
- skrajšani zapisnik 27. seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji -

 
Skrajšani zapisnik

27. redne seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji, ki je bila dne 12.04.2006 ob
18.00 uri v sejni sobi občine Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, Šmartno pri Litiji

Prisotni  svetniki: Matjaž  Aškerc,  Marko Femc,  Anton Tomažič,  Jože  Ponebšek,  Branko 
Šuštaršič,  Franc Černe, Jure Gradišek, Tomaž Kremžar (do 21.40 ure), Roman Zaman, Anton 
Rafael Sinigoj (do 21.50 ure), Tomaž Gradišek, Karmen Grom, Sonja Peterlin Krznar, Rajko 
Meserko, Dušan Cerjak (od 19.15 do 21.25 ure)
Odsotni: Janez Ponebšek
Ostali  prisotni:  Za  občinsko  upravo:  Karmen  Sadar,  Andreja  Leskovšek,  Peter  Lovšin, 
Nataša Dobravec, Aleš Jurič.
Vabljeni:   Dionizij  Petrovič;  direktor  Javnega  zavoda  Mestne  lekarne  Kamnik,  Saša 
Gradišek; direktorica Centra za razvoj Litija, Jasna Tušar, predstavnica Občine Litija, občani, 
mediji.

Sejo je pričel in vodil župan Občine Šmartno pri Litiji Milan Izlakar. Po uvodnem pozdravu je 
predsedujoči ugotovil sklepčnost sveta (od 16- ih svetnikov jih je bilo navzočih 14).

 POTRDITEV  SKRAJŠANEGA ZAPISNIKA: 
- 26. redne seje z dne 09.02.2006,

Predsedujoči je dal v potrditev zapisnike 26. redne seje z dne 09.02.2006.

Matjaž Aškerc je podal pripombo, da pri pobudah in vprašanjih v zapisniku 26. redne seje z 
dne 09.02.2006, ni bilo napisano za kakšen namen je predvideno zemljišče, na katerem gradi 
podjetnik Jernej Konjar.

Ob glasovanju je bilo navzočih 14 svetnikov.

Zapisnik 26. redne seje z dne 09.02.2006, s podano pripombo svetnika Matjaža Aškerca je bil 
potrjen z  13 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.

Opomba občinske uprave: Iz poslušanja magnetograma 26. redne seje z dne 09.02.2006, se da 
razbrati,  da svetnik Matjaž Aškerc ni  postavil  vprašanja »za kakšen namen je predvideno 
zemljišče, na katerem gradi podjetnik Jernej Konjar« tako, da se pripomba Matjaža Aškerca 
na zapisnik 26. redne seje ne upošteva.

Predsedujoči  je  predlagal  razširitev  dnevnega  reda  z  novo  točko  »Organizacijska  oblika 
predšolske vzgoje v Občini Šmartno pri Litiji«, ki naj se obravnava kot 15. točka dnevnega 
reda in predlagal spremembo dnevnega reda tako, da naj se »Odlok o ustanovitvi javnega 
zavoda Mestne Lekarne – predlog za prvo branje« obravnava kot 1. točka dnevnega reda, 
»Odlok o programu opremljanja za območje individualne gradnje na obrobju osrednje urbane 
aglomeracije Velika Kostrevnica – del predlog za prvo branje« naj se obravnava kot 5. točka, 
»Letni program športa Občine Šmartno pri Litiji za leto 2006«, naj se obravnava kot 9. točka 
dnevnega reda in dal v razpravo naslednji dnevni red:

1. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mestne Lekarne – predlog za prvo branje
2. Poročilo o delu župana in občinske uprave
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3. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Šmartno pri Litiji – 
uradno prečiščeno besedilo

4. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za območje individualne gradnje na območju 
osrednje urbane aglomeracije Velika Kostrevnica –del predlog za drugo branje 

5. Odlok o programu opremljanja za območje individualne gradnje na obrobju osrednje 
urbane aglomeracije Velika Kostrevnica – del predlog za prvo branje

