
- skrajšani zapisnik 5. redne seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji -

 
Skrajšani zapisnik

 pete redne seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji, ki je bila dne, 26.04.2007 
ob 18.00 uri, v sejni sobi Občine Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, Šmartno pri 

Litiji

Prisotni svetniki: Jože Ponebšek (od 18.17, ure dalje), Franc Černe (od 18.23, ure dalje), 
Matjaž Aškerc, Sonja Peterlin Krznar, Peter Avbelj, Joža Žurga, Jernej Peterlin (od 18.18 ure 
dalje), Jože Verbajs, Miroslav Berčon, Miro Koprivnikar, Franc Jaklič, Petra Kovačič, Marjan 
Janežič, Janez Trpin
Odsotni: Tomaž Gradišek opr., Peter Jože Poglajen 
Ostali prisotni:  Za občinsko upravo: Karmen Sadar, Nataša Dobravec, Ines Klinkon, Janez 
Ponebšek  -  predsednik  Nadzornega  odbora  občine,  Albert  Pavli  –  ravnatelj  OŠ Šmartno, 
Milan Klinc – predstavnik JP KSP Litija, d.o.o.,  mediji.

Sejo je pričel in vodil župan Občine Šmartno pri Litiji Milan Izlakar. Po uvodnem pozdravu je 
predsedujoči ugotovil sklepčnost sveta (navzočih je bilo 11 članov občinskega sveta od 16 - 
ih).

Potrditev skrajšanega zapisnika
- 4. redne seje z dne, 08.03.2007

Pripombe na zapisnik:
Sonja Peterlin Krznar je ponovno predlagala, da se v zapisnik  zapiše tudi poročilo o delu 
župana in občinske uprave.

Pojasnilo župana: O sejah občinskega sveta se vodi skrajšani zapisnik, zato se poročilo o 
delu župana in občinske uprave ne bo navajalo v skrajšanih zapisnikih. Skrajšano poročilo 
bodo dobili člani občinskega sveta na mizo na seji.

Ob glasovanju je bilo navzočih 11 svetnikov.
Skrajšani zapisnik je bil potrjen z 9 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.

Predsedujoči  je  razširil  dnevni  red s  točkami  »Sprejem sklepa  o ceni  priključne  takse  na 
sistemih za oskrbo s pitno vodo v Občini Šmartno pri Litiji«, ki naj se obravnava kot  8. točka 
dnevnega reda, »Kadrovske zadeve«, ki naj se obravnava kot 10 točka dnevnega reda in 11. 
»Razprava  o  odločitvi  Občine  Šmartno  pri  Litiji  glede  vključitve  občine  v  regijo«  in 
predlagal naslednji dnevni red:

1. Poročilo o delu župana in občinske uprave
2. Odlok o programu opremljanja na podlagi občinskega lokacijskega načrta za območje 

lokacijskega načrta za območje Šmartno sever – Jeze; predlog za drugo branje
3. Odlok  o programu opremljanja na podlagi občinskega lokacijskega načrta za območje 

Šmartno Jug – del; predlog za drugo branje
4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna 

šola Šmartno, predlog za prvo branje
5. Odlok o koncesiji storitev dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja 

zemeljskega plina na območju Občine Šmartno pri Litiji; predlog za prvo branje
6. Letni program športa Občine Šmartno pri Litiji
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7. Poročilo o obračunu, prihodkih in porabi najemnin za stanovanja in poslovne prostore 
v lasti Občine Šmartno pri Litiji v letu 2006 in plan za leto 2007

8. Sprejem sklepa o ceni priključne takse na sistemih za oskrbo s pitno vodov v Občini 
Šmartno pri Litji

9. Premoženjsko pravne zadeve:
Uvod bo podala Nataša Dobravec.

- nakup nepremičnine parc. št. 1395/6, ZKV 1057, k.o. Šmartno (št. zadeve 466-
024/2005)

- nakup nepremičnine parc. št. 353/2, ZKV 153, k.o Ježni Vrh (št. zadeve 466-
031/2006)

- nakup nepremičnin parc. št. 306/2 in 305/4, k.o. Šmartno (št. zadeve 347-070/2004)
- nakup prostorov na podstrešju poslovne stavbe na Tomazinovi (št. zadeve 466-

