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Skrajšani zapisnik 

 enaindvajsete redne seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji, ki je bila dne 
19.12.2013 ob 18.00 uri v sejni sobi Občine Šmartno pri Litiji,  

Tomazinova ulica 2, Šmartno pri Litiji 
 
 
Prisotni svetniki: Jože Ponebšek, Joža Žurga, Miro Koprivnikar, Petra Kovačič Pancar, Igor 
Možina, Igor Soršak, Marino Dobčnik, Franc Adamčič, Janko Končar, Franc Props, Janez 
Tomažič, Miroslav Berčon, Matjaž Aškerc, Peter Avbelj (do 18.30 ure), Marija Vidgaj  
Odsotni: Franc Jaklič – opr. 
Ostali prisotni: Za občinsko upravo: Karmen Sadar, Matej Adamič, Jurij Klepec, Andreja 
Leskovšek, Nataša Dobravec 
Vabljeni: Milan Rojec investitor, Radovan Nikić predstavnik podjetja ACER Novo mesto, 
Andrej Novak predstavnik podjetja Matrika d.o.o., 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 14 članov občinskega sveta od 16-
ih). 
 
Potrditev skrajšanega zapisnika 

- dvajsete redne seje z dne, 28.11.2013 
 
Pripomba na zapisnik:  
Marino Dobčnik je podal pripombo, da njegova pisna pobuda ni zapisana v zapisniku.  
 
Pojasnilo: Pisna pobuda, ki jo poda svetnik ni sestavni del zapisnika. Pisna pobuda je priloga 
pri odgovorih in pobudah svetnikov. S strani občinske uprave je bila narejena napaka, da 
pobuda svetnika ni bila priložena pri podanih odgovorih.  
 
Predsedujoči je dal v potrditev zapisnik  dvajsete redne seje z dne 28.11.2013. 
 
Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta. 
Zapisnik je bil potrjen s 15 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 
 
Predsedujoči je predlagal naslednji dnevni red: 
 

1. Poročilo o delu župana in občinske uprave 
2. Odlok o proračunu Občine Šmartno pri Litiji za leto 2014 – predlog za drugo branje 
3. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje peskokopa Veternik – 

predlog za drugo branje 
4. Odlok o programu opremljanja za obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero 

komunalnega prispevka za območje Občine Šmartno pri Litiji – predlog za prvo branje 
5. Pravilnik o spremembi Pravilnika o sprejemu otrok v Vrtec ciciban 
6. Sklep o namenski porabi sredstev s proračunske postavke št.: 10311017 »Sredstva za 

izvajanje javnih del« 
7. Posamični program razpolaganja s stvarnim premoženjem  
8. Pobude in vprašanja svetnikov 

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

1. Poročilo o delu župana in občinske uprave 
2. Odlok o proračunu Občine Šmartno pri Litiji za leto 2014 – predlog za drugo 

branje 
3. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje peskokopa 

Veternik – predlog za drugo branje 
4. Odlok o programu opremljanja za obstoječo komunalno opremo in merilih za 

odmero komunalnega prispevka za območje Občine Šmartno pri Litiji – predlog 
za prvo branje 

5. Pravilnik o spremembi Pravilnika o sprejemu otrok v Vrtec ciciban 
6. Sklep o namenski porabi sredstev s proračunske postavke št.: 10311017 

»Sredstva za izvajanje javnih del« 
7. Posamični program razpolaganja s stvarnim premoženjem  
8. Pobude in vprašanja svetnikov 

 
Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta. 
Dnevni red  je bil sprejet z 14 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 proračunu Občine Šmartno pri Litiji za leto 2014 – predlog za drugo 
branje 
 
Uvod sta podala Matej Adamič in župan Milan Izlakar. 
 
Poročilo o delu na Nadzornem odboru občine je podal predsednik odbora Jože Perme. 
Poročilo o delu na Komisiji za statut in pravna vprašanja je podal predsednik komisije 
Miroslav Berčon. 
 
Razprava: Joža Žurga, Franc Props, Jože Ponebšek.  
 
