
- skrajšani zapisnik 29. redne seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji -

 
Skrajšani zapisnik

devetindvajsete redne seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji, 
ki je potekala dne, 23.09.2010 ob 18.00 uri, v Viteški dvorani na gradu Bogenšperk, 

Bogenšperk 5, Šmartno pri Litiji

Prisotni svetniki: Jože Ponebšek,  Franc Černe, Matjaž Aškerc, Peter Avbelj, Joža Žurga, 
Miroslav Berčon, Miro Koprivnikar, Petra Kovačič, Janez Trpin, Tomaž Gradišek, Marjan 
Janežič, Peter Jože Poglajen, Tea Šavor (do 18.45 ure), Franc Jaklič, Jernej Peterlin (od 18.25 
ure dalje)
Odsotni: Sonja Peterlin Krznar
Ostali prisotni: za občinsko upravo: Karmen Sadar, Andreja Leskovšek, Tatjana Martinčič 
Poglajen, Matej Adamič, Aleš Krže, Nataša Dobravec
Gostje: /

Sejo je pričel in vodil župan Občine Šmartno pri Litiji Milan Izlakar. Po uvodnem pozdravu je 
predsedujoči ugotovil sklepčnost sveta (navzočih je bilo 13 članov občinskega sveta od 16 - 
ih).

Potrditev skrajšanega zapisnika:
- 28. redne seje z dne, 22.06.2010 in
- 4. korespondenčne seje z dne, 04.08.2010

Pripomb na zapisnik ni bilo.

Predsedujoči je dal v potrditev skrajšani zapisnik 28. redne seje z dne, 22.06.2010 in zapisnik 
4. korespondenčne seje z dne, 04.08.2010.

Ob glasovanju je bilo navzočih 13 članov občinskega sveta.
Zapisnika sta bila potrjena z 12 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.

Predsedujoči  je  dnevni  red  spremenil  tako,  da  je  dnevni  red  razširil  s  točko  »Odlok  o 
spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za razširitev 
ureditvenega območja Šmartno sever ŠS 2; predlog za drugo branje«, ki naj se obravnava kot 
3. točka dnevnega reda, ostale točke se ustrezno preštevilčijo in predlagal sledeči dnevni red:

1. Poročilo o delu župana in občinske uprave
2. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Šmartno pri Litiji – predlog 
za drugo branje
3. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu za razširitev ureditvenega območja Šmartno sever ŠS 2 -  predlog za drugo 
branje
4. Zaključni  račun proračuna Občine  Šmartno  pri  Litiji  za  leto  2009 in  inventurno 
poročilo Občine Šmartno pri Litiji za leto 2009
5. Sklep o ukinitvi javnega dobra
6. Posamični program ravnanja s stvarnim premoženjem 
7. Pobude in vprašanja svetnikov

Razprave na dnevni red ni bilo.
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Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji dnevni red:

1. Poročilo o delu župana in občinske uprave
2. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Šmartno pri Litiji – predlog 

za drugo branje
3. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem podrobnem prostorskem 

načrtu za razširitev ureditvenega območja Šmartno sever ŠS 2 - predlog za drugo 
branje

4. Zaključni račun proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2009 in inventurno 
poročilo Občine Šmartno pri Litiji za leto 2009

5. Sklep o ukinitvi javnega dobra
6. Posamični program ravnanja s stvarnim premoženjem 
7. Pobude in vprašanja svetnikov

Ob glasovanju je bilo navzočih 13 članov občinskega sveta.
Dnevni red je bil potrjen z 10 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  kategorizaciji  občinskih  javnih  cest  v  Občini  Šmartno  pri  Litiji  – 
predlog za drugo branje

Uvod sta podala Aleš Krže in župan Milan Izlakar.

Poročilo  o  delu  na  Odboru  za  gospodarsko  infrastrukturo,  okolje  in  prostor  je  podal 
predsednik odbora Jože Ponebšek.

Razprava: Marjan Janežič, Franc Černe, Peter Jože Poglajen.

Dodatna pojasnila sta podala župan Milan Izlakar in Aleš Krže.

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:

SKLEP:  Občinski  svet  Občine  Šmartno  pri  Litiji  sprejema  Odlok  o  kategorizaciji 
občinskih cest v Občini Šmartno pri Litiji. 

Ob glasovanju je bilo navzočih 11 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 7 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.

AD  3). Odlok  o  spremembah  in  dopolnitvah  odloka  o  občinskem  podrobnem 
prostorskem načrtu za razširitev ureditvenega območja Šmartno sever ŠS 2; predlog za 
drugo branje

Uvod je podala Andreja Leskovšek.
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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 predloga sklepov v paketu:

SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema Odlok o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem načrtu za razširitev ureditvenega območja 
Šmartno sever ŠS 2.

SKLEP 2:  V času javne  razgrnitve  dopolnjenega osnutka Odloka  o  spremembah in 
dopolnitvah  Odloka  o  občinskem  podrobnem  prostorskem  načrtu  za  razširitev 
ureditvenega območja Šmartno sever ŠS 2 ni bilo pripomb.