6. Odlok o urejanju javne razsvetljave v Občini Šmartno pri Litiji – predlog za drugo 
branje

7. Odlok  o  ustanovitvi  organa  skupne  občinske  uprave  »Medobčinski  inšpektorat«  - 
predlog za drugo branje

8. Pravilnik  o  spremembah  in  dopolnitvah  Pravilnika  o  pogojih  in  merilih  za 
sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Občini Šmartno pri Litiji

9. Letni program športa Občine Šmartno pri Litiji za leto 2006
10. Pravilnik o obremenjevanju nepremičnega premoženja v lasti ali upravljanju Občine 

Šmartno pri Litiji (služnostne pogodbe)
11. Posamezni program pridobivanja in razpolaganja stvarnega premoženja občine
12. Vzpostavitev območnega razvojnega partnerstva Središče Slovenije
13. Soglasje k ceni storitve pomoč na domu, ki jo izvaja CSD Litija
14. Kadrovske  zadeve:  imenovanje  člana  v  razpisno  komisijo  za  pripravo  in  izvedbo 

razpisnega postopka za direktorja JP KSP Litija, d.o.o.
15. Organizacijska oblika predšolske vzgoje v Občini Šmartno pri Litiji
16. Pobude in vprašanja svetnikov 

Razprava:

Franc Černe je predlagal razširitev dnevnega reda s točko »Problematika plačevanja okoljske 
dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odpadnih voda«, ki naj se obravnava kot tretja točka 
dnevnega reda.

Anton Rafael Sinigoj je predlagal razširitev dnevnega reda s točko »Odlagališče radioaktivnih 
odpadkov«, ki naj se obravnava kot četrta točka dnevnega reda.

Tomaž Gradišek je predlagal razširitev dnevnega reda s točko »Problematika JP KSP Litija 
d.o.o.«,  ki naj se obravnava kot peta točka dnevnega reda.

Matjaž Aškerc je predlagal razširitev dnevnega reda s točko »Ustanovitev odbora za sprejem 
delegacije iz Telgateja«, ki naj se obravnava kot osemnajsta točka dnevnega reda, razširitev 
dnevnega reda s točko »Soglasje za izgradnjo hodnika ob regionalni cesti skozi Jeze«, ki naj 
se  obravnava  kot   devetnajsta  točka  dnevnega  reda  in  razširitev  dnevnega  reda  s  točko 
»Poročilo  o  delu  Javnega  zavoda  Bogenšperk«,  ki  naj  se  obravnava  kot  dvajseta  točka 
dnevnega reda.

Jože Ponebšek je predlagal umik 14. točke dnevnega reda »Kadrovske zadeve«.

Predsedujoči je dal na glasovanje predlog svetnika Franca Černeta za razširitev dnevnega reda 
s točko »Problematika plačevanja okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odpadnih 
voda«, ki naj se obravnava kot tretja točka dnevnega reda.
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Ob glasovanju je bilo navzočih 14 svetnikov.
Predlog je bil sprejet z 12 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.

Predsedujoči  je  dal  na  glasovanje  predlog  svetnika  Antona  Rafaela  Sinigoja  za  razširitev 
dnevnega reda s točko »Odlagališče radioaktivnih odpadkov«, ki naj se obravnava kot četrta 
točka dnevnega reda.

Ob glasovanju je bilo navzočih 14 svetnikov.
Predlog je bil sprejet z 11 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.

Predsedujoči je dal na glasovanje predlog podžupana Tomaža Gradiška za razširitev dnevnega 
reda s  točko  »Problematika  JP KSP Litija  d.o.o.«,   ki  naj  se  obravnava  kot  peta  točka 
dnevnega reda.

Ob glasovanju je bilo navzočih 14 svetnikov.
Predlog je bil sprejet z 13 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.

Predsedujoči je dal na glasovanje predlog svetnika Matjaža Aškerca za razširitev dnevnega 
reda s točko »Ustanovitev odbora za sprejem delegacije iz Telgateja«, ki naj se obravnava kot 
osemnajsta točka dnevnega reda.

Ob glasovanju je bilo navzočih 14 svetnikov.
Predlog je bil sprejet z 11 glasovi »za« in z 1 glasom »proti«.