029/206) 
- nakup nepremičnin parc. št.: 608/6, 608/7, 608/8, 608/9 in 655/2, vse k.o. Jablanica 

(št. zadeve 466-018/2007)
- odprodaja dvosobnega stanovanja št. 14 v mansardi večstanovanjskega objekta na 

Staretovem trgu 25, v Šmartnem (št. zadeve 466-006/2007 in 466-007/2006)
- odprodaja nepremičnin parc. št. 491/7 in 491/9, ZKV 431, k.o. Štanga (št. zadeve 466-

032/2006)
- odprodaja 2/3 nepremične parc. št. 396/2, ZKV 218, k.o. Ježni Vrh (št. zadeve 466-

045/2004 in 466-020/2006)
- ukinitev statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini parc. št. 892, ZKV 436, k.o. 

Gradišče (št. zadeve 466-043/2006) in ukinitev statusa grajenega javnega dobra ne 
nepremičnini parc. št. 2048/2, ZKV 858, k.o. Liberga ( št. zadeve 466-001/2006)

- odprodaja nepremičnine parc št. 892, ZKV 436, k.o. Gradišče (št. zadeve 466-
043/2006)

- odprodaja nepremičnine parc. št. 2048/2, ZKV 858, k.o. Liberga ( št. zadeve 466-
001/2006)

- odprodaja stanovanja št. 5 v Kulturnem domu v Šmartnem , Za povrtmi 4, Šmartno (št. 
zadeve  466-025/2005)

10. Kadrovske zadeve
            – imenovanje predstavnika ustanovitelja v svet javnega zavoda Zdravstveni dom 

         Litija
11. Razprava o odločitvi Občine Šmartno pri Litiji glede vključitve občine v regijo
12. Pobude in vprašanja svetnikov

Razprava na dnevni red:

Svetnika Matjaža Aškerca je zanimalo, kaj bo obravnavno pod točko »Kadrovske zadeve«.
Pojasnilo je podal župan Milan Izlakar.

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog dnevnega reda:

1. Poročilo o delu župana in občinske uprave
2. Odlok o programu opremljanja na podlagi  občinskega lokacijskega načrta  za 

območje lokacijskega načrta za območje Šmartno sever – Jeze; predlog za drugo 
branje

3. Odlok  o programu opremljanja na podlagi občinskega lokacijskega načrta za 
območje Šmartno Jug – del; predlog za drugo branje
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4. Odlok  o  spremembah  in  dopolnitvah  Odloka  o  ustanovitvi  javnega  zavoda 
Osnovna šola Šmartno, predlog za prvo branje

5. Odlok  o  koncesiji  storitev  dejavnosti  sistemskega  operaterja  distribucijskega 
omrežja zemeljskega plina na območju Občine Šmartno pri Litiji;  predlog za 
prvo branje

6. Letni program športa Občine Šmartno pri Litiji
7. Poročilo o obračunu, prihodkih in porabi najemnin za stanovanja in poslovne 

prostore v lasti Občine Šmartno pri Litiji v letu 2006 in plan za leto 2007
8. Sprejem sklepa o ceni priključne takse na sistemih za oskrbo s pitno vodov v 

Občini Šmartno pri Litji
9. Premoženjsko pravne zadeve:
- nakup nepremičnine parc. št. 1395/6, ZKV 1057, k.o. Šmartno (št. zadeve 466-

024/2005)
- nakup nepremičnine parc. št. 353/2, ZKV 153, k.o Ježni Vrh (št. zadeve 466-

031/2006)
- nakup nepremičnin parc. št. 306/2 in 305/4, k.o. Šmartno (št. zadeve 347-

070/2004)
- nakup prostorov na podstrešju poslovne stavbe na Tomazinovi (št. zadeve 466-

029/206) 
- nakup nepremičnin parc. št.: 608/6, 608/7, 608/8, 608/9 in 655/2, vse k.o. 