Dodatna pojasnila sta podala Matej Adamič in župan Milan Izlakar. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednja predloga sklepov v paketu: 
 
SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejem Odlok o proračunu Občine 
Šmartno pri Litiji za leto 214. 
SKLEP 2: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme Letni načrt pridobitve in 
razpolaganja s stvarnim in finančnim premoženjem občine za leto 2014. 
 
Ob glasovanju je bilo navzočih 14 članov občinskega sveta. 
Sklepa v paketu sta bila sprejeta z 10 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 
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AD 3). Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje peskokopa 
Veternik – predlog za drugo branje 
 
Uvod je podal Radovan Nikić. 
 
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. 
 
Razprava: Marija Vidgaj, Marino Dobčnik. 
 
Dodatna pojasnila je podal Milan Rojc. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
 
SKLEP: Občinski svet sprejema Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za 
območje peskokopa Veternik. 
 
Ob glasovanju je bilo navzočih 14 članov občinskega sveta. 
Sklep je bil sprejet z 13 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 
 
AD 4). Odlok o programu opremljanja za obstoječo komunalno opremo in merilih za 
odmero komunalnega prispevka za območje Občine Šmartno pri Litiji – predlog za prvo 
branje 
 
Uvod so podali Andrej Novak, Andreja Leskovšek, župan Milan Izlakar. 
 
Razprava: Joža Žurga. 
 
Dodatna pojasnila sta podala Andreja Leskovšek in župan Milan Izlakar. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
 
SKLEP: Občinski svet Sprejema Odlok o programu opremljanja za obstoječo 
komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine 
Šmartno pri Litiji v prvem branju. 
 
Ob glasovanju je bilo navzočih 14 članov občinskega sveta. 
Sklep je bil sprejet z 8 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 
 
AD 5).  Pravilnik o spremembi Pravilnika o sprejemu otrok v Vrtec ciciban 
 
Uvod sta  podala Karmen Sadar 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 družbene dejavnosti je podala predsednica odbora Petra 
Kovačič Pancar. 
 
Razprava: Miroslav Berčon, Marija Vidgaj, Janez Tomažič. 
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Dodatna pojasnila je podala Karmen Sadar. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
 
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema Pravilnik o spremembah 
pravilnika o sprejemu otrok v Vrtec Ciciban. 
 
Ob glasovanju je bilo navzočih 14 članov občinskega sveta. 
Sklep je bil sprejet z 13 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 
 
AD 6). Sklep o namenski porabi sredstev s proračunske postavke št.: 10311017 
»Sredstva za izvajanje javnih del« 
 
Uvod je podala Karmen Sadar. 
 
Poročilo o delu na Odboru za družbene dejavnosti je podala predsednica Petra Kovačič 
Pancar. 
 
Razprava: Joža Žurga, Marino Dobčnik, Miroslav Berčon, Marija Vidgaj, Igor Možina, Miro 
Koprivnikar, Jože Ponebšek. 
 
Dodatna pojasnila sta podala župan Milan Izlakar in Karmen Sadar.  
 
Marino Dobčnik je predlagal naslednje predloge sklepov: 
 
SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep, da se sredstva v proračunu 
občine Šmartno pri Litiji za leto 2014 na proračunski postavki 10311017 »Sredstva za 
izvajanje javnih del«, namenijo za izvajanje javnih del Laična pomoč družini (družina s 
četverčki in ostali pomoči potrebni občani). Sredstva se namenijo za izvajanje enega javnega 
dela. 
 
SKLEP 2: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep, da se sredstva v proračunu 
občine Šmartno pri Litiji za leto 2014 na proračunski postavki 10311017 »Sredstva za 
izvajanje javnih del«, namenijo za izvajanje javnih del Laična pomoč družini (družina s 
četverčki in ostali pomoči potrebni občani). Sredstva se namenijo za izvajanje dveh javnih 
del. 
 
SKLEP 3: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep, da se sredstva v proračunu 
občine Šmartno pri Litiji za leto 2014 na proračunski postavki 10311017 »Sredstva za 
izvajanje javnih del«, namenijo za izvajanje javnih del Laična pomoč družini (družina s 
četverčki in ostali pomoči potrebni občani). Sredstva se namenijo za izvajanje treh javnih del. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
 
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep, da se sredstva v 
proračunu občine Šmartno pri Litiji za leto 2014 na proračunski postavki 10311017 
»Sredstva za izvajanje javnih del«, namenijo za izvajanje javnih del Laična pomoč 
družini (družina s četverčki in ostali pomoči potrebni občani). Sredstva se namenijo za 
izvajanje enega javnega dela. 
 
