Šmartno pri Litiji in 
imenovanje nadomestnega člana 

22. Pobude in vprašanja svetnikov 
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Predsedujoči je dal v razpravo predlagani dnevni red. 
 
Razprave na dnevni red ni bilo. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog dnevnega reda: 
 

1. Odlok o sodelovanju pri skupnem izvajanju koncesij za gospodarski javni službi 
obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave 
ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju občine Ivančna Gorica, 
Dobrepolje, Ribnica, Loški Potok, Sodražica, Cerklje na Gorenjskem, Bloke, 
Žiri, Gorenja vas- Poljane, Koper, Ankaran, Šmartno pri Litiji, Vrhnika, 
Borovnica, Log- Dragomer, Idrija, Postojna, Pivka, Cerkno, Mokrong  - 
Trebelno, Trebnje, Šentrupert in Mirna – predlog za prvo branje 

2. Poročilo o delu župana in občinske uprave 
3. Informacija o delovanju JZ Bogenšperk 
4. Informacija o delovanju JZ OŠ Šmartno 
5. Organizacija in izvajanje predšolske vzgoje kot javne službe v OŠ Šmartno – 

Vrtec Ciciban 
6. Odlok o občinskih cestah in javnih površinah v Občini Šmartno pri Litiji – 

predlog za drugo branje 
7. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero 

komunalnega prispevka na območju Občine Šmartno pri Litiji – predlog za 
drugo branje 

8. Odlok o merilih in postopku za določitev nevzdrževanih objektov in za izvedbo 
vzdrževalnih del na objektih v Občini Šmartno pri Litiji – predlog za drugo 
branje 

9. Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Šmartno pri Litiji – 
predlog za drugo branje 

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

11. Pravilnik o kriterijih za obročno odplačilo komunalnega prispevka na območju 
občine Šmartno pri Litiji 

12. Pravilnik o uporabi Kulturnega doma Šmartno in inventarja 
13. Zaključni račun proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2014 in poročilo o 

opravljeni inventuri sredstev, terjatev in obveznosti Občine Šmartno pri Litiji na 
dan 31.12.2014 

14. Stališče Občine Šmartno pri Litiji do podanih pripomb v času javne razgrnitve 
dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o Strategiji prostorskega 
razvoja Občine Šmartno pri Litiji (SPRO) in Odloka  o izvedbenem delu 
Občinskega prostorskega načrta (OPN) Občine Šmartno pri Litiji 

15. Sklep o delnem povračilu stroškov organiziranja volilne kampanje za lokalne 
volitve 2014 v Občini Šmartno pri Litiji 

16. Poročilo o izvajanju zimske službe 2014/2015 
17. Poročilo o opravljenem nadzoru – investicije izgradnje stanovanjskega 

kompleksa Grmače 
18. Sklep o ukinitvi javnega dobra 
19. Posamični program ravnanja s stvarnim premoženjem  
20. Ugotovitveni sklep o prenehanji mandata članu Občinskega sveta Občine 
Šmartno pri Litiji 

21. Kadrovske zadeve: 
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- Imenovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine 
Šmartno pri Litiji 

- Razrešitev dosedanjega člana Nadzornega odbora Občine Šmartno pri 
Litiji in imenovanje nadomestnega člana 

22. Pobude in vprašanja svetnikov 
 
Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta. 
Dnevni red je  bil sprejet z 15 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 
 
AD 1). Odlok o sodelovanju pri skupnem izvajanju koncesij za gospodarski javni službi 
obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali 
odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju občine Ivančna Gorica, Dobrepolje, 
Ribnica, Loški Potok, Sodražica, Cerklje na Gorenjskem, Bloke, Žiri, Gorenja vas- 
Poljane, Koper, Ankaran, Šmartno pri Litiji, Vrhnika, Borovnica, Log- Dragomer, 
Idrija, Postojna, Pivka, Cerkno, Mokrong  - Trebelno, Trebnje, Šentrupert in Mirna – 
predlog za prvo branje 
 
Uvod sta podala mag. Mitja Praznik in župan Rajko Meserko. 
 