Ob glasovanju je bilo navzočih 13 članov občinskega sveta.
Sklepa v paketu sta bila sprejeta z 13 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.

AD 4). Zaključni račun proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2009 in inventurno 
poročilo Občine Šmartno pri Litiji za leto 2009

Uvod je podala Tatjana Martinčič Poglajen.

Matjaž Aškerc je predlagal deset minut odmora.

Predsedujoči je odredil deset minutni odmor.

- odmor -

Predsedujoči  je  preveril  sklepčnost  sveta  (navzočih  je  bilo  14  članov  od  16-  ih  članov 
občinskega sveta).

Matjaž Aškerc je predlagal, da se o tej točki dnevnega reda ne glasuje.

Predsedujoči je zaključil točko dnevnega reda brez glasovanja.

AD 5). Sklep o ukinitvi javnega dobra

Uvod sta podala Nataša Dobravec in župan Milan Izlakar.

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 sprejme sklep o ukinitvi javnega dobra 
na zemljišču parc. št.: 1657/10, vpisan v ZKV 827 k.o. Jablanica.
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Ob glasovanju je bilo navzočih 14 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 13 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.

AD 6). Posamični program ravnanja s stvarnim premoženjem 

Uvod sta podala Nataša Dobravec in župan Milan Izlakar.

Razprava: Franc Černe, Matjaž Aškerc, Miro Koprivnikar, Miroslav Berčon.

Dodatna pojasnila sta podala župan Milan Izlakar in Nataša Dobravec.

Franc Černe je predlagal deset minut odmora.

Predsedujoči je odredil deset minutni odmor.

- odmor -

Predsedujoči  je  preveril  sklepčnost  sveta  (navzočih  je  bilo  15  članov  od  16-  ih  članov 
občinskega sveta).

Franc Černe je predlagal, da se o tej točki dnevnega reda ne glasuje.

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:

SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep, da se odkupi tlačni  
oskrbovalni  vod  z  vodohranom za  potrebe  vodovodnega  sistema Vintarjevec  –  Dom 
Tisje, po ocenjeni vrednosti 13.420,00 €.

Ob glasovanju je bilo navzočih 7 članov občinskega sveta.
O sklepu se ni glasovalo.

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:

SKLEP 2: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep, da se zemljišča parc. 
št.: 1025/15, travnik v izmeri 743 m2, vpisan v ZK vložek 395 k.o. Šmartno, v vrednosti 
29.720,00 €, parc. št.: 1025/14, travnik v izmeri 1002 m2, vpisan v ZK vložek 395 k.o.  
Šmartno, v vrednosti 40.080,00 € in parc. št.: 1025/13, travnik v izmeri 790 m2, vpisan v 
ZK vložek 395 k.o. Šmartno v vrednosti 31.600,00 €, prodajo Direkciji  RS za ceste z 
neposredno  pogodbo,  pri  tem,  da se  kupnina za  predmetna  zemljišča  ne  nakaže  na 
transakcijiski  račun  občine,  pač  pa  se  upošteva  kot  soinvestitorski  vložek  Občine 
Šmartno pri Litiji za izgradnjo obvoznice Šmartno.

Ob glasovanju je bilo navzočih 7 članov občinskega sveta.
O sklepu se ni glasovalo.

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:

SKLEP 3:  Občinski  svet  Občine  Šmartno pri  Litiji  sprejema sklep,  da se  pridobita 
nepremičnini  parc.  št.:  37/15   pot  v  izmeri  53  m2,  vpisana  v  ZK  vložek  1186  k.o.  
Šmartno, ocenjena na 1.220,00 € in parc. št.: 37/17 pot v izmeri 504 m2, vpisana v ZK 
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vložek 619 k.o. Šmartno, ocenjena na 11.600,00 €. Davek od prometa z nepremičninami 
in stroške overitve podpisa prodajalcev plača Občina Šmartno pri Litiji.

Ob glasovanju je bilo navzočih 8 članov občinskega sveta.
O sklepu se ni glasovalo.

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:

SKLEP 4:  Občinski  svet  Občine  Šmartno pri  Litiji  sprejema sklep,  da se  pridobijo 
nepremičnine  parc.  št.  685/6,  pot  v  izmeri  127  m2,  vpisana  v  ZK  vložek  126  k.o. 
Jablanica, ocenjena na 2.349,00 €, parc. št.: 687/15, pot v izmeri 381 m2, vpisana v ZK 
vložek 126 k.o. Jablanica, ocenjena na 9.747,00 € in parc. št.: 824/2 pot v izmeri 124 m2, 
vpisana  v ZK vložek 129 k.o. Jablanica, ocenjena na 495,00 €. Davek od prometa z 
nepremičninami  in  stroške  overitve  podpisa  prodajalcev  plača  Občina  Šmartno  pri 
Litiji.

