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Skrajšani zapisnik 

 dvaindvajsete redne seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji, ki je bila dne 
27.02.2014 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: Vida Lukač direktorica Doma Tisje, Andrej Novak direktor  podjetja Matrika 
d.o.o., Peter Lovšin  direktor podjetja Urbania d.o.o., Jože Perme predsednik Nadzornega 
odbora Občine Šmartno pri Litiji 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 

- enaindvajsete redne seje z dne, 19.12.2013 
 
Pripomba na zapisnik ni bilo. 
 
Predsedujoči je dal v potrditev zapisnik  enaindvajsete redne seje z dne 19.12.2013. 
 
Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta. 
Zapisnik je bil potrjen z 14 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 
 
Predsedujoči je predlagal naslednji dnevni red: 
 

1. Poročilo o delu župana in občinske uprave 
2. Pravilnik o dodeljevanju enkratnih izrednih denarnih pomoči v Občini Šmartno pri 

Litiji 
3. Odlok o rebalansu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2014 – skrajšani 

postopek 
4. Odlok  o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem 

načrtu za območje urejanja »Dom Tisje« - drugo branje 
5. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega 

prispevka za območje občine Šmartno pri Litiji  - drugo branje 
6. Letni program športa Občine Šmartno pri Litiji za leto 2014 
7. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Šmartno pri Litiji 
8. Posamični program razpolaganja s stvarnim premoženjem  
9. Kadrovske zadeve 
- imenovanje predstavnikov ustanovitelja  v svet javnega zavoda OŠ Šmartno 
10. Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Šmartno pri Litiji za leto 2013 
11. Pobude in vprašanja svetnikov 
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Predsedujoči je dal v razpravo predlagani dnevni red. 
 
Razprave ni bilo.  
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog dnevnega reda: 
 

1. Poročilo o delu župana in občinske uprave 
2. Pravilnik o dodeljevanju enkratnih izrednih denarnih pomoči v Občini Šmartno 

pri Litiji 
3. Odlok o rebalansu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2014 – skrajšani 

postopek 
4. Odlok  o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem 

prostorskem načrtu za območje urejanja »Dom Tisje« - drugo branje 
5. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero 

komunalnega prispevka za območje občine Šmartno pri Litiji  - drugo branje 
6. Letni program športa Občine Šmartno pri Litiji za leto 2014 
7. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Šmartno pri 

Litiji 
8. Posamični program razpolaganja s stvarnim premoženjem  
9. Kadrovske zadeve 
- imenovanje predstavnikov ustanovitelja  v svet javnega zavoda OŠ Šmartno 
10. Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Šmartno pri Litiji za leto 2013 
11. 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). Pravilnik o dodeljevanju enkratnih izrednih denarnih pomoči v Občini Šmartno 
pri Litiji 
 
Uvod sta podala Jurij Klepec in župan Milan Izlakar. 
 
Poročilo o delu na Komisiji za statut in pravna vprašanja je podal Matjaž Aškerc. 
Poročilo o delu na Odboru za družbene dejavnosti je podala predsednica odbora Petra 
Kovačič Pancar. 
 
Razprava: Igor Možina, Marija Vidgaj, Joža Žurga, Janko Končar, Matjaž Aškerc, Franc 
Props.  
 
Dodatna pojasnila sta podala župan Milan Izlakar in Karmen Sadar. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
 
SKLEP : Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme Pravilnik o dodeljevanju 
enkratnih izrednih denarnih pomoči v Občini Šmartno pri Litiji. 
 



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

 3 

Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta. 
Sklep je bil sprejet z 11 glasovi »za« in z 2 glasovoma »proti«. 
 
AD 3). Odlok o rebalansu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2014 – skrajšani 
postopek 
 
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 Matjaž Aškerc. 
Poročilo o delu na Odboru za družbene dejavnosti je podala predsednica odbora Petra 
Kovačič Pancar. 
 
Razprava: Joža Žurga, Igor Soršak. 
 
Dodatna pojasnila je podala Karmen Sadar. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
 
SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme Odlok o rebalansu 
proračuna Občine Šmartno pri Litji za leto 2014 v prvem branju.  
 
Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta. 
Sklep je bil sprejet z 11 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 
 
SKLEP 2: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme Odlok o rebalansu 
proračuna Občine Šmartno pri Litji za leto 2014.  
 
Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta. 
Sklep je bil sprejet z 11 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 
 
AD 4). Odlok  o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu za območje urejanja »Dom Tisje« - drugo branje 
 
Uvod sta podala Peter Lovšin in Vida Lukač. 
 
Poročilo o delu na Komisiji za statut in pravna vprašanja je podal Matjaž Aškerc. 
 
Razprava: Marino Dobčnik. 
 
Dodatna pojasnila sta podala Vida Lukač in župan Milan Izlakar. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
 
SKLEP: Občinski svet  Občine Šmartno pri Litiji Sprejema Odlok o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu za območje urejanja »Dom 
TIsje«. 
 
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 5).  Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero 
komunalnega prispevka za območje občine Šmartno pri Litiji  - drugo branje 
 
Uvod je podal Andrej Novak. 
 
Poročilo o delu na Komisiji za statut in pravna vprašanja je podal Matjaž Aškerc. 
 
Razprava: Joža Žurga, Janko Končar. 
 
Dodatna pojasnila sta podala Andrej Novak in župan Milan Izlakar. 
 
Joža Žurga je predlagala poimensko glasovanje o sprejemu predlogu odloka. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
 
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep, da se o sprejemu 
Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega 
prispevka za območje občine Šmartno pri Litiji  predlog za drugo branje glasuje 
poimensko. 
 
Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta. 
Sklep ni bil sprejet z 5 glasovi »za« in z 9 glasovi »proti«. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
 
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema Odlok o programu 
opremljanja za obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega 
prispevka za območje občine Šmartno pri Litiji.  
 
Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta. 
Sklep je bil sprejet z 9 glasovi »za« in z 5 glasovi »proti«. 
 
AD 6). Letni program športa Občine Šmartno pri Litiji za leto 2014 
 
Uvod je podala Karmen Sadar. 
 
Poročilo o delu na Odboru za družbene dejavnosti je podala predsednica Petra Kovačič 
Pancar. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
 
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema Letni program športa 
Občine Šmartno pri Litiji za leto 2014. 
 
Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta. 
Sklep je bil sprejet z 12 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 
 
AD 7). Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Šmartno pri 
Litiji 
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Uvod je podala Karmen Sadar. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
 
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep o določitvi javne 
infrastrukture na področju kulture 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 8). Posamični program razpolaganja s stvarnim premoženjem  
 
Uvod je podal Jurij Klepec. 
 