Mag. Mitja Praznik: 
»Za začetek nekaj besed o projektu in o podjetju. Snago verjetno vsi dobro poznate. Smo 
podjetje v javni lasti sedmih občin. Mestne občine Ljubljana in šestih primestnih občin in 
izvajamo gospodarske javne službe, ki so obvezne. Zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov, 
obdelavo komunalnih odpadkov, v taki obliki kot se sedaj izvaja in pa odlaganje preostankov 
komunalnih odpadkov in še kup drugih dejavnosti za 350.000 prebivalcev.  
Ko se je ob prelomu tega stoletja začela spreminjati vsa zakonodaja, smo prevzemali 
evropsko zakonodajo, je bilo vsem jasno tudi nam, da bomo morali v bodoče z odpadki 
ravnati drugače kot doslej. In sicer ne bo več dovoljeno zgolj odlagati zbrane odpadke, ampak 
se bodo pojavili novi ukrepi, nove dejavnosti, kot so ločeno zbiranje. Predvsem pa obdelava 
odpadkov pred odlaganjem. Predelava odpadkov vključno z maksimalno izrabo bodisi z 
snovno, bodisi z energetsko, bodisi ponovno uporabo in v ta namen smo takrat že počasi 
začeli razmišljati o tem, da bomo v Ljubljani začeli graditi neke objekte. Potem smo resno 
začeli na tem delati leta 2006 in potem leta 2009, po pripravi vseh raznih dokumentacij resno 
zastavili. Takrat smo dobili tudi odločbo evropske komisije o tem, da bo ta projekt 
sofinancirala. Pred tem so seveda večkrat prišli, pregledali dokumentacijo nas izprašal razne 
stvari, pregledal in potem dejansko aprila 2009 izdali odločbo. S to odločbo so nam delno 
sofinancirali ta projekt, so ga podprli in z nekim priporočilom, da se v ta projekt vključi čim 
več občin oziroma čim več prebivalcev države. Mi smo takrat s tem projektom štartal. Dva 
manjša projekta v sklopu tega. To se pravi razširitev deponije in pa izgradnjo čistilne naprave 
za našo izcedno vodo smo že realiziral. Ta dva sta v funkciji. Med tem ko smo z gradnjo 
objektov, ki so v namenjeni obdelavi odpadkov začeli v letu 2012 in jo zaključujemo koncem 
tega leta oziroma natančneje predvidoma v novembru letos. Objekti so namenjeni obdelavi 
mešanih komunalnih odpadkov, obdelavi kosovnih odpadkov, obdelavi ločeno zbranih 
biorazgradljivih odpadkov. To se pravi predvsem črna posoda in rjava posoda, ki se ločeno 
zbirajo. Za te vrste odpadkov bosta dve ločeni liniji na katerih se bo mehanska bo potekala 
mehanska obdelava in temu bo sledila še biološka obdelava v anaerobnih fermentorjih, v 
zaprtih reaktorjih v katerih bomo iz te organske frakcije proizvajali plin. Bioplin, proizvajali 
elektriko, toploto in oboje uporabljali  v procesu za oskrbo z elektriko in toploto vseh naprav, 
ki so v tem postrojenju. Naprava je koncipirana za 150.000 ton odpadkov letno, plus 21.000 
ton biorazgradljivih odpadkov. Predvidoma za 700.000 prebivalcev, kar pomeni v končni fazi 
cca. ena tretjina Slovenije. 
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Trenutno je v ta projekt pristopilo že 36 občin, ki so sedaj v podobnih fazah kot ste vi. Pač 
večinoma v isti fazi kot ste vi. Pristopanja in urejanja načina tega pristopa in nekaj občin 
oziroma 19, če sem natančen je pa takšnih, ki se še zanimajo, sprašujejo, še malo čakajo in se 
nekak odločajo o tem ali bodo pristopile ali ne, ali pa kam drugam. Kar je pomembno pri tej 
situaciji, ki sedaj vlada v Sloveniji na področju odpadkov  je dejstvo, da koncem tega leta 
poteče obdobje, ki ga zakonodaja dovoljuje za začasno obdelavo odpadkov pred odlaganjem. 
V tem smislu imamo mi danes že do konca leta na naši deponiji, kjer je ta objekt lociran 
imamo sedaj začasno obdelavo, kjer odpadke minimalno toliko obdelamo kot zahteva 
zakonodaja. Tako, da izpolnimo tiste pogoje. En del odložimo, en del kot tako frakcijo 
peljemo v nadaljnjo predelavo v druge obrate. S tem bo konec. Zelo enostavna predelava in 
tega bo konec leta, do konca leta po zakonodaji izteče in upanja na podaljšanje ni več, ker je 
Slovenija že tako v Bruslju eno podaljšanje že dosegla in sedaj nadaljevanje ali pa ponovnega 
podaljšanja ne bo več. To pomeni, da bodo naši objekti pravzaprav časovno usklajeni s to 
zakonodajo mi kot sem rekel pričakujemo s koncem tega leta začetek poskusnega 
obratovanja, ki bo trajalo v letu 2016 in potem od konca leta 2016 naprej začetek rednega 
obratovanja vseh teh objektov.  
Sedaj pa na ta del, ki ureja formalno pristopanje in urejanje teh odnosov med občinami 
uporabnicami in občinami, ki so lastnice tega objekta in na tretji strani med nami kot Snago, 
ki bo bodoči  upravljavec objektov. 
Občine, ki so pristopile k temu projektu Ljubljana plus teh šest občin, ki so solastnice, so se 
zavezale, da bodo vlagale tudi svoj del potrebnih investicijskih sredstev. To je en del iz 
proračuna in en del iz okoljske dajatve, za odlaganje odpadkov. To je 20% investicije. Plus 
temu se je MOL zavezal kriti neko razliko, ki je nastala zaradi višje vrednosti pogodbe. Te 
občine vlagajo. 
Potem je druga skupina občin, ki se je zavezala, da bo prispevala okoljsko dajatev in potem še 
