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Skrajšani zapisnik 

 pete redne seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji, ki je bila dne 10.02.2011  

ob 18.00 uri v sejni sobi Občine Šmartno pri Litiji,  

Tomazinova ulica 2, Šmartno pri Litiji 

 

 

Prisotni svetniki: Joţe Ponebšek, Matjaţ Aškerc (od 18.20 ure dalje), Peter Avbelj, Joţa 

Ţurga, Miroslav Berčon, Miro Koprivnikar, Franc Jaklič, Petra Kovačič Pancar, Igor Moţina, 

Marija Vidgaj, Igor Soršak, Marino Dobčnik (od 19.15 ure dalje), Janko Končar, Franc Props, 

Urška Pivec, Franc Adamčič 

Odsotni: / 

Ostali prisotni: Za občinsko upravo: Karmen Sadar, Andreja Leskovšek,  Matej Adamič, 

Jurij Klepec, Tanja Kepa Ferlan, Aleš Krţe, Tatjana Martinčič Poglajen, Nataša Dobravec, 

Andrej Novak 

Vabljeni: predsednik Nadzornega odbora Občine Šmartno pri Litiji Joţe Perme, mediji 

 

Sejo je pričel in vodil ţupan 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 

- četrte redne seje z dne, 23.12.2010 

 

Pripomb na zapisnik ni bilo. 

 

Predsedujoči je dal v potrditev skrajšani zapisnik četrte redne seje z dne, 23.12.2010. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 14 članov občinskega sveta. 

Zapisnik je bil potrjen s 14 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 

 

Predsedujoči je predlagal naslednji dnevni red: 
 

1. Poročilo o delu ţupana in občinske uprave 

2. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja Šmartno jug 

2. Del; predlog za prvo branje 

3. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja za obstoječo 

komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine 

Šmartno pri Litiji; predlog za prvo branje 

4. Tehnični popravek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za prostorsko 

ureditev skupnega pomena za obvoznico Šmartno pri litij na cesti R2-416 – odsek 

1346 in 1347 

5. Zaključni račun proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2009 in Inventurno 

poročilo Občine Šmartno pri Litiji za leto 2009 

6. Letni program športa Občine Šmartno pri Litiji za leto 2011 

7. Program dela na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini 

Šmartno pri Litiji za leto 2011 

8. Zniţanje najemnine za poslovna prostora na Staretovem trgu 25, Šmartno pri Litiji 

9. Posamičen program razpolaganja s stvarnim premoţenjem Občine Šmartno pri Litiji 

10. Pobude in vprašanja svetnikov 

 

Predsedujoči je dal v razpravo predlagani dnevni red. 
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Razprave na dnevni red ni bilo. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog dnevnega reda: 

 

1. Poročilo o delu župana in občinske uprave 

2. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja 

Šmartno jug 2. Del; predlog za prvo branje 

3. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja za 

obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za 

območje Občine Šmartno pri Litiji; predlog za prvo branje 

4. Tehnični popravek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za 

prostorsko ureditev skupnega pomena za obvoznico Šmartno pri litij na cesti R2-

416 – odsek 1346 in 1347 

5. Zaključni račun proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2009 in Inventurno 

poročilo Občine Šmartno pri Litiji za leto 2009 

6. Letni program športa Občine Šmartno pri Litiji za leto 2011 

7. Program dela na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v 

Občini Šmartno pri Litiji za leto 2011 

8. Znižanje najemnine za poslovna prostora na Staretovem trgu 25, Šmartno pri 

Litiji 

9. Posamičen program razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Šmartno pri 

Litiji 

10. Pobude in vprašanja svetnikov 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 14 članov občinskega sveta. 

Dnevni red  je bil sprejet s 14 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 

 

AD 1). Poročilo o delu župana in občinske uprave 

 

Poročilo je podal ţupan Milan Izlakar. 

 

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

 

AD 2). Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja 

Šmartno jug 2. del; predlog za prvo branje 

 

Uvod sta podala Andreja Leskovšek in Andrej Novak. 

 

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 Joţe Ponebšek. 

 

Razprava: Franc Jaklič. 