Predsedujoči je dal na glasovanje predlog svetnika Matjaža Aškerca za razširitev dnevnega 
reda  s  točko  »Soglasje  za  izgradnjo  hodnika  ob  regionalni  cesti  skozi  Jeze«,  ki  naj  se 
obravnava kot  devetnajsta točka dnevnega reda.

Ob glasovanju je bilo navzočih 14 svetnikov.
Predlog je bil sprejet z 12 glasovi »za« in z 1 glasom »proti«.

Predsedujoči je dal na glasovanje predlog svetnika Matjaža Aškerca za razširitev dnevnega 
reda s točko »Poročilo o delu Javnega zavoda Bogenšperk«, ki naj se obravnava kot dvajseta 
točka dnevnega reda.

Ob glasovanju je bilo navzočih 14 svetnikov.
Predlog je bil sprejet z 12 glasovi »za« in z 1 glasom »proti«.

Predsedujoči  je  dal  na  glasovanje  predlog  svetnika  Jožeta  Ponebška  za  umik  14.  točke 
dnevnega reda »Kadrovske zadeve«.

Ob glasovanju je bilo navzočih 14 svetnikov.
Predlog je bil sprejet z 12 glasovi »za« in z 1 glasom »proti«.

Predsedujoči je dal v potrditev naslednji predlog dnevnega reda:

1. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mestne Lekarne – predlog za prvo branje
2. Poročilo o delu župana in občinske uprave
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3. Problematika  plačevanja  okoljske  dajatve  za  onesnaževanje  okolja  zaradi 
odpadnih voda

4. Odlagališče radioaktivnih odpadkov
5. Problematika JP KSP Litija d.o.o.
6. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Šmartno pri Litiji 

– uradno prečiščeno besedilo
7. Odlok  o  občinskem  lokacijskem  načrtu  za  območje  individualne  gradnje  na 

območju osrednje urbane aglomeracije Velika Kostrevnica –del predlog za drugo 
branje 

8. Odlok o  programu opremljanja  za  območje  individualne  gradnje  na obrobju 
osrednje urbane aglomeracije Velika Kostrevnica – del predlog za prvo branje

9. Odlok o urejanju javne razsvetljave v Občini Šmartno pri Litiji  – predlog za 
drugo branje

10. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat« - 
predlog za drugo branje

11. Pravilnik  o  spremembah  in  dopolnitvah  Pravilnika  o  pogojih  in  merilih  za 
sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Občini Šmartno pri Litiji

12. Letni program športa Občine Šmartno pri Litiji za leto 2006
13. Pravilnik  o  obremenjevanju nepremičnega premoženja  v  lasti  ali  upravljanju 

Občine Šmartno pri Litiji (služnostne pogodbe)
14. Posamezni program pridobivanja in razpolaganja stvarnega premoženja občine
15. Vzpostavitev območnega razvojnega partnerstva Središče Slovenije
16. Soglasje k ceni storitve pomoč na domu, ki jo izvaja CSD Litija
17. Organizacijska oblika predšolske vzgoje v Občini Šmartno pri Litiji
18. Ustanovitev odbora za sprejem delegacije iz Telgateja 
19. Soglasje za izgradnjo hodnika ob regionalni cesti skozi Jeze
20. Poročilo o delu Javnega zavoda Bogenšperk
21. Pobude in vprašanja svetnikov 

Ob glasovanju je bilo navzočih 14 svetnikov.
Dnevni red je bil sprejet z 12 glasovi »za« in z 1 glasom »proti«.

AD 1).  Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mestne Lekarne – predlog za prvo branje

Uvod sta podala Karmen Sadar in Dionizij Petrovič.

Razprave ni bilo.

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:

SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema Odlok o ustanovitvi javnega 
zavoda  Mestne  lekarne  v  prvem  branju  in  ugotavlja,  da  je  primeren  za  nadaljnjo 
obravnavo.

Ob glasovanju je bilo navzočih 14 svetnikov.
Sklep je bil sprejet z 14 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«

4



- skrajšani zapisnik 27. seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji -

AD 2). Poročilo o delu župana in občinske uprave

Poročilo je podal župan Milan Izlakar.