Jablanica (št. zadeve 466-018/2007)
- odprodaja dvosobnega stanovanja št. 14 v mansardi večstanovanjskega objekta 

na Staretovem trgu 25, v Šmartnem (št. zadeve 466-006/2007 in 466-007/2006)
- odprodaja nepremičnin parc. št. 491/7 in 491/9, ZKV 431, k.o. Štanga (št. zadeve 

466-032/2006)
- odprodaja 2/3 nepremične parc. št. 396/2, ZKV 218, k.o. Ježni Vrh (št. zadeve 

466-045/2004 in 466-020/2006)
- ukinitev statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini parc. št. 892, ZKV 

436, k.o. Gradišče (št. zadeve 466-043/2006) in ukinitev statusa grajenega javnega 
dobra ne nepremičnini parc. št. 2048/2, ZKV 858, k.o. Liberga ( št. zadeve 466-
001/2006)

- odprodaja nepremičnine parc št. 892, ZKV 436, k.o. Gradišče (št. zadeve 466-
043/2006)

- odprodaja nepremičnine parc. št. 2048/2, ZKV 858, k.o. Liberga ( št. zadeve 466-
001/2006)

- odprodaja stanovanja št. 5 v Kulturnem domu v Šmartnem , Za povrtmi 4, 
Šmartno (št. zadeve  466-025/2005)

10. Kadrovske zadeve 
            – imenovanje predstavnika ustanovitelja v svet javnega zavoda Zdravstveni dom 
               Litija

11. Razprava o odločitvi Občine Šmartno pri Litiji glede vključitve občine v regijo
12. Pobude in vprašanja svetnikov

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

AD 1). Poročilo o delu župana in občinske uprave

Poročilo je podal župan Milan Izlakar.
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Predsedujoči je ugotovil, da je bilo poročilo vzeto na znanje.

AD 2). Odlok o programu opremljanja na podlagi občinskega lokacijskega načrta za 
območje lokacijskega načrta za območje Šmartno sever – Jeze; predlog za drugo branje

Uvod je podala Ines Klinkon.
Poročilo o delu na Komisiji za statut in pravna vprašanja je podal predsednik komisije Franc 
Jaklič.
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  na podlagi občinskega lokacijskega načrta za območje Šmartno sever – 
Jeze.

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

AD 3). Odlok  o programu opremljanja na podlagi občinskega lokacijskega načrta za 
območje Šmartno Jug – del; predlog za drugo branje

Uvod je podala Ines Klinkon.
Poročilo o delu na Komisiji za statut in pravna vprašanja je podal predsednik komisije Franc 
Jaklič.
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 na podlagi občinskega lokacijskega načrta za območje Šmartno Jug.

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

AD  4). Odlok  o  spremembah  in  dopolnitvah  Odloka  o  ustanovitvi  javnega  zavoda 
Osnovna šola Šmartno, predlog za prvo branje

Uvod so podali Karmen Sadar, Albert Pavli in župan Milan Izlakar.
Poročilo o delu na Komisiji za statut in pravna vprašanja je podal predsednik komisije Franc 
Jaklič.
Poročilo o delu na Odboru za družbene dejavnosti je podala predsednica odbora Joža Žurga.

Razprave ni bilo.
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Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:

SKLEP: Občinski  svet  Občine  Šmartno pri  Litiji  sprejema Odlok o spremembah in 
dopolnitvah  Odloka  o  ustanovitvi  javnega  zavoda  Osnovna  šola  Šmartno  v  prvem 
branju.
Ob glasovanju je bilo navzočih 14 svetnikov.
Sklep je bil sprejet z 14 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.

AD 5).  Odlok  o  koncesiji  storitev  dejavnosti  sistemskega operaterja  distribucijskega 
omrežja  zemeljskega  plina  na  območju  Občine  Šmartno  pri  Litiji;  predlog  za  prvo 
branje

Uvod sta podala Ines Klinkon in župan Milan Izlakar.
Poročilo o delu na Komisiji za statut in pravna vprašanja je podal predsednik komisije Franc 
Jaklič.
Poročilo  o  delu  na  Odboru  za  gospodarsko  infrastrukturo,  okolje  in  prostor  je  podal 
predsednik odbora Jože Ponebšek.

Razprava: Peter Avbelj.

Dodatno pojasnilo je podala Ines Klinkon.

Po končani razpravi je dal predsedujoči na glasovanje naslednji predlog sklepa:

SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema Odlok o koncesiji storitev 
dejavnosti  sistemskega  operaterja  distribucijskega  omrežja  zemeljskega  plina  na 
območju Občine Šmartno pri Litiji v prvem branju.

