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Skrajšani zapisnik 

 devete redne seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji, ki je bila dne 13.10.2011  

ob 18.00 uri v sejni sobi Občine Šmartno pri Litiji,  

Tomazinova ulica 2, Šmartno pri Litiji 

 

 

Prisotni svetniki: Joţe Ponebšek, Matjaţ Aškerc, Peter Avbelj, Joţa Ţurga, Miroslav Berčon, 

Miro Koprivnikar, Franc Jaklič, Petra Kovačič Pancar, Igor Moţina, Marija Vidgaj, Igor 

Soršak, Marino Dobčnik, Franc Props, Urška Pivec, Franc Adamič 

Odsotni: Janko Končar – opr. 

Ostali prisotni: Za občinsko upravo: Karmen Sadar, Matej Adamič, Jurij Klepec, Tanja Kepa 

Ferlan, Nataša Dobravec 

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

Šmartno Albert Pavli, mediji 

 

Sejo je pričel in vodil ţupan Občine Šmartno pri Litiji Milan Izlakar. Po uvodnem pozdravu je 

predsedujoči ugotovil sklepčnost sveta (navzočih je bilo 15 od 16- ih članov občinskega 

sveta). 

 

Potrditev skrajšanega zapisnika 

- osme redne seje z dne, 23.06.2011 

 

Pripomb na zapisnik ni bilo. 

 

Predsedujoči je dal v potrditev skrajšani zapisnik osme redne seje z dne, 23.06.2011. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta. 

Zapisnik je bil potrjen z 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 drugem rebalansu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2011 – skrajšan 

postopek 

3. Sklep o uporabi sredstev rezervnega sklada Občine Šmartno pri Litiji 

4. Posamični program razpolaganja s stvarnim premoţenjem  

5. Kadrovske zadeve 

6. Pobude in vprašanja svetnikov 

 

Predsedujoči je dal v razpravo predlagani dnevni red. 

 

Razprave na dnevni red ni bilo. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog dnevnega reda: 

 

1. Poročilo o delu ţupana in občinske uprave 

2. Odlok o drugem rebalansu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2011 – 

skrajšan postopek 

3. Sklep o uporabi sredstev rezervnega sklada Občine Šmartno pri Litiji 

4. Posamični program razpolaganja s stvarnim premoţenjem  

5. Kadrovske zadeve 
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6. Pobude in vprašanja svetnikov 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta. 

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

 

AD 1). Poročilo o delu ţupana in občinske uprave 

 

Poročilo je podal ţupan Milan Izlakar. 

 

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

 

AD 2). Odlok o drugem rebalansu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2011 – 

skrajšan postopek 

 

Uvod je podal Matej Adamič.  

 

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

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

Miroslav Berčon. 

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

predsednik odbora Franc Props. 

 

Razprava: Joţa Ţurga, Franc Jaklič, Peter Avbelj, Urška Pivec. 

 

Dodatna pojasnila sta podala ţupan Milan Izlakar in Matej Adamič . 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

 

SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme Odlok o 2. rebalansu 

proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2011 v prvem branju z naslednjimi 

spremembami in dopolnitvami: 

    - sredstva na proračunski postavki 13224557 »Ureditev vaškega jedra vključno z 

obnovo ceste pri Bajerniku ob Levstikovi poti« se ne zmanjšajo za 92.800,00 €, 

ampak na kontu 420804 »Načrti in druga projektna dokumentacija« ostane 803,41 € 

    - na proračunski postavki 16236203 »Občinski prostorski načrt« se konto 402008 

»Računovodske, revizorke in svetovalne storitve« zmanjša za 6.000,00 €, 

    - na proračunski postavki 16536153 »Gradnja in obnova in nakup stanovanj v Občini 

Šmartno pri Litiji – Grmače« se konto 420401 »Novogradnje« poveča za 1.000,00 €, 

    - na proračunski postavki 16536154 »Ureditev komunalne infrastrukture na območju 

zazidalnih površin« ostane 1.000,00 €, obenem se na kontu 420804 »Načrti in druga 

projektna dokumentacija« povišajo sredstva za 5.000,00 €, 

    - sredstva v višini 4.500,00 € se iz proračunske postavke 18358251 »Javni zavod 

Bogenšperk – investicije« prerazporedijo na proračunsko postavko 06321151 

»Nakup opreme in inventarja«. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta. 

Sklep je bil sprejet z 8 glasovi »za« in z 6 glasovi »proti«. 