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

AD  3). Problematika  plačevanja  okoljske  dajatve  za  onesnaževanje  okolja  zaradi 
odpadnih voda

Uvod sta podala Franc Černe in župan Milan Izlakar.

Razprava:  Franc  Černe,  Sonja  Peterlin  Krznar,  Marko  Femc,  Rajko  Meserko,  Tomaž 
Kremžar, Anton Tomažič, Jože Ponebšek.

Jože Ponebšek replika na Franca Černeta.
Rajko Meserko replika na Jožeta Ponebška.
Snoja Peterlin Krznar replika na Tomaža Kremžarja.
Rajko Meserko replika na Tomaža Kremžarja.
Karmen Grom replika na Tomaža Kremžarja.

Dodatno obrazložitev so podali župan Milan Izlakar, Andreja Leskovšek, Aleš Jurič.

Franc Černe je predlagal pet minut odmora.

Predsedujoči je odredil pet minutni odmor.

- odmor -

Predsedujoči je preveril sklepčnost sveta (od 16 svetnikov jih je bilo navzočih 14).

Dodatna pojasnila sta podala Peter Lovšin in župan Milan Izlakar.

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednje sklepe v paketu:

SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji predlaga Ministrstvu za okolje in 
prostor  spremembo  oziroma  dopolnitev  Uredbe  o  okoljski  dajatvi  za  onesnaževanje 
okolja zaradi odpadnih voda, da bodo vsa gospodinjstva, ki niso priključena na javno 
vodovodno omrežje enakopravno obravnavana s tistimi, ki to takso že plačujejo.

SKLEP  2:  Občinski  svet  Občine  Šmartno  pri  Litiji  nalaga,  Javnemu  podjetju 
komunalno  stanovanjskemu  podjetju  Litija  d.o.o.,  da  v  primeru  tako  spremenjene 
uredbe,  vsa  pobrana  sredstva  vrne  upravičencem,  oziroma  jih  poračuna  pri  ostalih 
obveznostih.

SKLEP 3: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep, da občinska uprava 
pripravi operativni plan porabe koriščenja zbranih sredstev takse v občini za obdobje 
petih let. Plan porabe zbranih sredstev mora biti enakomerno porazdeljen po območju 
občine.

Ob glasovanju je bilo navzočih 15 svetnikov.
Sklepi v paketu so bili sprejeti z 13 glasovi »za« in z 2 glasovoma »proti«.
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AD 4). Odlagališče radioaktivnih odpadkov

Uvod sta podala župan Milan Izlakar in Anton Rafael Sinigoj.

Razprava: Tomaž Kremžar, Jože Ponebšek, Rajko Meserko, Tomaž Gradišek, Franc Černe, 
Marko Femc, Matjaž Aškerc, Jure Gradišek, Roman Zaman.
Tomaž Kremžar replika na Rajka Meserka.

Dodatna pojasnila sta podala župan Milan Izlakar in Karmen Sadar.

Matjaž Aškerc proceduralno.

Predsedujoči je odredil petnajst minutni odmor.

- odmor -

Predsedujoči je preveril sklepčnost sveta (od 16 svetnikov jih je bilo navzočih 15).

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednje predloge sklepov:

SKLEP 1:  Občinski  svet  Občine  Šmartno  pri  Litiji  nasprotuje  aktivnostim agencije 
ARAO na območju Občine Šmartno pri Litiji v postopku izbora lokacije odlagališča 
NSRAO in s tem gradnji takšnega odlagališča na območju Občine Šmartno pri Litiji.

Ob glasovanju je bilo navzočih 15 svetnikov.
Sklep je bil sprejet z 9 glasovi »za« in z 5 glasovi »proti«.

SKLEP  2:  Občinski  svet  Občine  Šmartno  pri  Litiji  nalaga  županu,  da  pristojnim 
službam: agencija ARAO, Urad za prostorski razvoj, Ministrstvo za okolje in prostor, 
posreduje stališče Občine Šmartno pri Litiji (1. SKLEP) in odstopi od vseh dosedanjih 
aktivnosti v zvezi s postopkom izbora odlagališča NSRAO na območju Občine Šmartno 
pri Litiji.