tretja skupina so pa občine, ki samo pristopajo v ta projekt v regijski center kot uporabnice 
storitev in ne prispevajo nobenih sredstev k sami investiciji.  
Sistem kot se sedaj izvaja za pristopanje in urejanje teh odnosov med občinami ni javno 
zasebno partnerstvo, ker gre za odnose med javnimi naročniki to so občine in med izvajalci, ki 
so tudi 100% kot je Snaga v javni lasti. Se pravi 100% v lasti občin. Ne gre niti za »in house« 
naročilo, kot se tudi uporablja, ker vi kot občine na eni strani niste direktni lastnik javnega 
podjetja Snaga, ampak gre za neke vrste koncesijo, ki pa spet ni prava koncesija, ker gre za    
sodelovanje med osebami javnega prava oziroma med javnimi naročniki. Take prakse do 
sedaj v Sloveniji ni. Mi sedaj na tem področju orjemo ledino, zato smo si pač morali pomagat 
tudi pravno z dr. Možino, ki ima največ izkušenj na tem področju. Pravna podlaga in izkušnje, 
ki obstajajo v Evropi. Obstoja izkušnja iz Nemčije, obstoja izkušnja iz Italije, kjer so na 
podoben način tudi z sodbami evropskega sodišča, ali pa sodišča evropske skupnosti uspeli na 
tak način na identičen način izpeljati postopke med občinami in izvajalci javne službe.  
V Sloveniji, če govorim o domači zakonodaji, je podlaga za takšen postopek v Zakonu o 
gospodarskih javnih službah, ki opredeljuje možnosti, na katere občina oziroma lokalna 
skupnost zagotavlja izvajanje obveznih gospodarskih javnih služb. Vse občine, ki so 
pristopile, so podpisale pogodbo o vstopu v regijski center. Ne vem točno kdaj je vaša občina 
pristopila, ampak vseh teh 36 občin, ki so pristopale so sukcesivno podpisovale identične 
pogodbe o pristopu v regijski center, v katerimi so se občine zavezale, da bodo pristopile, da 
bodo uporabljale storitve in na drugi strani so se lastniki regijskega centra zavezali, da bodo 
nudili storitve pod enakimi pogoji vsem občinam in na enak način izvajali te storitve za vse 
občine. 
Prvi dokument v tej vrsti je sporazum o skupnem zagotavljanju javne službe. S tem 
sporazumom, ki ga vse občine podpisujejo kot enoten dokument in sem ga jaz danes prinesel 
v vseh več kot štiridesetih izvodih s seboj, če ga boste tudi vi podpisali, ker ste sedaj vi na 
vrsti. Ta sporazum v bistvu definira samo dobro voljo in pripravljenost in željo vseh občin, da 
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skupaj urejajo  to problematiko izvrševanja obvezne javne službe obdelave odpadkov in 
odlaganja ostankov predelave odpadkov, če skrajšam sedaj ta zelo dolg naziv, kot ga vedno 
tukaj notri pišemo. 
Naslednji dokument, ki pa sledi temu je pa odlok in ta osnutek odloka imate vi danes za 
obravnavo na dnevnem redu. Iz teh postopkov, ko se pogovarjamo z občinami so nastale tri 
podvariante, ki se malenkostno razlikujejo od tega odloka. Eden je odlok za občine, ki 
dejansko tudi vlagajo finančna sredstva v investicijo, kot sem prej rekel to je ena vrsta odloka. 
Druga vrsta odloka je taka kot je vaš in tam je največje število občin vključenih. Občine, ki 
nič ne vlagajo in samo koristijo storitve tega centra za obdelavo in objektov za obdelavo 
odpadkov. Posledično pa za to plačujejo v primerjavi z prvimi 5% višjo ceno storitev. 
In potem še tretja skupina. Je par občin, ki pa že imajo na razpolago lastna odlagališča. Te 
občine seveda imajo to infrastrukturo pri sebi in jo želijo (odlagališče) zapolniti in 
amortizirati. Oni bodo svoje ostanke predelave v tistem deležu, ki bo ostal približno 5-6 % je 
predvideno, vzeli nazaj v svoja odlagališče in to je v tem njihovem odloku razlika glede na 
vaš odlok. 
Temu bo po sprejemu odloka sledila še koncesijska pogodba. Ta odlok je hkrati tudi 
koncesijski akt. Temu bo potem sledila še koncesijska pogodba. Odlok koncesijske pogodbe 
še ta obvezna že sklenjena pogodba u veljavi. Na odloke, ki bodo sprejeti, gredo potem še v 
odobritev oziroma potrditev oziroma soglasje, tako rekoč soglasje na občine ustanoviteljice in 
po sklenitvi koncesijske pogodbe je zadeva zrela za uporabo. 
Kot sem rekel začnemo s poskusnim obratovanjem. Naša želja je, da bi začel storitve 
uporabljati čimprej in mi računamo s 01.01.2016 bo center za vaše odpadke na razpolago. 
Nekatere občine, ki nimajo toliko toliko želje, pa nekje kasneje, ker v začetku ne bodo 
kapacitete še v polnosti na razpolago. 
Skušali smo se ves čas držati tega, da bi bile zadeve transparentne za vse in da bi bili ti 
dokumenti med občinami ali pa za vse občine čimbolj poenoteni. To seveda za nas močno 
poenostavlja delo in spremljanje in seveda izvajanje. Uspel smo za enkrat obdržati to v treh 
niansah ali pa v treh pod variantah tega odloka. Vsi ostali dokumenti pa za enkrat še ostajajo 
za vse enotni. 
Toliko z moje strani pravzaprav o predstavitvi projekta. Videl sem tudi to vaše gradivo, kjer je 
zelo natančno predstavljen celoten odlok po poglavjih. Tako da jaz tega ne bi bral in 
razlagal.« 
 