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

AD 6). Letni program športa Občine Šmartno pri Litiji

Uvod je podala Karmen Sadar.
Poročilo o delu na Komisiji za statut in pravna vprašanja je podal predsednik komisije Franc 
Jaklič.
Poročilo o delu na Odboru za družbene dejavnosti je podala predsednica odbora Joža Žurga.

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 2007.

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

Predsedujoči je odredil pet minutni odmor.
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- odmor -

Predsedujoči je preveril sklepčnost sveta (navzočih je bilo 10 svetnikov od 16 –ih).

AD 7). Poročilo o obračunu, prihodkih in porabi najemnin za stanovanja in poslovne 
prostore v lasti Občine Šmartno pri Litiji v letu 2006 in plan za leto 2007

Uvod je podal Milan Klinc.

Razprava: Joža Žurga, Sonja Peterlin Krznar, Peter Avbelj, Marjan Janežič.

Dodatno pojasnilo sta podala Milan Klinc in župan Milan Izlakar.

Po končani razpravi je dal predsedujoči na glasovanje naslednji predlog sklepa:

SKLEP:  Občinski  svet  Občine  Šmartno  pri  Litiji  sprejema  Poročilo  o  obračunu, 
prihodkih  in  porabi  najemnin  za  stanovanja  in  poslovne  prostore  v  lasti  Občine 
Šmartno pri Litiji v letu 2006 in plan za leto 2007.

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

AD 8). Sprejem sklepa o ceni priključne takse na sistemih za oskrbo s pitno vodov v 
Občini Šmartno pri Litji

Uvod je podal župan Milan Izlakar.

Razprava: Peter Avbelj, Sonja Peterlin Krznar, Franc Jaklič, Jože Verbajs, Franc Černe.

Dodatna pojasnila sta podala župan Milan Izlakar in Ines Klinkon.

Predsedujoči je odredil pet minutni odmor.

- odmor -

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

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:

SKLEP: Občinski svet   Občine Šmartno pri  Litiji  sprejema sklep,  o ceni  priključne 
takse na sistemih z oskrbo s pitno vodo v Občini Šmartno pri Litiji  v višini 1.000,00 €.

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

AD 9). Premoženjsko pravne zadeve:
- nakup nepremičnine parc. št. 1395/6, ZKV 1057, k.o. Šmartno (št. zadeve 466-

024/2005)
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- nakup nepremičnine parc. št. 353/2, ZKV 153, k.o Ježni Vrh (št. zadeve 466-
031/2006)

- nakup nepremičnin parc. št. 306/2 in 305/4, k.o. Šmartno (št. zadeve 347-
070/2004)

- nakup prostorov na podstrešju poslovne stavbe na Tomazinovi (št. zadeve 466-
029/206) 

- nakup nepremičnin parc. št.: 608/6, 608/7, 608/8, 608/9 in 655/2, vse k.o. 
Jablanica (št. zadeve 466-018/2007)

- odprodaja dvosobnega stanovanja št. 14 v mansardi večstanovanjskega objekta 
na Staretovem trgu 25, v Šmartnem (št. zadeve 466-006/2007 in 466-007/2006)

- odprodaja nepremičnin parc. št. 491/7 in 491/9, ZKV 431, k.o. Štanga (št. zadeve 
466-032/2006)

- odprodaja 2/3 nepremične parc. št. 396/2, ZKV 218, k.o. Ježni Vrh (št. zadeve 
466-045/2004 in 466-020/2006)

- ukinitev statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini parc. št. 892, ZKV 
436, k.o. Gradišče (št. zadeve 466-043/2006) in ukinitev statusa grajenega javnega 
dobra ne nepremičnini parc. št. 2048/2, ZKV 858, k.o. Liberga ( št. zadeve 466-
001/2006)

- odprodaja nepremičnine parc št. 892, ZKV 436, k.o. Gradišče (št. zadeve 466-
043/2006)

- odprodaja nepremičnine parc. št. 2048/2, ZKV 858, k.o. Liberga ( št. zadeve 466-
001/2006)

- odprodaja stanovanja št. 5 v Kulturnem domu v Šmartnem , Za povrtmi 4, 
Šmartno (št. zadeve  466-025/2005)

Uvod  je podala Nataša Dobravec.