 

Dodatna pojasnila je podal Andrej Novak. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
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SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme Odlok o občinskem 

podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja Šmartno jug 2. del  v prvem 

branju. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 14 članov občinskega sveta. 

Sklep je bil sprejet s 14 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 

 

AD 3). Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja za 

obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje 

Občine Šmartno pri Litiji; predlog za prvo branje 

 

Uvod sta podala Jurij Klepec in ţupan Milan Izlakar. 

 

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 Joţe Ponebšek. 

 

Razprava: Joţa Ţurga, Marinka Vidgaj, Franc Jalič, Miroslav Berčon, Janko Končar, Peter 

Avbelj, Petra Kovačič Pancar. 

 

Dodatna pojasnila je podal ţupan Milan Izlakar. 

 

Joţa Ţurga je predlagala naslednja predloga sklepov: 

 

SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep, da se komunalni prispevek 

v prvem obračunskem območju zmanjša za 20% v drugem za 30 % in v tretjem za 40%. 

 

SKLEP 2:  Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep, da se o tem predlogu 

glasuje posamično. 

 

Predsedujoči je odredil deset minutni odmor. 

 

 

- ODMOR  - 

 

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

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

 

SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme sklep da se o predlogu Odloka 

o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja za obstoječo komunalno 

opremo in merili za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Šmartno pri 

Litiji za prvo branje ne glasuje. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta. 

Sklep je bil sprejet s 15 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 

 

AD 4). Tehnični popravek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za 

prostorsko ureditev skupnega pomena za obvoznico Šmartno pri litij na cesti R2-416 – 

odsek 1346 in 1347 
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Uvod je podala Andreja Leskovšek. 

 

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 Joţe Ponebšek. 

 

Razprave ni bilo. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

 

SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme Tehnični popravek Odloka o 

občinskem podrobnem prostorskem načrtu za prostorsko ureditev skupnega pomena za 

obvoznico Šmartno pri Litiji R2 – 416 – odsek 1346 in 1347.  

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta. 

Sklep je bil sprejet s 15 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 

 

AD 5). 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. 

 

Poročilo o delu na Nadzornem odboru občine je podal Joţe Perme. 

 

Razprave ni bilo. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednja predloga sklepov v paketu: 

 

SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litij sprejme Zaključni račun proračuna 

Občine Šmartno pri Litiji za leto 2009. 

 

SKLEP 2: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme inventurno poročilo Občine 

Šmartno pri Litiji za leto 2009. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta. 

Sklepa v paketu sta bila sprejeta s 13 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 

 

AD 6). Letni program športa Občine Šmartno pri Litiji za leto 2011 

 

Uvod je podala Karmen Sadar. 

 

Poročilo o delu na Odboru za druţbene dejavnosti je podala predsednica odbora Petra 

Kovačič Pancar. 

 

Razprave ni bilo. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

 

SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme Letni program športa Občine 

Šmartno pri Litiji za leto 2011. 
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Ob glasovanju je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta. 

Sklep je bil sprejet s 16 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 

 

AD 7). Program dela na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v 

Občini Šmartno pri Litiji za leto 2011 

 

Uvod je podala  Tanja Kepa Ferlan. 

 

Poročilo o delu na Odboru za zaščito in reševanje je podala predsednica odbora Petra Kovačič 

Pancar. 

 

Razprava: Franc Jaklič: 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

 

SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme program dela na področju 

varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Šmartno pri Litiji za leto 2011. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta. 

Sklep je bil sprejet s 16 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 

 

AD 8). Znižanje najemnine za poslovna prostora na Staretovem trgu 25, Šmartno pri 

Litiji 

 

Uvod je podal ţupan Milan Izlakar. 

 

Poročilo o delu na Odboru za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance je podal Marino 

Dobčnik. 

Poročilo o delu na Nadzornem odboru občine je podal predsednik odbora Joţe Perme. 

 

Razprava: Franc Props, Joţe Ponebšek. 

