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Skrajšani zapisnik 
8. izredne seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji, ki je bila dne 03.06.2004 ob 
18.00 uri v sejni sobi Občine Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, Šmartno pri Litiji 
 
Prisotni svetniki: Matjaž Aškerc, Tomaž Gradišek, Karmen Grom, Jure Gradišek, Martin 
Knez, Janez Ponebšek, Anton Tomažič, Jože Ponebšek, Roman Zaman, Marko Femc, Branko 
Šuštaršič, Franc Černe, Dušan Cerjak, Rajko Meserko, Damjan Golob, Tomaž Kremžar. 
Ostali prisotni: Delavci občinske uprave: Andreja Leskovšek, mag. Karmen Sadar, Peter 
Lovšin – urbanist občine, Andrej Novak – predstavnik izvajalca za NUSZ, novinarji. 
 
Sejo je vodil župan občine Šmartno pri Litiji g. Milan Izlakar. Po uvodnem pozdravu je 
predsedujoči ugotovil sklepčnost sveta (od 16 - ih svetnikov jih je bilo prisotnih 16). 
 
Predsedujoči je dal v razpravo  naslednji predlog dnevnega reda: 
 

1. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega 
zemljišča v Občini Šmartno pri Litiji – hitri postopek 

 
Razprava: Rajko Meserko. 
Svetnik je podal predlog, da naj se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu 
za uporabo stavbnega zemljišča obravnava v dvofaznem postopku. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje predlog svetnika Rajka Meserka, da se Odlok o 
spremembah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Šmartno pri 
Litiji obravnava v dvofaznem postopku. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 16 svetnikov. 
Predlog ni bil sprejet s 6 glasovi »za« in z 10 glasovi »proti«. 
 
AD 1). Odlok o spremembah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v 
Občini Šmartno pri Litiji – hitri postopek 
 
Uvod sta podala Peter Lovšin in Andrej Novak. 
 
Razprava: Tomaž Gradišek, Rajko Meserko, Tomaž Kremžar, Damjan Golob, Franc Černe, 
Anton Tomažič, Jože Ponebšek, Dušan Cerjak, Martin Knez, Branko Šuštaršič, Matjaž 
Aškerc. 
 
Dodatna pojasnila so podali: župan Milan Izlakar, Peter Lovšin, Andrej Novak in Andreja 
Leskovšek. 
 
Predsedujoči je na predlog svetniške skupine SLS odredil 10 minutni odmor. 
 

- odmor  -  
 
Predsedujoči je preveril sklepčnost sveta (od 16 -ih svetnikov jih je bilo prisotnih 15).  
  
Župan je spremenil predlog odloka, tako da se v 2. členu odloka v zadnjem odstavku črta 
besedilo »iz druge alinee prvega odstavka tega člena« in se nadomesti z besedilom: »tudi 
pogoje prvega odstavka tega člena«. 
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Rajko Meserko je podal obrazložitev glasu in podal v sprejem predlog dodatnega sklepa. 
Tomaž Gradišek je podal obrazložitev glasu v imenu svetniške skupine LDS. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje predlog sklepa svetnika Rajka Meserka. 
 
Obrazložitev glasu: Jože Ponebšek. 
 
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litji nalaga županu in občinski upravi 
Občine Šmartno pri Litiji, da obvesti občane o možnostih olajšav ki izhajajo iz 12. in  13. 
člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Šmartno pri Litiji. 
Nadomestilo se pobere v treh obrokih če vrednost NUSZ-ja presega 10.000,00 sit, od 
katerega zadnji obrok za plačilo zapade v letu 2005. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov. 
Sklep je bil sprejet s 14 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
 
SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema Odlok o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Šmartno 
pri Litiji – prvo branje. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov. 
Sklep je bil sprejet z 11 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti« 
 
SKLEP 2: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema Odlok o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Šmartno 
pri Litiji. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 14 svetnikov. 
Sklep je bil sprejet z 11 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti« 
 
 
Seja je bila zaključena ob 19.50 uri. 
 
 
Pripravila:                      
Nataša Dobravec         
 
 
Tajnik občine:                                                                                        Predsedujoči: 
Ernest Margon            Milan Izlakar 
                                                               
 
 
 