Ob glasovanju je bilo navzočih 7 članov občinskega sveta.
O sklepu se ni glasovalo.

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:

SKLEP 5:  Občinski  svet  Občine  Šmartno pri  Litiji  sprejema sklep,  da se  pridobita 
nepremičnini  parc.  št.:  1114/2  cesta  v  izmeri  5807 m2, vpisana v  ZK vložek  23 k.o. 
Štanga in parc. št.: 1114/5 cesta v izmeri 421 m2 vpisan v ZK vložek 23 k.o. Štanga.  
Davek  od  prometa  z  nepremičninami  in  stroške  overitve  podpisa  prodajalcev  plača 
Občina  Šmartno  pri  Litiji.  V  primeru,  da  občina  pridobi  uradni  dokaz,  da  je  bila  
kupnina že nakazana prednikom dedičev, se postopek ustavi.

Ob glasovanju je bilo navzočih 7 članov občinskega sveta.
O sklepu se ni glasovalo.

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:

SKLEP 6:  Občinski  svet  Občine  Šmartno pri  Litij,  sprejema sklep,  da se  pridobijo 
nepremičnine parc. št.: 302/4, cesta v izmeri 187 m2, vpisana v ZK vložek 67 k.o. Ježni  
Vrh, ocenjena na 2.620,00 €, nepremičnina parc. št.: 302/5, cesta v izmeri 3 m2, vpisana 
v ZK vložek 67 k.o. Ježni Vrh, ocenjena na 40,00 €, parc. št.: 357/2, cesta v izmeri 2 m2, 
vpisana v ZK vložek 67 k.o. Ježni Vrh, ocenjena na 10,00 € in nepremičnina parc. št. 
326/2, cesta v izmeri 349 m2, vpisana v  ZK vložek 97   k.o. Ježni Vrh, ocenjena na 
3.130,00 €. Davek od prometa z nepremičninami in stroške overitve podpisa prodajalcev 
plača Občina Šmartno pri Litiji.

Ob glasovanju je bilo navzočih 8 članov občinskega sveta.
O sklepu se ni glasovalo.

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:

SKLEP 7: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep, da se zemljišče parc. 
št.: 1657/10, pot v izmeri 105 m2, vpisana v ZK vložek 827 k.o. Jablanica, ocenjena na 
2.565,00 €, menja za zemljišča parc. št.: 823/2, pot v izmeri 124 m2, vpisana v ZK vložek 
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129 k.o. Jablanica, ocenjena na 1.116,00 € in zemljišče parc. št.: 826/5,  pot v izmeri 8 
m2, vpisana v ZK vložek 129 k.o. Jablanica, ocenjena 216.00 €. Razliko v višini 1.233,00 
€,  plačata  solastnici  zemljišč  823/2 in 826/5 obe k.o.  Jablanica.  Davek od prometa z 
nepremičninami  in  stroške  overitve  podpisa  prodajalcev  plača  Občina  Šmartno  pri 
Litiji.

Ob glasovanju je bilo navzočih 7 članov občinskega sveta.
O sklepu se ni glasovalo.

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:

SKLEP 8:  Občinski  svet  Občine  Šmartno pri  Litiji  sprejema sklep,  da se  pridobijo 
nepremičnine: zemljišče parc. št.: 1043/2, cesta v izmeri 1165 m2, vpisana v ZK vložek 
715 k.o. Liberga v vrednosti 2.330,00 €, parc. št.: 1043/5, cesta v izmeri 105 m2, vpisana 
v ZK vložek 715 k.o. Liberga, v vrednosti 210,00 €, parc. št.: 1152/5, cesta v izmeri 1163 
m2, vpisana v ZK vložek 246 k.o. Liberga, v vrednosti 2.326,00 €, parc. št.: 1151/6, cesta 
v izmeri 772 m2, vpisana v ZK vložek 195 k.o. Liberga, v vrednosti  1.544,00 €, parc. št.: 
1226/7,  cesta  v  izmeri  2499  m2,  vpisana  v  ZK  vložek  85  k.o.  Liberga,  v  vrednosti  
4.998,00 € in parc.  št.:  1201/4,  cesta v zmeri  2235 m2, vpisana v ZK vložek 84 k.o. 
Liberga, v vrednosti 4.470,00 €. Davek od prometa z nepremičninami in stroške overitve 
podpisa prodajalcev plača Občina Šmartno pri Litiji.

Ob glasovanju je bilo navzočih 7 članov občinskega sveta.
O sklepu se ni glasovalo.

AD 8). Pobude in vprašanja svetnikov

Marjan  Janežič:  Svetnik  je  podal  pobudo,  da  se  od  povzročitelja  požara  na  novi   trasi 
daljnovoda 2x400 kW zahteva povračilo stroškov gašenja.

Predsedujoči je zaključil  sejo ob  19.10 uri.

Pripravila:                                   
Nataša Dobravec

 
          
Tajnik občine:                                                                                                        Predsedujoči:
mag. Karmen Sadar                                              Milan Izlakar
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