Župan Rajko Meserko: 
»Tu bi zraven dodal. Vi ste zraven dobili tudi gradivo, kar je v bistvu osnova tega pristopa je 
pač podpis pogodbe podlaga, katero je občinski svet potrdil leta 2012. 
Zraven ste na mizo dobili še informacijo o predvideni ceni  storitev, tako da malo lažje 
informiranje.« 
 
Poročilo o delu na Komisiji za statut in pravna vprašanja je podal predsednik komisije Janez 
Vidgaj. 
Poročilo o delu na Odboru za gospodarsko infrastrukturo, okolje in prostor je podal 
predsednik odbora Srečko Vavtar. 
 
Razprava: Peter Avbelj, Janez Tomažič. 
 
Peter Avbelj: 
»Predvsem bi se navezal na dejstva iz pogodbe, ki je bila podpisana 24.10.2012. prej ste vi g. 
Praznik že omenil, da je 5% predvidena višja cena. Če gre samo za koriščenje storitev, kar je 
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čisto logično. Zanima me samo, če so to enaki pogoji za vse občine, ki nos vlagale v ta 
projekt.« 
 
Mag. Mitja Praznik: 
»Za vse enako. 5% dodatka za cene.« 
 
Peter Avbelj: 
»Se pravi za vse enako in ni nobene razlike. Drugo ga zanima peti sklop, ki ga on kot občan te 
občine zelo nam na škodo napisan oziroma definiran. Saj nam narekuje plačilo določene 
kvote, ne glede na to ali bomo mi toliko odpadkov letno proizvedli ali jih pa ne bomo. 
Namreč. Določena je kvota. Mogoče, da jaz to narobe razumem, ravno zaradi tega pa 
sprašujem. 
Za mešane komunalne odpadke 1050 ton/leto, za biorazgradljive pa 30 ton/leto. In plačali 
bomo ta znesek ne glede na to ali bomo toliko deponirali ali ne. Lahko, da narobe razumem.« 
 
Mag. Mitja Praznik: 
»Ne. Prvič, takrat ko smo pripravljali te pogodbe, smo vsako občino vprašali za podatke, 
kakšne so njihove količine odpadkov. In te podatke smo dobili od vas. To je bilo leta 2012. 
Nekateri so pa pristopili že 2009. In če je to danes šest let. Veste na tem področju vemo vsi, 
da se je veliko, veliko spremenilo na področju ravnanja z odpadki. Tudi v Ljubljani so naše 
količine od tistega. Če bi svoje količine pogledal s takrat in danes so se zmanjšale na 
polovico. Recimo, kar se tiče mešanih komunalnih odpadkov. Pri vas ravno tako. Tako, da mi 
sedaj računamo s podatki, ki smo jih dobili nazadnje od vas, ki so drugačni od teh, ki so 
napisani tukaj notri. Jasno je, da je bilo tukaj takrat v duhu teh pogodb je bila situacija 
drugačna. Mi smo takrat leta 2009 se bali, da bomo imeli preveč odpadkov. In smo omejevali 
tudi za to malo tudi za to ker piše največ 5 % greste lahko čez to. To je bila naša varovalka, s 
katero smo se zavarovali, da slučajno ne bi bilo preveč. Potem so se pa v teh letih. Te 
pogodbe so tipske od ta prve. Tudi danes sedaj ko podpisujemo pogodbe so še vedno take, 
čeprav je men to že sedaj mal smešno. Ampak vztrajamo na tem tipskosti in v  vseh pogodbah 
isto noter piše. Dejansko je situacija takšna. Vi boste pripeljali odpadkov toliko kot jih pač 
imate. Zavezujete se s to pogodbo in s temi dokumenti, da boste pripeljali vse kar zberete na 
vašem območju k nam. Da ne boste peljali peljal ta boljših takšnih materialov k enemu 
koncesionarju, k enemu drugemu, k nam pa samo tisto kar noben ne mara in so samo stroški. 
Naš interes, če smo partnerji pripeljite vse kar zberete v naš center, ker s tem kar bo vrednega 
in uporabnega v teh odpadkih in se bo dalo plasirati naprej kot surovino, se pravi nekaj iztržiti 
za to, se bo zniževala posledično cena storitve za vse. Če bomo pa vsi zbral kar je koristnega 
in peljali drugam in samo nekoristen material pripeljali v center, potem bodo samo še stroški 
ostali. Pomeni, da cena ne bo  mogla bit nizka. Vi boste plačali samo tisto, kar boste pripeljali. 
Računamo pa, da boste vse pripeljali. To kar pripeljete po toni pripeljanih odpadkov.  Velja za 
vse občine, za vse izvajalce po posameznih občinah. Tehtnica in mesečni obračun. Za vse 
enako. 
 
Janez Tomažič: 
»Moj predlog je samo ta. Če je po vseh občinah približno enaka situacija, ne vidim nobenega 
razloga, da se ne bi ta pogodba v tem smislu kot ste povedali tudi spremenila. 
Moja želja je, da gre ta obrazložitev v zapisnik v celoti, da smo se mi odločili na osnovi tega 
pojasnila.« 
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Mag. Mitja Praznik: 
»Pričakujem, pa nisem pravnik, ali v tej koncesijski pogodbi ali pa po tem na koncu ko bo 
sledil še nek dokument, ki je predviden že v tisti pogodbi o pristopu, ki bo bolj operativnega 
značaja, kjer bodo notri napisana neka navodila, kako se vozi z kakšnimi kamioni se vozi, 
kdaj se vozi in na kakšen način se vozi in tako naprej. Tam notri bodo opredeljeni tudi take 
podrobnosti. 
Jaz sem enkrat že to pogodbo korigiral, popravil v tem smislu kot sem rekel, pa so potem 
pravniki rekli naj ostane zato da bo identična, da ne bo kakšnih pripomb, da so novejše 
pogodbe že drugačne, od tistih, ki so prvi podpisali. Vsebina je zagotovo taka kot sem sedaj 
povedal in to vam zagotavljam, da bo tako.« 
 
Peter Avbelj: 
»Sem bolj nejeverni Tomaž in bi želel, da je tole zabeleženo, ker pod to razlago jaz glasujem 
za. Da bomo pa mi nekaj plačali, česar ne bomo pripeljali. V tem primeru sem pa proti.«  
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednje predloge sklepov v paketu: 
 
SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema Odlok o sodelovanju pri 
skupnem izvajanju in koncesiji za gospodarski javni službi obdelave določenih vrst 
odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na 
območju občin 
Ivančna Gorica, Dobrepolje, Ribnica, Loški Potok, Sodražica, Cerklje na Gorenjskem, 
Bloke, Žiri, Gorenja vas- Poljane, Koper, Ankaran, Šmartno pri Litiji, Vrhnika, 
Borovnica, Log- Dragomer, Idrija, Postojna, Pivka, Cerkno, Mokrong  - Trebelno, 
Trebnje, Šentrupert in Mirna v prvem branju. 
SKLEP 2: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep, da za pripravo 
usklajenega besedila odloka in čistopisa za objavo pooblasti strokovne službe občine in 
Snago d.o.o. Za objavo v Uradnem listu RS po sprejetju s strani občin v določenem roku 
se pooblašča Javni holding Ljubljana, d.o.o. 
SKLEP 3: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep, da se v skrajšanemu 
zapisniku naredi dobesedni zapis obrazložitve mag. Mitje Praznika. 
 
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 2). Poročilo o delu župana in občinske uprave 
 
Poročilo je podal župan Rajko Meserko. 
 
Predsedujoči je ugotovil, da je bilo poročilo vzeto na znanje. 
 
AD 3). Informacija o delovanju JZ Bogenšperk 
 
Informacijo sta podala Joži Vovk in župan Rajko Meserko. 
 
Razprava: Peter Avbelj. 
 
Dodatna pojasnila so podali Joži Vovk, župan Rajko Mesesrko, Joži Vovk. 
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Peter Avbelj je podal naslednji predlog sklepa: 
 
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep, da se delovanje gradu 
Bogenšperk oziroma področje varovanja kulturne dediščine sistematično uredi na novo do 
prve naslednje seje v jeseni 2015. 
 
Predsedujoči je dal v razpravo naslednja predloga sklepov: 
 
SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme sklep, da se do prve naslednje seje 
Občinskega sveta pripravi strategija upravljanja gradu Bogenšperk in kulturne dediščine v 
Občini Šmartno pri Litiji. 
SKLEP 2: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme sklep, da se upoštevajoč prvi sklep 
pripravi možnost reorganizacije Javnega zavoda Bogenšperk. 
 
Razprava: Srečko Vavtar, Miroslav Berčon, Peter Avbelj. 
 
Srečko Vavtar je predlagal dopolnitev drugega sklepa: »Upoštevajoč predvidene nižje 
financiranje s strani občine – reorganizacija. 
Miroslav Berčon je predlagal preložitev obravnave te točke na eno naslednji sej. 
 
Dodatna pojasnila je podal župan Rajko Meserko. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednja predloga sklepov v paketu: 
 
SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme sklep, da se do prve 
naslednje seje Občinskega sveta pripravi strategija upravljanja gradu Bogenšperk in 
kulturne dediščine v Občini Šmartno pri Litiji. 
SKLEP 2: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme sklep, da se upoštevajoč prvi 
sklep pripravi možnost reorganizacije Javnega zavoda Bogenšperk. 
 
Ob glasovanju je bilo navzočih 13 članov občinskega sveta. 
Sklepi v paketu so bili sprejeti z  13 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 
 
AD 4). Informacija o delovanju JZ OŠ Šmartno 
 
Informacijo je podal Albert Pavli. 
 
Razprava: Igor Možina, Marko Slapničar, Peter Avbelj. 
 
Dodatna pojasnila sta podala Albert Pavli in Karmen Sadar. 
 
Predsedujoči je ugotovil, da je bilo poročilo vzeto na znanje. 
 
AD 5). Organizacija in izvajanje predšolske vzgoje kot javne službe v OŠ Šmartno – 
Vrtec Ciciban 
 
Uvod je podal Albert Pavli. 
 
Poročilo o delu na Odboru za družbene dejavnosti je podal predsednik odbora Peter Avbelj. 
 
Razprave ni bilo. 
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Predsedujoči je dal na glasovanje naslednje sklepe v paketu: 
 
SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji soglaša, da OŠ Šmartno – Vrtec 
Ciciban v šolskem letu 2015/2016 organizira delo in izvaja program predšolske vzgoje v 
12. oddelkih in sicer: 
 

Ime skupine Oznaka oddelka 
Škratek 1. st. obdobje 
Polhek 1. st. obdobje 
Ostržek 1. st. obdobje 
Polžki 2. st. obdobje 
Miške kombinirani 
Metuljčki 2. st. obdobje 
Pikapolonice 2. st. obdobje 
Čebelice 2. st. obdobje 
Petelinčki 2. st. obdobje 
Mravljice 2. st. obdobje 
Bučke kombinirani 
Sovice kombinirani 

 
SKLEP 2: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji podaja soglasje k zaposlitvi (37,48) 
delavcev v Vrtcu Ciciban za izvajanje dejavnosti programov predšolske vzgoje iz sklepa 
št. 1.. 
SKLEP 3: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji soglaša, da se število otrok pri vpisu 
v oddelke, ki izpolnjujejo prostorske normative, lahko poveča glede na zakonski 
normativ za največ dva otroka, po predhodnem soglasju župana pa tudi med šolskim 
letom, v kolikor so za to izpolnjeni pogoji. 
 
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 6). Odlok o občinskih cestah in javnih površinah v Občini Šmartno pri Litiji – 
predlog za drugo branje 
 
Uvod je podal Aleš Krže. 
 
Poročilo o delu na Komisiji za statut in pravna vprašanja je podal predsednik komisije Janez 
Vidgaj. 
Poročilo o delu na Odboru za gospodarsko infrastrukturo, okolje in prostor bo podal 
predsednik odbora Srečko Vavtar. 
 