Ob glasovanju je bilo navzočih 15 svetnikov.
Sklep je bil sprejet z 8 glasovi »za« in z 4 glasovi »proti«.

SKLEP 3: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji nalaga županu, da takoj pristopi k 
reševanju  problematike  odlagališča  Rakovnik  v  sodelovanju  z  MOP  v  skladu  z  že 
sprejetimi sklepi občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji  in o tem pripravi pisno 
poročilo za naslednjo redno sejo občinskega sveta.

Ob glasovanju je bilo navzočih 15 svetnikov.
Sklep je bil sprejet z 10 glasovi »za« in z 1 glasom »proti«.

AD 5). Problematika JP KSP Litija d.o.o.

Uvod sta podala podžupan Tomaž Gradišek in župan Milan Izlakar.

Razprava: Rajko Meserko, Marko Femc, Tomaž Kremžar, Karmen Grom, Anton Tomažič.
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Rajko Meserko replika na Tomaža Kremžarja. 

Predsedujoči je predlagal naslednji predlog svetnice Karmen Grom:

SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji  pooblašča občinsko upravo Občine 
Šmartno pri  Litiji,  da do naslednje seje  pripravi  akt o  ustanovitvi  skupnega organa 
Javnega  podjetja  komunalno  stanovanjskega  podjetja  Litija  d.o.o.  in  ga  posreduje 
obema občinskima svetoma

Obrazložitev glasu sta podala: Rajko Meserko in Karmen Grom.

Ob glasovanju je bilo navzočih 15 svetnikov.
Sklep je bil sprejet z 15 glasovi »za« in z o glasovi »proti«.

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa svetnika Tomaža Kremžarja:

SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji, sprejema sklep o ukinitvi Komisije za 
pripravo Odloka o ustanovitvi  Javnega podjetja stanovanjsko komunalnega podjetja 
Litija  d.o.o.  in  za  nadaljnje  aktivnosti  na  tem  področju  pooblašča  občinsko  upravo 
Občine Šmartno pri Litiji.  

Ob glasovanju je bilo navzočih 15 svetnikov.
Sklep je bil sprejet z 15 glasovi »za« in z o glasovi »proti«.

AD 6). Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Šmartno pri Litiji 
– uradno prečiščeno besedilo

Uvod je podala Andreja Leskovšek.

Razprave ni bilo.

Marko Femc obrazložitev glasu.

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji  potrjuje Odlok o nadomestilu za 
uporabo stavbnega zemljišča v Občini Šmartno pri Litiji – uradno prečiščeno besedilo 1 
v prvem branju.

Ob glasovanju je bilo navzočih 15 svetnikov.
Sklep je bil sprejet z 12 glasovi »za« in z 1 glasom »proti«.

SKLEP 2: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji  potrjuje Odlok o nadomestilu za 
uporabo stavbnega zemljišča v Občini Šmartno pri Litiji – uradno prečiščeno besedilo 1.

Ob glasovanju je bilo navzočih 15 svetnikov.
Sklep je bil sprejet z 13 glasovi »za« in z 1 glasom »proti«.

AD 7). Odlok o  občinskem lokacijskem načrtu  za  območje  individualne  gradnje  na 
območju osrednje urbane aglomeracije Velika Kostrevnica –del predlog za drugo branje 
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Uvod je podal Peter Lovšin.

Poročilo  o  delu  na  Odboru  za  gospodarsko  infrastrukturo,  okolje  in  prostor  je  podal 
predsednik odbora Jože Ponebšek.
Poročilo o delu na Komisiji za statut in pravna vprašanja je podal predsednik komisije Rajko 
Meserko.

Razprave ni bilo.

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:

SKLEP:  Občinski  svet  Občine  Šmartno  pri  Litiji  sprejema  Odlok  o  občinskem 
lokacijskem  načrtu  za  območje  individualne  gradnje  na  območju  osrednje  urbane 
aglomeracije Velika Kostrevnica – del.