Razprava: Sonja Peterlin Krznar, Peter Avbelj, Franc Černe, Mirko Koprivnikar, Joža Žurga.

Dodatna pojasnila je podal župan Milan Izlakar.

Predsedujoči je odredil pet minutni odmor.

- odmor -

Predsedujoči je preveril sklepčnost sveta (navzočih je bilo 12 svetnikov od 16 –ih).

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednje predloge sklepov:

SKLEP  1:  Občinski  svet  Občine  Šmartno  pri  Litiji,  sprejema  sklep  o  nakupu 
nepremičnine  parc.  št.  1395/6,  ZKV  1057,  k.o.  Šmartno;  cesta  v  izmeri  8207  m2. 
Vrednost nepremičnine znaša 6.260,00 EUR. 

Ob glasovanju je bil navzočih 12 svetnikov.
Sklep je bil sprejet z 9 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«

SKLEP  2:  Občinski  svet  Občine  Šmartno  pri  Litiji,  sprejema  sklep  o  nakupu 
nepremičnine  parc.  št.  353/2,  ZKV  153,  k.o.  Ježni  Vrh;  travnik  v  izmeri  2883  m2. 
Vrednost nepremičnine znaša 9.023,00 €.
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Ob glasovanju je bil navzočih 13 svetnikov.
Sklep je bil sprejet z 8 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«

SKLEP  3:  Občinski  svet  Občine  Šmartno  pri  Litiji,  sprejema  sklep  o  nakupu 
nepremičnine parc. št. 305/4, k.o. Šmartno; gozd v izmeri 339 m2 in 306/2, k.o. Šmartno; 
gozd v izmeri 616 m2. Vrednost nepremičnin znaša 20.055,00 €.

Ob glasovanju je bil navzočih 12 svetnikov.
Sklep je bil sprejet z 9 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«

SKLEP 4: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji, sprejema sklep o nakupu skupnih 
prostorov na podstrešju poslovne stavbe na Tomazinovi ulici 2, Šmartno (neto uporabna 
površina 87,07 m2). Vrednost nepremičnine znaša 10.509,77 €.

Ob glasovanju je bil navzočih 12 svetnikov.
Sklep je bil sprejet z 8 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«

SKLEP  5:  Občinski  svet  Občine  Šmartno  pri  Litiji,  sprejema  sklep  o  nakupu 
nepremičnin parc. št. 608/6 v izmeri 119 m2, 608/7 v izmeri 88 m2, 608/8 v izmeri 49 m2, 
608/9 v izmeri 26 m2 in 655/2 v izmeri 52 m2, vse k.o. Jablanica. Vrednost nepremičnin 
znaša 2.086,00 €.

Ob glasovanju je bil navzočih 12 svetnikov.
Sklep je bil sprejet z 10 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«

SKLEP 6: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji, sprejema sklep, da se stanovanje št. 
14,  v  mansardi  večstanovanjske  stavbe  na  Staretovem  trgu  25,  Šmartno  proda  na 
podlagi javnega zbiranja ponudb. Izhodiščna cena za odkup stanovanja znaša 50.000,00 
€.

Ob glasovanju je bil navzočih 12 svetnikov.
Sklep je bil sprejet z 10 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«

SKLEP 7: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji, sprejema sklep, da se nepremičnina 
parc. št. 491/7, njiva v izmeri 699 m2  in nepremičnina parc. št. 491/9 njiva v izmeri 5 
m2, obe vpisani v ZKV 431, k.o. Štanga prodata na podlagi javnega zbiranja ponudb. 
Izhodiščna cena za odkup zemljišč znaša 35.200,00 €.

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

SKLEP  8:  Občinski  svet  Občine  Šmartno  pri  Litji,  sprejema  sklep,  da  se  2/3 
nepremičnine  parc.  št.  396/2,  stavbišče  v  izmeri  288  m2,  ZKV  218,  proda 
zainteresiranemu kupcu na podlagi  neposredne  pogodbe.  Vrednost  2/3 nepremičnine 
znaša 4.175,00 €.