Ob glasovanju je bilo navzočih 12 članov občinskega sveta. 
Sklep je bil sprejet z 8 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 
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AD 7). Posamični program razpolaganja s stvarnim premoženjem  
 
Uvod sta podala Jurij Klepec in župan Milan Izlakar. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednje predloge sklepov v paketu: 
 
SKLEP 1: Občinski svet občine Šmartno pri Litiji sprejme sklep, da se pridobijo 
nepremičnine, parc. št. 478/7- pot 12 m2 (ID 1750592), 478/8- pot 396 m2 (ID 3935107), 
478/10- pot 351 m2 (ID 240139) in 479/9- pot 33 m2 (ID 1079686), vse k. o. 1839 – 
Jablanica. Odškodnina za nepremičnine na podlagi cenitve sodnega izvedenca in cenilca 
za gradbeno stroko, oktober 2013, znaša 3.700,00 EUR. Promet nepremičnin po pogodbi 
namesto razlastitve je davka prost na podlagi druge alineje 10. člena Zakona o davku na 
promet nepremičnin (Uradni list RS, št. 117/2006). Stroške notarskih pristojbin, stroške 
cenitve nepremičnin in vknjižbe lastninske pravice, nosi Občina Šmartno pri Litiji. 
SKLEP 2: Občinski svet občine Šmartno pri Litiji sprejme sklep, da se pridobi 
nepremičnina, parc. št. 451/4- pot 814 m2, k. o. 1839 – Jablanica (ID 4393507). 
Odškodnina za nepremičnino na podlagi cenitve sodnega izvedenca in cenilca za 
gradbeno stroko, oktober 2013, znaša 11.600,00 EUR. Promet nepremičnine po pogodbi 
namesto razlastitve je davka prost na podlagi druge alineje 10. člena Zakona o davku na 
promet nepremičnin (Uradni list RS, št. 117/2006). Stroške notarskih pristojbin, stroške 
cenitve nepremičnine in vknjižbe lastninske pravice, nosi Občina Šmartno pri Litiji. 
SKLEP 3: Občinski svet občine Šmartno pri Litiji sprejme sklep, da se pridobi 
nepremična, 439/6- pot 37 m2, k. o. 1839 – Jablanica (ID 107699). Odškodnina za 
nepremičnino na podlagi cenitve sodnega izvedenca in cenilca za gradbeno stroko, 
oktober 2013, znaša 670,00 EUR. Promet nepremičnine po pogodbi namesto razlastitve 
je davka prost na podlagi druge alineje 10. člena Zakona o davku na promet 
nepremičnin (Uradni list RS, št. 117/2006). Stroške notarskih pristojbin, stroške cenitve 
nepremičnine in vknjižbe lastninske pravice, nosi Občina Šmartno pri Litiji.  
SKLEP 4: Občinski svet občine Šmartno pri Litiji sprejme sklep, da se pridobijo 
nepremične, parc. št. 479/8- pot 20 m2 (ID 2668431), 480/6- pot 14 m2 (ID 149235) in 
481/2- pot 27 m2 (ID 4179879), vse k. o. 1839 - Jablanica. Odškodnina za nepremičnine 
na podlagi cenitve sodnega izvedenca in cenilca za gradbeno stroko, oktober 2013, znaša 
550,00 EUR. Promet nepremičnin po pogodbi namesto razlastitve je davka prost na 
podlagi druge alineje 10. člena Zakona o davku na promet nepremičnin (Uradni list RS, 