 

Nadzorni odbor Občine Šmartno pri Litiji je predlagal, da Občinski svet Občine Šmartno pri 

Litiji sprejme naslednji sklep: 

 

SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejeme, sklep, da oba prosilca zniţanja 

najemnine za poslovne prostore namenjene trgovski dejavnosti svoji vlogi dopolnita in 

utemeljita osnovno vlogo  z podrobnim prikazom poslovnega uspeha v letih 2009 in 2010. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje predlog sklepa Nadzornega odbora občine: 

 

SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litij sprejme sklep, da občinska uprava 

Občine Šmartno pri Litiji oba prosilca za znižanje najemnine za poslovne prostore 

namenjene trgovski dejavnosti svoji vlogi dopolnita in utemeljita osnovo vlogo s 

podrobnim  prikazom poslovnega uspeha (poslovno poročilo) za leto 2010, ki bo tudi 

podlaga za ponovno obravnavo na občinskemu svetu. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta. 

Sklep je bil sprejet s 15 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 
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AD 9). Posamičen program razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Šmartno pri 

Litij 

 

Uvod sta podala Jurij Klepec in ţupan Milan Izlakar. 

 

Razprave ni bilo. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

 

SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme posamičen program 

razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Šmartno pri Litiji za enosobno 

stanovanje v I. nadstropju večstanovanjskega objekta na naslovu Staretov trg 25, 

Šmartno pri Litiji v skupni izmeri 25.36 m2, parc. št. 33/1 k.o. Šmartno, ki je predmet 

tega sklepa se proda na javni dražbi. 

Izklicna cena za stanovanje znaša 25.050,00 €, najnižji znesek višanja je 500,00 €, 

uspešni dražitelj je dolžan kupnino za stanovanje poravnati v roku 8 dni od dneva 

podpisa prodajne pogodbe na TRR Občine Šmartno pri Litiji. Plačilo kupnine v 

navedenem roku je bistveni sestavni del prodajne pogodbe, saj se prodajna pogodba 

avtomatično razdre, če kupec ne plača kupnine v navedenem roku. 

Dražitelji morajo pred pričetkom dražbe plačati kavcijo v višini 10% izklicne cene na 

TRR občine. Plačana kavcija bo brez obresti po končani dražbi vrnjena tistim 

dražiteljem, ki na dražbi ne bodo uspeli in sicer v roku 3 dni od dneva izvedbe dražbe. 

Vse stroške v zvezi z prenosom lastništva, vključno z davkom na promet z nepremičnin, 

overitve prodajne pogodbe pri notarju in stroške za zemljiško knjižno sprovedbo 

pogodbe, se zaveže  plačati kupec. 

Javna dražba bo objavljena v Uradnem listu RS in na spletni strani Občine Šmartno pri 

Litiji. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta. 

Sklep je bil sprejet s 16 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 

 

 AD 10). Pobude in vprašanja svetnikov 

 

Miro Koprivnikar: V štangarskih Poljanah na avtobusni postaji pri odcepu za Veliko Štango 

ţe kar nekaj let biva kontejner za smeti (v sami postaji). Svetnik misli, da ta postaja ni bila 

namenjena za to, da se notri zbirajo smeti. Svetnik prosi, če se da to kako rešiti. Krajani, ki 

odlagajo smeti v ta kontejner nimajo kakšnega posebnega posluha, da bi to odstranili. Pa bi 

bilo to potrebno nekako rešiti: naj si nabavijo svoje kontejnerje, tako kot jih imajo vsi drugi, 

ne pa enega skupnega na sredi vasi.  

Igor Možina: Svetnik daje pobudo, da se pri podruţnični šoli Kostrevnica, na šolskem igrišču 

zamenjajo koši in goli, kar bi bila zelo lepa zadeva, če je moţno to investicijo izvest.  

Marino Dobčnik: Svetnik prosi, da se za naslednjo sejo pripravi obširno poročilo kako daleč 

je zadeva z obvoznico Šmartno in kaj še manjka, da se ta zadeva prične odvijat.  

 

Predsedujoči je zaključil sejo ob 19.50 uri. 

 

Pripravila:                                         

Nataša Dobravec 

                      

Tajnik občine:                                                                                              Predsedujoči: 

mag. Karmen Sadar                                              Milan Izlakar 

 