Ob glasovanju je bilo navzočih 12 svetnikov.
Sklep je bil sprejet z 12 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.

AD 8). Odlok o programu opremljanja za območje individualne gradnje na obrobju 
osrednje urbane aglomeracije Velika Kostrevnica – del predlog za prvo branje

Uvod je podal Peter Lovšin.

Poročilo o delu na Komisiji za statut in pravna vprašanja je podal predsednik komisije Rajko 
Meserko.
Poročilo  o  delu  na  Odboru  za  gospodarsko  infrastrukturo,  okolje  in  prostor  je  podal 
predsednik odbora Jože Ponebšek.

Razprave ni bilo.

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:

SKLEP:  Občinski  svet  Občine  Šmartno  pri  Litiji  sprejema  Odlok  o  programu 
opremljanja za območje individualne gradnje na obrobju osrednje urbane aglomeracije 
Velika Kostrevnica – del v prvem branju.

Ob glasovanju je bilo navzočih 13 svetnikov.
Sklep je bil sprejet z 13 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.

AD 9). Odlok o urejanju javne razsvetljave v Občini Šmartno pri Litiji – predlog za 
drugo branje

Uvod je podal Aleš Jurič.

Poročilo o delu na Komisiji za statut in pravna vprašanja je podal predsednik komisije Rajko 
Meserko.
Poročilo  o  delu  na  Odboru  za  gospodarsko  infrastrukturo,  okolje  in  prostor  je  podal 
predsednik odbora Jože Ponebšek.

Razprava: Franc Černe, Marko Femc.
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Dodatno pojasnilo je podal župan Milan Izlakar.

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:

SKLEP:  Občinski  svet  Občine  Šmartno pri  Litiji  sprejema Odlok o  urejanju  javne 
razsvetljave v Občini Šmartno pri Litiji.

Ob glasovanju je bilo navzočih 15 svetnikov.
Sklep je bil sprejet z 14 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.

AD 10). Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat« 
- predlog za drugo branje

Uvod je podala Karmen Sadar.

Poročilo o delu na Komisiji za statut in pravna vprašanja je podal predsednik komisije Rajko 
Meserko.

Razprava: Marko Femc, Tomaž Gradišek, Sonja Peterlin Krznar, Franc Černe.

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:

SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema Odlok o ustanovitvi organa 
skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat«.

Ob glasovanju je bilo navzočih 14 svetnikov.
Sklep ni bil sprejet z 5 glasovi »za« in z 7 glasovi »proti«.

AD 11). Pravilnik o  spremembah in  dopolnitvah Pravilnika o  pogojih  in  merilih  za 
sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Občini Šmartno pri Litiji

Uvod je podala Karmen Sadar.

Poročilo o delu na Komisiji za statut in pravna vprašanja je podal predsednik komisije Rajko 
Meserko.
Poročilo  o  delu  na  Odboru  za  družbene  dejavnosti  je  podal  predsednik  odbora  Anton 
Tomažič.

Razprave ni bilo.

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:

SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema Pravilnik o spremembah in 
dopolnitvah  Pravilnika  o  pogojih  in  merilih  za  sofinanciranje  izvajalcev  letnega 
programa športa iz javnih sredstev v Občini Šmartno pri Litiji.

Ob glasovanju je bilo navzočih 13 svetnikov.
Sklep je bil sprejet z 12 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.

AD 12). Letni program športa Občine Šmartno pri Litiji za leto 2006
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Uvod je podala Karmen Sadar.

Poročilo  o  delu  na  Odboru  za  družbene  dejavnosti  je  podal  predsednik  odbora  Anton 
Tomažič.
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 2006.

Ob glasovanju je bilo navzočih 13 svetnikov.
Sklep je bil sprejet z 13 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.

AD 13). Pravilnik o obremenjevanju nepremičnega premoženja v lasti ali upravljanju 
Občine Šmartno pri Litiji (služnostne pogodbe)

Uvod je podala Andreja Leskovšek.