Razprave ni bilo.  
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
 
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme Odlok o občinskih cestah in 
javnih površinah v Občini 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«. 
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AD 7). Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero 
komunalnega prispevka na območju Občine Šmartno pri Litiji – predlog za drugo 
branje 
 
Uvod je podal Andrej Novak. 
 
Poročilo o delu na Komisiji za statut in pravna vprašanja je podal predsednik komisije Janez 
Vidgaj. 
Poročilo o delu na Odboru za gospodarsko infrastrukturo, okolje in prostor bo podal 
predsednik odbora Srečko Vavtar. 
 
Razprava: Marko Slapničar. 
 
Dodatna pojasnila je podal Andrej Novak. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
 
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme Odlok o programu 
opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na 
območju Občine Šmartno pri Litiji. 
 
Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta. 
Sklep je bil sprejet z  12 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 
 
AD 8). Odlok o merilih in postopku za določitev nevzdrževanih objektov in za izvedbo 
vzdrževalnih del na objektih v Občini Šmartno pri Litiji – predlog za drugo branje 
 
Uvod je podala Andreja Leskovšek. 
 
Poročilo o delu na Komisiji za statut in pravna vprašanja je podal predsednik komisije Janez 
Vidgaj. 
Poročilo o delu na Odboru za gospodarsko infrastrukturo, okolje in prostor bo podal 
predsednik odbora Srečko Vavtar. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
 
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme Odlok o merilih in postopku 
za določitev nevzdrževanih objektov in za izvedbo vzdrževalnih del na objektih v Občini 
Šmartno pri Litiji. 
 
Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta. 
Sklep je bil sprejet z  14 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 
 
AD 9). Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Šmartno pri Litiji – 
predlog za drugo branje 
 
Uvod je podala Karmen Sadar. 
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Poročilo o delu na Komisiji za statut in pravna vprašanja je podal predsednik komisije Janez 
Vidgaj. 
Poročilo o delu na Odboru za družbene dejavnosti je podal predsednik odbora Peter Avbelj. 
 
Razprava: Miroslav Berčon. 
 
Dodatna pojasnila je podal župan Rajko Meserko. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
 
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme Odlok o ustanovitvi in 
izdajanju javnega glasila Občine Šmartno pri Litiji. 
 
Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta. 
Sklep je bil sprejet z  14 glasovi »za« in z 1 glasom »proti«. 
 
AD 10). Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu za območje urejanja enote urejanja prostora z oznako JV_55- 
Peskokop Kepa – predlog za prvo branje 
 
Uvod je podal Peter Lovšin. 
 
Poročilo o delu na Komisiji za statut in pravna vprašanja je podal predsednik komisije Janez 
Vidgaj. 
Poročilo o delu na Odboru za gospodarsko infrastrukturo, okolje in prostor bo podal 
predsednik odbora Srečko Vavtar. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
 
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme Odlok o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje enote 
urejanja prostora z oznako JV_55 – Peskokop Kepa v prvem branju. 
 
Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta. 
Sklep je bil sprejet z  11 glasovi »za« in z 1 glasom »proti«. 
 
AD 11). Pravilnik o kriterijih za obročno odplačilo komunalnega prispevka na območju 
občine Šmartno pri Litiji 
 
Uvod je podala Andreja Leskovšek. 
 
Poročilo o delu na Komisiji za statut in pravna vprašanja je podal predsednik komisije Janez 
Vidgaj. 
Poročilo o delu na Odboru za gospodarsko infrastrukturo, okolje in prostor bo podal 
predsednik odbora Srečko Vavtar. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
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SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme Pravilnik o kriterijih za 
obročno odplačilo komunalnega prispevka na območju 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 12). Pravilnik o uporabi Kulturnega doma Šmartno in inventarja 
 
Uvod je podala Karmen Sadar. 
 
Poročilo o delu na Komisiji za statut in pravna vprašanja je podal predsednik komisije Janez 
Vidgaj. 
Poročilo o delu na Odboru za družbene dejavnosti je podal predsednik odbora Peter Avbelj. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
 
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme Pravilnik o uporabi 
Kulturnega doma Šmartno in inventarja. 
 
Ob glasovanju je bilo navzočih 14 članov občinskega sveta. 
Sklep je bil sprejet z  14 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 
 
AD 13). Zaključni račun proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2014 in poročilo o 
opravljeni inventuri sredstev, terjatev in obveznosti Občine Šmartno pri Litiji na dan 
31.12.2014 
 
Uvod je podal Matej Adamič. 
 
Poročilo o delu na Nadzornem odboru Občine Šmartno pri Litiji je podala Helena Selan. 
 
Razprava: Peter Avbelj, Marko Slapničar, Miroslav Berčon. 
 
Dodatna pojasnila so podali: župan Rajko Meserko, Matej Adamič, Helena Selan. 
 
Predsedujoči je odredil 10 minut odmora. 
 

- odmor – 
 
Predsedujoči je ugotovil sklepčnost sveta. Navzočih je bilo 15 članov občinskega sveta od 16-
ih. 
 
Predstavnica Nadzornega odbora Občine Šmartno pri Litiji Helena Selan je podala naslednji 
predlog sklepa: 
 
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep, da se opravi revizija 
poslovanja občine za leto 2014. 
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Predsedujoči je dal na glasovanje predlog sklepa, ki ga je predlagala predstavnica Nadzornega 
odbora Občine Helena Selan: 
 
SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep, da se opravi revizija 
poslovanja občine za leto 2014. 
 
Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta. 
Sklep je bil sprejet z  9 glasovi »za« in z 3 glasovi »proti«. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednja predloga sklepov v paketu: 
 
SKLEP 2: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme Zaključni račun proračuna 
Občine Šmartno pri Litiji za leto 2014. 
SKLEP 3: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme Poročilo o opravljeni 
inventuri sredstev, terjatev in obveznosti Občine Šmartno pri Litiji na dan 31.12.2014 z 
vsemi predlogi inventurne komisije. 
 
Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta. 
Sklepa v paketu sta bila sprejeta z  14 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 
 
AD 14). Stališče Občine Šmartno pri Litiji do podanih pripomb v času javne razgrnitve 
dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o Strategiji prostorskega razvoja 
Občine Šmartno pri Litiji (SPRO) in Odloka  o izvedbenem delu Občinskega 
prostorskega načrta (OPN) Občine Šmartno pri Litiji 
 
Uvod je podal Peter Lovšin. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednja predloga sklepov v paketu: 
 
SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema stališča do pripomb 
podanih v času javne razgrnitve in javne obravnave dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o Strategiji prostorskega razvoja Občine Šmartno pri Litiji (SPRO) 
in Odloka o izvedbenem delu Občinskega prostorskega načrta (OPN) Občine Šmartno 
pri Litiji za območje kamnoloma Koživc in sicer tako, kot jih je pripravljalo podjetje 
API Arhitekti d.o.o., Barjanska cesta 62, 1000 Ljubljana. 
SKLEP 2: Stališča do pripomb se objavi na oglasni deski Občine Šmartno pri Litiji in 
na spletni strani Občine Šmartno pri Litiji. 
 
Ob glasovanju je bilo navzočih 14 članov občinskega sveta. 
Sklepa v paketu sta bila sprejeta z  10 glasovi »za« in z 2 glasovoma »proti«. 
 
AD 15). Sklep o delnem povračilu stroškov organiziranja volilne kampanje za lokalne 
volitve 2014 v Občini Šmartno pri Litiji 
 
Uvod je podal Aleš Krže. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednja sklepa v paketu: 
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SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litji sprejme Sklep o delnem povračilu 
stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2014 v občinski svet v Občini Šmartno pri 
Litiji. 
SKLEP 2: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme Sklep o delnem povračilu 
stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2014 za župana v Občini Šmartno pri Litiji. 
 
Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta. 
Sklepa v paketu sta bila sprejeta z  14 glasovi »za« in z 1 glasom »proti«. 
 
 
AD 16). Poročilo o izvajanju zimske službe 2014/2015 
 
Poročilo je podal Jure Potisek. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
 
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji potrjuje poročilo o izvajanju zimske 
službe v sezoni 2014/2015. 
 
Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta. 
Sklep je bil sprejet z  15 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 
 
AD 17). Poročilo o opravljenem nadzoru – investicije izgradnje stanovanjskega 
kompleksa Grmače 
 
Poročilo je podal Anton Rafael Sinigoj. 
 
Razprava: Marko Slapničar, Franc Adamčič, Miroslav Berčon, Peter Avbelj. 
 
Dodatna pojasnila sta podala župan Rajko Meserko in Anton Rafael Sinigoj. 
 
Predsedujoči je na osnovi 48. člena poslovnika dal na  glasovanje naslednji predlog sklepa: 
 
SKLEP: Občinski svet občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep, da Nadzorni odbor 
Občine Šmartno pri Litiji pripravi konkretne predloge sklepov za občinski svet.  
 
Ob glasovanju je bilo navzočih 14 članov občinskega sveta. 
Sklep je bil sprejet z 13 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 
 
AD 18). Sklep o ukinitvi javnega dobra 
 
Uvod je podal Aleš Jurič. 
 
Poročilo o delu na Odboru za gospodarsko infrastrukturo, okolje in prostor je podal 
predsednik odbora Srečko Vavtar. 
 
Razprave ni bilo. 
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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 zemljiščih parc. št.: 1411/15 (ID 1847-1411/15-0), 1411/13 (ID 1847-1411/13-0), 
1411/11 (ID 1847-1411/11-0), 1411/10 (ID 1847-1411/10-0), 1411/9 (ID 1847-1411/9-0), 
1411/8 (ID 1847-1411/8-0), 1417/3 (ID 1847'1417/3-0), vse k.o. Šmartno. 
SKLEP 2: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme sklep o ukinitvi javnega 
dobra na zemljiščih parc. št.: 3874/2 (ID 2655-3874/2-0), 3874/3 (ID 2655-3874/3-0), 
3874/4 (ID 2655-3874/4-0), 3874/5 (ID 2655-3874/5-0), 3874/6 (ID 2655-3874/6-0), 3874/7 
(ID 2655-3874/7-0), 3874/8 (ID 2655-3874/8-0), 3874/9 (ID 2655-3874/9-0), 3874/10 (ID 
2655 -3874/10-0), 3874/11 (ID 2655-3874/11-0), vse k.o. Račica. 
 