št. 117/2006). Stroške notarskih pristojbin, stroške cenitve nepremičnin in vknjižbe 
lastninske pravice, nosi Občina Šmartno pri Litiji. 
SKLEP 5: Občinski svet občine Šmartno pri Litiji sprejme sklep, da se pridobi 
nepremična, parc. št. 484/2- pot 27 m2, k. o. 1839- Jablanica (ID 1916278). Odškodnina 
za nepremičnino na podlagi cenitve sodnega izvedenca in cenilca za gradbeno stroko, 
oktober 2013, znaša 490,00 EUR.  Promet nepremičnine po pogodbi namesto razlastitve 
je davka prost na podlagi druge alineje 10. člena Zakona o davku na promet 
nepremičnin (Uradni list RS, št. 117/2006). Stroške notarskih pristojbin, stroške cenitve 
nepremičnine in vknjižbe lastninske pravice, nosi Občina Šmartno pri Litiji. 
SKLEP 6: Občinski svet občine Šmartno pri Litiji sprejme sklep, da se pridobijo 
nepremične, parc. št. 478/12- pot 476 m2 (ID 247820), 478/13- pot 131 m2 (ID 1590459), 
478/15- pot 3 m2 (ID 3774228), 478/17- pot 9 m2 (ID 2094269) in 480/4- pot 7 m2 (ID 
1422897), vse k. o. 1839- Jablanica. Odškodnina za nepremičnine na podlagi cenitve 
sodnega izvedenca in cenilca za gradbeno stroko, oktober 2013, znaša 3.240,00 EUR. 
Promet nepremičnin po pogodbi namesto razlastitve je davka prost na podlagi druge 
alineje 10. člena Zakona o davku na promet nepremičnin (Uradni list RS, št. 117/2006). 
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Stroške notarskih pristojbin, stroške cenitve nepremičnin in vknjižbe lastninske pravice, 
nosi Občina Šmartno pri Litiji. 
SKLEP 7: Občinski svet občine Šmartno pri Litiji sprejme sklep, da se pridobi 
nepremična, parc. št. 447/12- pot 151 m2 (ID 3041754), k. o. 1839- Jablanica. 
Odškodnina za nepremičnino na podlagi cenitve sodnega izvedenca in cenilca za 
gradbeno stroko, oktober 2013, znaša 1.930,00 EUR. Promet nepremičnine po pogodbi 
namesto razlastitve je davka prost na podlagi druge alineje 10. člena Zakona o davku na 
promet nepremičnin (Uradni list RS, št. 117/2006). Stroške notarskih pristojbin, stroške 
cenitve nepremičnine in vknjižbe lastninske pravice, nosi Občina Šmartno pri Litiji. 
SKLEP 8: Občinski svet občine Šmartno pri Litiji sprejme sklep, da se pridobijo 
nepremične, parc. št. 478/20- pot 182 m2 (ID 1017477), 478/21- pot 225 m2 (ID 2697481) 
in 482/2- pot 30 m2 (ID 1521170), vse k. o. 1839- Jablanica. Odškodnina za nepremičnine 
na podlagi cenitve sodnega izvedenca in cenilca za gradbeno stroko, oktober 2013, znaša 
2.020,00 EUR. Promet nepremičnin po pogodbi namesto razlastitve je davka prost na 
podlagi druge alineje 10. člena Zakona o davku na promet nepremičnin (Uradni list RS, 
št. 117/2006). Stroške notarskih pristojbin, stroške cenitve nepremičnin in vknjižbe 
lastninske pravice, nosi Občina Šmartno pri Litiji. 
 