Poročilo o delu na Komisiji za statut in pravna vprašanja je podal predsednik komisije Rajko 
Meserko.
Poročilo  o  delu  na  Odboru  za  gospodarsko  infrastrukturo,  okolje  in  prostor  je  podal 
predsednik odbora Jože Ponebšek.

Razprava: Marko Femc.

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:

SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema Pravilnik o obremenjevanju 
nepremičnega premoženja v lasti ali upravljanju Občine Šmartno pri Litiji (služnostne 
pravice).

Ob glasovanju je bilo navzočih 11 svetnikov.
Sklep je bil sprejet z 11 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.

AD 14). Posamezni program pridobivanja in razpolaganja stvarnega premoženja občine

Uvod je podala Andreja Leskovšek.

Razprava: Marko Femc, Tomaž Gradišek, Sonja Peterlin Krznar, Franc Černe.

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednje predloge sklepov v paketu:

SKLEP  1:  Občinski  svet  Občine  Šmartno  pri  Litiji,  sprejema  sklep  o  pridobitvi 
nepremičnine zemljišča parc. št. 1152/7, k.o. Liberga, v izmeri 212 m2, ZKV 246 v lasti 
Damjana Medveda, stanujočega Liberga 5, 1275 Šmartno pri Litiji, na podlagi Zakona o 
kmetijskih zemljiščih.

SKLEP 2: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji, sprejema sklep o prodaji zemljišča 
parc.  št.  1025/9,  k.o.  Šmartno  v  izmeri  265  m2,  zainteresiranemu  kupcu  Tomažu 
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Celstina, Stanujočemu Tomazinova 1, 1275 Šmartno pri Litiji, na podlagi individualne 
pogodbe.

SKLEP 3: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji, sprejema sklep o prodaji zemljišča 
parc.  št.  1025/9,  k.o.  Šmartno  v  izmeri  112  m2,  zainteresiranemu  kupcu  Srečkotu 
Rozina,  stanujočemu  Na  Roje  12,  1275  Šmartno  pri  Litiji,  na  podlagi  individualne 
pogodbe.

SKLEP 4: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji, sprejema sklep o prodaji zemljišča 
parc. št. 1025/10, k.o. Šmartno v izmeri 259 m2, zainteresiranima kupcema Tatjani in 
Janezu  Dobravcu,  stanujočima  Na  Roje  10,  1275  Šmartno  pri  Litiji  na  podlagi 
individualne pogodbe.

SKLEP 5: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji, sprejema sklep, da se del poslovne 
stavbe Žita v izmeri 403,34 m2, v vrednosti 29.884.025,00 SIT, proda na podlagi javnega 
zbiranja ponudb.

SKLEP 6: Občinski svet Občine Šmartno pri Litji sprejema sklep, da se prodaja dela 
poslovne  stavbe  Žita,  upošteva  v  letnem  programu  prodaje  in  nakupa  stvarnega 
premoženja občine.

Ob glasovanju je bilo navzočih 12 svetnikov.
Sklepi v paketu so bili sprejeti z 12 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.

AD 15). Vzpostavitev območnega razvojnega partnerstva Središče Slovenije

Uvod sta podala Saša Gradišek in župan Milan Izlakar.

Razprava: Tomaž Gradišek, Marko Femc, Franc Černe.

Dodatno pojasnilo je podal župan Milan Izlakar.

Obrazložitev glasu je podal Marko Femc.

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednja predloga sklepov:

SKLEP  1:  Občinski  svet  Občine  Šmartno  pri  Litiji  sprejema  sklep  o  ustanovitvi 
Območnega razvojnega partnerstva Središča Slovenije.

SKLEP 2: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji  s tem sklepom pooblašča župana 
Milana Izlakarja za podpis pogodbe.

Ob glasovanju je bilo navzočih 11 svetnikov.
Sklepa v paketu sta bila sprejeta z 11 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.

Predsedujoči je prekinil sejo ob 22.08 uri.

Pripravila:                                   
Nataša Dobravec

           
Tajnik občine:                                                                                              Predsedujoči:
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mag. Karmen Sadar                                    Milan Izlakar
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