Ob glasovanju je bilo navzočih 14 članov občinskega sveta. 
Sklepa v paketu sta bila sprejeta z  14 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 
 
AD 19). Posamični program ravnanja s stvarnim premoženjem  
 
Uvod je podal Aleš Jurič. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednje predloge sklepov v paketu: 
 
SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejeme sklep, da se pridobijo 
naslednja zemljišča na parc. št.: 

- 478/12 (ID znak 1839-478/12-0, ID parcele 247820) – 476 m2, 478/17 (ID znak 
1839-478/17-0, ID parcele 2094269) – 9 m2, 478/15 (ID znak 1839-478/15-0, ID 
parcele 3774228) – 3 m2, 480/4 (ID znak 1839-480/4-0, ID parcele 1422897)- 7 m2, 
478/13 (ID znak 1839-478/13-0, ID parcele 1590459)-131 m2, vse k.o. 1839 
Jablanica, v skupni valorizirani vrednosti 3.290,00 EUR, 

- 439/6 (ID znak 1839-439/6-0, ID parcele 107699)- 37 m2, k.o. 1839 Jablanica, v 
valorizirani vrednosti 680,00 EUR, 

- 447/12 (ID znak 1839-447/12-0, ID parcele3041754)- 151 m2, k.o. 1839 Jablanica, 
v valorizirani vrednosti 1.960,00 EUR, 

- 478/20 (ID znak 1839-478/20-0, ID parcele 1017477) – 182 m2, 482/2 (ID znak 
1839-482/2-0, ID parcele 1521170)- 30 m2, vse k.o. 1839 Jablanica v skupni 
valorizirani vrednosti 996,40 EUR, 

- 479/8 (ID znak 1839-479/8-0, ID parcele 2668431)-20 m2, 480/6 (ID znak 1839-
480/6-0, ID parcele 149235)-14 m2, 481/2 (ID znak 1839-481/2-0, ID parcele 
4179879)-27 m2, vse k.o. 1839 Jablanica, v skupni valorizirani vrednosti 560,00 
EUR, 

- 484/2 (ID znak 1839-484/2-0, ID parcele 1916278)- 27 m2, k.o. 1839 Jablanica, v 
valorizirani vrednosti 500,00 EUR. 

Pogoj za pridobitev nepremičnin in plačilo kupnine je izbris bremen iz zemljiške knjige. 
Pravni posel je prost davka na promet z nepremičninami. Stroške cenitve in notarske 
overitve podpisa prodajalcu plača Občina Šmartno pri Litiji. 
Lastnikom zemljišč se pošlje ponudbe za odkup zemljišč namesto razlastitve po 
pridobljenih valoriziranih vrednostih. Po prejetem in izkazanem interesu s strani 
lastnikov bodo sklenjene pogodbe o odkupu namesto razlastitve zemljišč. V nasprotnem 
primeru se bo pristopilo k vlaganju zahtevkov za razlastitev pri UE Litija. 
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SKLEP 2: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme sklep, da se izvede javna 
dražba za prodajo poslovnega prostora v skupni izmeri 53,23 m2, ki se nahaja v 2. etaži 
večstanovanjskega objekta na Staretovem trgu 25, Šmartno pri Litiji, ID 5549308, ID 
znak 1847-474-15. Izklicna cena znaša 42.900,00 EUR. Cena ne vključuje 2 % davka na 
promet nepremičnin. Najnižji znesek višanja znaša 500,00 EUR. 
SKLEP 3: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme 2. spremembo letnega 
načrta pridobitve in razpolaganja s stvarnim in finančnim premoženjem občine za leto 
2015. 
 
Ob glasovanju je bilo navzočih 14 članov občinskega sveta. 
Sklepi v paketu so bili sprejeti z  14 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 
 
AD 20). Ugotovitveni sklep o prenehanji mandata članu Občinskega sveta Občine 
Šmartno pri Litiji 
 
Uvod je podal župan Rajko Meserko. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
 
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji ugotavlja, da je svetniku Igorju 
Soršaku, rojenemu 27.07.1958, dne 12.04.2015 zaradi smrti prenehal mandat člana 
Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji. 
 
Ob glasovanju je bilo navzočih 14 članov občinskega sveta. 
Sklep je bil sprejet z 14 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 
 
AD 21). Kadrovske zadeve 
 
Imenovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Šmartno pri Litiji 
 
Uvod je podala predsednica Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Veronika 
Jesenšek. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
 
SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji v Svet za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu Občine Šmartno pri Litji imenuje:  

- Darjo Gorše, stanujočo Velika Kostrevnica 37 c, 1275 Šmartno pri Litiji 
(predstavnica OŠ Šmartno), 

- Gorazda Sinjurja, stanujočega Petrušnja vas 16, 1296 Šentvid pri Stični 
(predstavnik Policijske postaje Litija) in 

- Marka Slapničarja, stanujočega Zavrstnik 51 b, 1275 Šmartno pri Litiji, 
(predstavnik Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji). 

 
Ob glasovanju je bilo navzočih 14 članov občinskega sveta. 
Sklep je bil sprejet z 14 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 
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Razrešitev dosedanjega člana Nadzornega odbora Občine Šmartno pri Litiji in 
imenovanje nadomestnega člana 
 
Uvod je podala predsednica Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Veronika 
Jesenšek. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednja predloga sklepov v paketu: 
 
SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme sklep, da se razreši 
dosedanja članica Nadzornega odbora občine Šmartno pri Litiji Joža Žurga, stanujoča 
Valvazorjeva ulica 34, 1275 Šmartno pri Litiji. 
SKLEP 2: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme sklep, da za nadomestnega 
člana v nadzorni odbor imenuje Verico Žlabravec, stanujočo Jastrebnik 3, 1275 
Šmartno pri Litiji. 
 
Ob glasovanju je bilo navzočih 14 članov občinskega sveta. 
Sklepa v paketu sta bila sprejeta z  glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 
 
AD 22).  Pobude in vprašanja svetnikov 
 
Petra Kovačič Pancar: Svetnica je podala pobudo, da se na Dolnjem Vrhu lahko postavi 
ekološki otok. 
 
 
Predsedujoči je zaključil sejo ob 21.20 uri. 
 
Pripravila:                                         
Nataša Dobravec 
                      
v.d. Tajnika občine:                                                                        Predsedujoči: 
mag. Karmen Sadar                                  Rajko Meserko 
 
 
 