Ob glasovanju je bil navzočih 11 svetnikov.
Sklep je bil sprejet z 11 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«
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SKLEP 9: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji, sprejema Sklep o ukinitvi statusa 
grajenega javnega dobra na nepremičnini parc. št. 892, pot v izmeri 1701 m2, ZKV 436, 
k.o. Gradišče in nepremičnina parc. št. 2048/2, dvorišče v izmeri 37 m2, ZKV 858, k.o. 
Liberga. 

Ob glasovanju je bil navzočih 11 svetnikov.
Sklep je bil sprejet z 7 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«

SKLEP 10: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji, sprejema sklep, da se nepremičnina 
parc. št. 892, pot v izmeri 1701 m2, ZKV 436, k.o. Gradišče, proda zainteresiranemu 
kupcu, na podlagi neposredne pogodbe. Vrednost nepremičnine znaša 8.345,00 €.

Ob glasovanju je bil navzočih 11 svetnikov.
Sklep je bil sprejet z 9 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«

SKLEP 11: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji, sprejema sklep, da se nepremičnina 
parc.  št.  2048/2,  dvorišče  v  izmeri  37  m2,  ZKV  858,  k.o.  Liberga,  proda 
zainteresiranemu kupcu, na podlagi neposredne pogodbe. Vrednost nepremičnine znaša 
500,00 €.

Ob glasovanju je bil navzočih 11 svetnikov.
Sklep je bil sprejet z 8 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«

SKLEP 12: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji, sprejema sklep, da se stanovanje št. 
5, na naslovu Za povrtmi 4 proda na podlagi javnega zbiranja ponudb. Izhodiščna cena 
stanovanja je 21.000,00 €.

Ob glasovanju je bil navzočih 11 svetnikov.
Sklep je bil sprejet z 6 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«

SKLEP  13:  Občinski  svet  Občine  Šmartno  pri  Litiji  sprejema  sklep,  da  se  nakup 
nepremičnin parc. št. 608/6 v izmeri 119 m2, 608/7 v izmeri 88 m2, 608/8 v izmeri 49 m2, 
608/9 v izmeri 26 m2 in 655/2 v izmeri 52 m2, vse k.o. Jablanica, odprodaja stanovanja 
št. 14, na naslovu Staretov trg 25, Šmartno pri Litiji in odprodaja stanovanja št. 5 na 
naslovu  Za  povrtmi  4  upošteva  v  letnem  programu  razpolaganja  in  pridobivanja 
stvarnega premoženja občine za leto 2007.

Ob glasovanju je bil navzočih 11 svetnikov.
Sklep je bil sprejet z 10 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«

AD 10). Kadrovske zadeve
 – imenovanje predstavnika ustanovitelja v svet javnega zavoda Zdravstveni dom Litija

Uvod  je  podal  predsednik  Komisije  za  mandatna  vprašanja,  volitve  in  imenovanja  Franc 
Černe. 

Razprave ni bilo.

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
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SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji imenuje za predstavnika ustanovitelja 
v svet javnega zavoda Zdravstveni dom Litija Jožo Žurga, stanujočo Valvazorjeva ulica 
34, 1275 Šmartno pri Litiji.

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

AD 11). Razprava o odločitvi Občine Šmartno pri Litiji glede vključitve občine v regijo

Uvod je podal župan Milan Izlakar.

Razprava: Joža Žurga, Miroslav Berčon, Marjan Janežič, Janez Trpin, Petra Kovačič, Jože 
Ponebšek, Peter Avbelj, Jože Verbajs, Jernej Peterlin, Matjaž Aškerc, Sonja Peterlin Krznar, 
Franc Jaklič, Franc Černe, Miro Koprivnikar. 

Predsedujoči  je  ugotovil,  da je  bila  informacija  glede vključitve občine  v regijo vzeta  na 
znanje.

AD 12). Pobude in vprašanja svetnikov

Matjaž Aškerc:  Glede vprašanja, ki ga je postavil na prejšnji seji glede pogodbe o zaposlitvi 
v.d. direktorice Javnega zavoda Bogenšperk je sledil odgovor, da je v skladu z Zakonom o 
varstvu osebnih podatkov in bi prosi go. Sadar, da mu poda tudi člen, ker je on gledal Zakon o 
varstvu osebnih podatkov in tega člena v njem ni našel. 
Drugo se tudi na naša na pobude iz prejšnje seje v odgovorih piše da je pogodba v prilogi ena. 
V prilogi ena pa te pogodbe ni.   