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. 1487/2- cesta 495 m2 (ID 6253374), 1516/2- cesta 795 m2 (ID 
407571) in 1523/5- cesta 426 m2 (ID 6254430) k. o. 1846 - Liberga. Odškodnina za 
nepremičnine na podlagi cenitve sodnega izvedenca in cenilca za gradbeno stroko, 
december 2013, znaša 18.030,00 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 sprejme sklep, da se nepremičnine, parc. št. 642/7- pot 701 m2 
(ID 6057326), 642/6- travnik 7301 m2 (ID 6057325), in 644/2- njiva 2530 m2 (ID 
5107441), k. o. 1847 - Šmartno, menja z nepremičninami, parc. št. 617/5- travnik 487 m2 
(ID 5203864), 617/7- travnik 1040 m2 (ID 1174082) in 402/23- stavbišče 423 m2 (ID 
6259660), k. o. 1847 – Šmartno. Odškodnina za nepremičnine, parc. št. 642/7- pot 701 
m2 (ID 6057326), 642/6- travnik 7301 m2 (ID 6057325), in 644/2- njiva 2530 m2 (ID 
5107441), k. o. 1847 - Šmartno, na podlagi cenitve sodnega izvedenca in cenilca za 
gradbeno stroko, december 2013, znaša 105.520,00 EUR, odškodnina za nepremičnine, 
parc. št. 617/5- travnik 487 m2 (ID 5203864), 617/7- travnik 1040 m2 (ID 1174082) in 
402/23- stavbišče 423 m2 (ID 6259660), k. o. 1847 – Šmartno pa 105.600,00 EUR. Vsaka 
pogodbena stranka sama nosi stroške notarskih pristojbin in stroške za 
zemljiškoknjižno izvedbo nepremičnin, ki jih pridobi po menjalni pogodbi. Od vrednosti 
stavbnih zemljišč, ki jih pogodbeni stranki menjujejo, se obračuna 22% DDV. Vsaka 
pogodbena stranka sama nosi davek na promet nepremičnin od vrednosti kmetijskih 
zemljišč in DDV od stavbnega dela zemljišč, ki jih prenaša na drugo pogodbeno stranko, 
prav tak morebitni strošek davka na dobiček zaradi spremembe namembnosti zemljišč 
odmerjen po določilih ZUJF. Menjalna pogodba se sklene takoj po vpisu lastninske 
pravice na Občino Šmartno pri Litiji za parceli št. 642/6- travnik 7301 m2 (ID 6057325), 
in 644/2- njiva 2530 m2 (ID 5107441), k. o. 1847 – Šmartno. 
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. 402/23, 677/5, 681/2, 682/2, 684/9, 
684/10, 50/2, 623/1, 538/5, k. o. Šmartno, 696/2, k. o. Gradišče, 916/30, 916/32, 918/2, 
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918/4, 919/6, 919/8, 997/8, 997/9, k. o. Jablanica, 1487/2, 1516/2, 1523/5, k. o. Liberga, 
576/2, 570/2, 530/2, 536/2, 531/0, k. o. Štanga, 396/8, 397/5, 397/9, 4/2, 4/3 in 396/4, 396/5, 
14/15, 413/5, 413/8, k. o. Ježni Vrh, v letni načrt razpolaganja pa nepremičnine, parc. št. 
546/15, 642/7, 624/26, 624/27, 624/28, 624/29, k. o. Šmartno in 840/3, k. o. Ježni Vrh. 
     
Ob glasovanju je bilo navzočih 14 članov občinskega sveta. 
Sklepi v paketu so bili sprejeti z 13 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 
 
AD 9). Kadrovske zadeve 

- imenovanje predstavnikov ustanovitelja  v svet javnega zavoda OŠ Šmartno 
 
 
Uvod je podal predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Matjaž 
Aškerc. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
 
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji, za predstavnike ustanovitelja v svet 
javnega zavoda Osnovna šola Šmartno imenuje: Iskra Sebastjana, Bartlova ulica 5, 
Šmartno pri Litiji, Lupše Metko, Valvazorjeva ulica 41, Šmartno pri Litiji in Vidgaj 
Marijo, Poljane pri Primskovem 8, 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 10). Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Šmartno pri Litiji za leto 2013 
 
Poročilo je podal predsednik Nadzornega odbora Občine Šmartno pri Litji Jože Perme. 
 
Predsedujoči je ugotovil, da je bilo poročilo vzeto na znanje. 
 
AD 11). Pobude in vprašanja svetnikov 
 
Janko Končar: Svetnik je povedal, da ga je župnik iz Štange vprašal, kako je z odkupom 
zemljišča za mrliško vežico. Odgovor je na seji podal Jurij Klepec. 
V zadnji ujmi je njegov sosed klical na 112. Prišli so gasilci iz Štangarskih Poljan, saj so tri 
smreke ogrožale njihovo stanovanjsko hišo. Gasilci so potem povedali, da niso usposobljeni 
za takšno delo, zato dreves niso podrli. Potem je prišel nekdo drug, misli da gospod Možina. 
Za odstranite dreves so mu morali plačati 300,00 €. Rad bi izvedel, če je to plačilo 
upravičeno?  Odgovor je na seji podal župan Milan Izlakar. 
 
 
Predsedujoči je zaključil sejo ob 19.45 uri. 
 
Pripravila:                                         
Nataša Dobravec 
                    
Tajnik občine:                                                                                              Predsedujoči: 
mag. Karmen Sadar                                              Milan Izlakar 
 
 