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 8). Pobude in vprašanja svetnikov 
 
Franc Adamčič: Cesta mimo Gabra je na novo urejena. Že pred tem so domačini opazovali 
oziroma zaznavali, da na tej cesti prihaja do prehitevanja predvsem lokalnih voznikov, ki to 
bližnjico poznajo. Prehitevajo kamione in druga bolj počasi vozeča vozila. Iz lastnih izkušenj 
lahko pove, če si pri Gabru na vrtu prihaja do takšnih hitrosti, da človeka zmrazi. Glede na to, 
da je v bližini vrtec in da je sploh  v lepem vremenu na cesti veliko staršev oziroma starih 
staršev, ki pridejo po svoje otroke in se lepo razigrano odpravljajo proti Šmartnu, normalno 
po cesti ne po levem ali desnem robu. Svetnik predlaga, da se na tej cesti postavijo ovire in 
ustrezna prometna signalizacija.  
Jože Ponebšek: Svetnik prenaša pobudo krajanov Gradiških Laz. Pločnik v Gradiških Lazih 
je bi pred leti izgrajen, vendar ostaja nedokončana zadeva. Pri hiši Bajec je potok in most, ki 
je kar meter in pol globok. Pločnik je nezaščiten. Pred nekaj dnevi pred nekaj dnevi se je 
gospa sprehajala v mraku in ji je spodrsnilo in je padla. Če bi padla notri ponoči, je ne bi 
nihče našel in bi lahko prišlo do kakšne tragične nesreče. So pa tam tudi otroci, ki hodijo na 
avtobusno postajo. Svetnik prosi, da se tam postavi ograja.  
Marija Vidgaj: Da ne bo začela takoj grajati, bo najprej pričela z javno pohvalo – zahvalo g. 
pravniku Juriju in Alešu. Svetnica je imela v tem letu priliko dvakrat biti na terenu in je 
videla, kako se trudita tudi po delavnem času  z ljudmi s katerimi se je včasih težko 
pogovarjat. Ima še eno pohvalo za župana, ker ga z opozicije vedno samo kritiziramo. Letos 
se je zgodilo, da je bil prvi maj, ko je nujno potrebovala nekoga z občine. Njenim je rekla, da 
ne upa poklicati ker je praznik, ker nobenega ne bo. No in na tisti sestanek je prišel  sam 
župan. Tega je bila zelo vesela in se mu sedaj ob koncu leta zahvaljuje. 
Zadnjič ko je predhodno odšla s seje z dovoljenjem župana, je kasneje prebrala, da je nekdo 
od vas prosil za snežne kole. Ona je že lani prosila za snežne kole in jih še sedaj ni čez 
Poljane in Vinji Vrh in naprej in bi prosila, da se letos postavijo, ker na teh področjih so in 
bodo zameti. Na Poljanah imajo en košček novega asfalta in tam kjer se začne mulda, če ne 
bodo postavljeni koli, bodo muldo odtrgali in ponovno ne bodo imeli nič.  
Brala je tudi, da je nekdo zadnjič rekel, da se tukaj počuti čisto nemočnega v opoziciji. Tudi 
ona včasih vpraša zakaj sploh sedi, če je neučinkovit. Povedala je, da si je malo uredila po 
glavi in si je rekla, da to njihovo delo in tale politika je ravno tako kot ena magičnost. Če 
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nekaj verjameš potem dosežeš. In si je rekla, če bomo verjeli v to kar delamo, za kar se 
trudimo in prizadevamo, bomo sigurno prišli do nekih uspehov. Sedaj ko je ravno konec leta 
in ima ravno priložnost bi povedala, da si je včasih želela, da bi bili čisto tiho in da oni ne bi 
nič ropotali ter da ne bi bilo nobenega krega. Sedaj sem si obrnila ploščo. Želim, da se v 
drugem letu čim bolj kregamo, da se kregamo o tem kdo bo kaj naredil in česa ne bo naredil 
in da se kregamo o tem kdo bo komu kaj dal ne komu kaj vzel. In vse dobro v novem letu.  
Marino Dobčnik: Svetnik bi dal pobudo vsem skupaj za vesele praznike in srečno novo leto.  
Janko Končar: svetnik bi imel samo eno prošnjo za Koške Poljane  in gor se kosi vedno 
samo tam nekje do Račice, naprej pa zelo malo. Mogoče do Goršeta. Do Bučarja in njih pa ni 
bilo obkošeno. Zdi se mu, da je letos obkošaval g. Možina. Svetnik prosi, če bi lahko šel 
drugič do konca – do meje.  
Svetnik prosi za pregled in popravilo bankin.  
Miroslav Berčon: Svetnika zanima obvoznica. Vmes je ena neobdelana njiva. Svetnika 
zanima, kako daleč ta zadev  in ali se bo zadeva rešila?  
 
 
Predsedujoči je zaključil sejo ob 19.40 uri. 
 
Pripravila:                                         
Nataša Dobravec 
  
                    
Tajnik občine:                                                                                              Predsedujoči: 
mag. Karmen Sadar                                              Milan Izlakar 
 
 