Peter Avbelj: Svetnik je podal dve pobudi, ki se nanašata na gradivo. V gradivu se namesto 
tolarjev pojavljajo evri v gradivu je navedeno 11 MIO €, on bi bil vesel, če bi jih dobila 
občina. Drugo  pa apelira na občino Šmartno, da pripravi koledar sej. Pokazalo se je že, da bi 
bilo dobro, če bi imeli letni plan sej občinskega sveta,  ker je kar nekaj odsotnosti iz tega 
naslova. 
Svetnik bi rad, da se mu čisto natančno odgovori kaj to pomeni pri enemu vprašanju »odgovor 
je podal na seji župan Milan Izlakar« na seji pa je župan dejal da odgovora ne bo dal. Svetnika 
zanima če je to dogovor. 
Kar se pa tiče konkretnih vprašanj eno je glede Javnega zavoda Bogenšperk in sicer obisk 
muzejskih zbirk v kvartalu 2003 – 2006.
Drugo vprašanje pa se nanaša na prihodke od koncesij za kamnolome. Koliko občina dobi od 
tega naslova, ker vidimo za vsakim vogalom kakšen peskokop. 
Svetnika  zanima  kakšne  ukrepe  predvideva občina  za  omejitev  transporta  iz  peskokopov. 
Svetnik lahko reče za svojo dolino, da je ta zadeva kar problematična viza vi šolske mladine. 
Nižji razredi so nekako zaščiteni s tem prevozom, če pa gleda višje razrede  pa so seveda 
prepuščeni  cesti,  od tam kjer  pač  avtobus  ustavi.  Ti  kamioni  imajo  nekako svoja  načela. 
Vemo, da je do ene tragične nesreče v naši občini že prišlo se pravi do tragične nesreče z 
najhujšimi posledicami. Povzročil pa jo je ravno kamionar na relaciji transporta iz peskokopa. 

Jože Verbajs: Svetnik bi ponovno dal  vprašanje,  ki  ga je  dal že zadnjič,  ko so sprejemal 
proračun in sicer kaj je z peskokopom v Vintarjevcu,  ki  je sedaj na novo odprt  pa je  bil 
kupljen od gospoda  enega iz Kresnic, baje se piše Šuštar. V glavnem v temu peskokopu, ki je 
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na novo je  ogromno stvari  odprtih.  Nakladajo  se kamioni.  Vozijo se po deset  do dvajset 
kamionov na dan, ki se vozijo mimo vintarjevškega križišča, kar je preveč za obremenitev te 
ceste. Propust, ki je od Smrekarja malo dol je že počen in pri strani odtrgan. Svetnika zanima 
če je to legalno, da se ta stvar dela ali so dovoljenja ali ne? S tem da je zraven še hiša, ki je 
kulturni spomenik, ki je tudi v proračunu noter. Naprej še ne mogoče 100 m pa je glavno 
zajetje  vintarjevško.  To  je  tisto,  za  katerega  je  bilo  rečeno,  da  se  bodo  še  priključili 
uporabniki. Svetnika zanima, če je to v vodovarstvenem območju.
Svetnika zanima še eno vprašanje, na katerega še ni dobil odgovora in je tudi v proračunu. 
Zanima ga katera je cesta Podroje – Kot. Svetnik prosi za odgovor katera je ta cesta, ker je 
cesta Podroje – Kot že asfaltirana. A je to javno dobro cesta ali je privat cesta. Svetnik hoče 
odgovor, ker ga ljudje sprašujejo. 

Sonja Peterlin Krznar:  Prvič  svetnico zanima,  če so bili  konstituirani  odbori  po krajevnih 
skupnostih skladno z določbami statuta občine Šmartno?  
Drugič, kljub temu, da niso dobili zapisnikov iz zborov krajanov jo zanima, kaj je bilo do 
sedaj storjenega v smislu pobude, da bi spremenili statut občine glede na kvorum prisotnosti, 
da je zbor sklepčen in glede tega, da se krajevnim skupnostim, ki si to želijo povrne status 
pravne osebe. 
Tretjič  ima  svetnica  pripombo na  slabo  obveščenost  občanov  o  delu  župana  in  občinske 
uprave.  Vsi  nimajo  interneta,  da  bi  gor  lahko  prebrali.  Iz  tega  razloga  se  je  odločilo  za 
občinski časopis Martinov glas. Svetnica mora reči, da sedaj ni več tok lep, od kar ni več od 
župana slike na naslovni strani še manj je pa informativen. Je sicer berljiv ampak nobene 
informacije pomembne za občane. Zato prosi, da se ji odgovori na vprašanja, ki jih je podala 
na 29. redni seji  v prejšnjem sklicu, jih še ni dobila,  oziroma se zadeve objavljajo v tem 
lokalnem časopisu ali se ga pa ukine.

Franc Černe: Svetnik  bo nadaljeval, tam, kar je že ga. Sonja pred njem povedala. Kar nekaj 
občanov  se  je  obrnilo  na  njega,  ker  pogrešajo  ta  Litijski  občan.  Svetnik  ga  vidi  pri 
marsikaterem gospodinjstvu v naši občini. Eni so nanj naročeni in ga plačujejo. Svetnik je 
podal predlog, da se ta zadeva, glede na to da je naš na dveh listih a zadeva združi in  to 
ljudem omogočimo, ker želja je taka. Te niti se pri ljudeh niso pretrgale. Oni še vedno cel kup 
teh zadev, če ga dobijo preberejo in bi bilo smiselno to zadevo obnovit. 
Druga stvar pa je steka se rok za vlaganje dohodnine in ga zanima to kar je kolega Miro že na 
prejšnji seji vprašal, glede odškodnine za točo. Bile so aktivirane komisije, ki so popisovale 
škodo. Ljudje imajo v posameznih primerih katastrski dohodek   300.000,00 SIT, ocenjena 
škoda na kmetijskih površinah je bila v vrednosti od 100,  150.000,00, 200.000,00 SIT. sedaj 
ko ni nobene zadeve rešene ljudje vlagajo pač tisto, kar piše na obrazcu, ki so ga dobili s 
strani davčne uprave. To se prav katastrski dohodek  300.000,00 SIT, ki pa ni zmanjšan za 
povzročeno škodo, ki je bila s strani komisije opisana, dejansko priznana, saj je bil poleg tudi 
sodni cenilec, ki jo je ocenil. Sedaj po najbrž obračun dohodnine takšen kot je v tisti davčni 
lestvici  napisan.  In  še  ena  cvetka  je  litijska  občina  je  odpisala  stavbno  zemljišča  tistim 
prizadetim  tukaj  pa  nič.  To  govori  sedaj  v  imenu  Kmetijske  zadruge   Litija,  ki  ima  na 
šmarskem območju cca 1ha streh, ki so bile v celoti uničene, pa ni  bilo nobenega odpisa 
stavbnega zemljišča. Dočim v Litiji je bil odpisano za eno tretjino teh streh, če govorim v 
tolarjih 2 MIO SIT. To se kar pozna. To je sicer zadruga kot firma, ampak tudi individualnim 
kmetijam al pa kakor koli se ta znesek bi poznal. S strani občine bi pričakoval, da bi bila neka 
solidarnost  tudi v tem smislu.  Sedaj  pa so ga na te zadeve sploh opozorili,  ko so vlagali 
dohodninske  napovedi,  da  morajo  sedaj  napisati  dohodek  takšen  kakršen  pač  jim  je  bil 
posredovan s strani DURS-a. Da pa glede na to, da je bila ocenjena škoda, je svetnik vsakemu 
predlagal naj zadevo kopira in priloži zraven k dohodninski napovedi, če bo potem davčna kaj 
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upoštevala  bo,  če  pa  ne.  Nekateri  so   najbrž  nevedno  oddali  tako  kot  je  in  bo  verjetno 
obračunano, kar ni pošteno in ni prav.  Država nekaj vzame kar ni bilo.  

Predsedujoči je zaključil sejo ob 20.55 uri.

Pripravila:                                   
Nataša Dobravec

           
Tajnik občine:                                                                                              Predsedujoči:
mag. Karmen Sadar                                    Milan Izlakar
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