 

SKLEP 2: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme Odlok o 2. rebalansu 

proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2011. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta. 
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Sklep je bil sprejet z 8 glasovi »za« in z 6 glasovi »proti«. 

AD 3). Sklep o uporabi sredstev rezervnega sklada Občine Šmartno pri Litiji 

 

Uvod je podala Tanja Kepa Ferlan . 

 

Razprave ni bilo. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

 

SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejeme sklep o uporabi sredstev 

rezervnega sklada Občine Šmartno pri Litiji, za sanacijo škode na občinskih cestah in 

sanacijo dveh mostov v Štangarskih Poljanah in Dragovšku, po nevihti, dne 12.09.2011. 

do višine razpoloţljivih sredstev. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 14 članov občinskega sveta. 

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

 

AD 4). Posamični program razpolaganja s stvarnim premoţenjem  

 

Uvod sta podala Jurij Klepec in ţupan Milan Izlakar. 

 

Razprava: Joţa Ţurga. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednja predloga sklepov v paketu: 

 

SKLEP 1 : Občinski svet občine Šmartno pri Litiji sprejme sklep, da se pet stanovanj v 

prvem nizu na naslovu Zavrstnik od št. 75 do št. 79, 1275 Šmartno pri Litiji, (Grmače) 

proda na javni draţbi in sicer: 

- Stanovanje št. 1 v stavbi ID 1371 na naslovu Zavrstnik 75. Stanovanje meri 69, 96 

m2, ima teraso  v izmeri 46,90 m2. Stanovanju pripada 117/153 % deleţ zemljišča 

pod stavbo, parc. št. 624/4 v skupni izmeri 91 m2 in atrij s parc. št. 624/6 v izmeri 

17 m2, k. o. Šmartno, 

- Stanovanje št. 2 v stavbi ID 1371 na naslovu Zavrstnik 76. Stanovanje meri 36,44 

m2. Stanovanju pripada 36/153 % deleţ zemljišča pod stavbo, parc. št. 624/4 v 

skupni izmeri 91 m2 in atrij s parc. št. 624/7 v izmeri 17 m2, k. o. Šmartno, 

- Stanovanje št. 1 v stavbi ID 1372 na naslovu Zavrstnik 77. Stanovanje meri 36,34 

m2. Stanovanju pripada 36/154 % deleţ zemljišča pod stavbo, parc. št. 624/5 v 

skupni izmeri 91 m2 in atrij s parc. št. 624/9 v izmeri 17 m2, k. o. Šmartno, 

- Stanovanje št. 2 v stavbi ID 1372 na naslovu Zavrstnik 78. Stanovanje meri 32,22 

m2. Stanovanju pripada 32/154 % deleţ zemljišča pod stavbo, parc. št. 624/5 v 

skupni izmeri 91 m2 in atrij s parc. št. 624/8 v izmeri 17 m2, 

- Stanovanje št. 3 v stavbi ID 1372 na naslovu Zavrstnik 79. Stanovanje meri 38,64 

m2, ima teraso v izmeri 46,90 m2. Stanovanju pripada 86/154 % deleţ zemljišča 

pod stavbo, parc. št. 624/5 v skupni izmeri 91 m2, k. o. Šmartno. 

Javna draţba stanovanj, ki so predmet sklepa se izvede takoj po vpisu etaţne lastnine v 

zemljiško knjigo in določitvi splošnih pogojev prodaje posameznih delov stavbe v obliki 

notarskega zapisa. 

Izklicna cena za stanovanje na naslovu Zavrstnik št. 75 je 114.500,00 EUR brez DDV, 

najniţji znesek višanja je 1.000,00 EUR. 

Izklicna cena za stanovanje na naslovu Zavrstnik št. 76 je 52.960,00 EUR brez DDV, 

najniţji znesek višanja je 500,00 EUR. 
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Izklicna cena za stanovanje na naslovu Zavrstnik št. 77 je 52.900,00 EUR brez DDV, 

najniţji znesek višanja je 500,00 EUR. 

Izklicna cena za stanovanje na naslovu Zavrstnik št. 78 je 47.320,00 EUR brez DDV, 

najniţji znesek višanja je 500,00 EUR. 

Izklicna cena za stanovanje na naslovu Zavrstnik št. 79 je 68.210,00 EUR brez DDV, 

najniţji znesek višanja je 500,00 EUR. 

Uspešni draţitelji so dolţni kupnino poravnati v roku 30 dni od dneva podpisa prodajne 

pogodbe na TRR občine Šmartno pri Litiji, št.: 01 394 0100000 193, (DŠ- davčna 

številka draţitelja). 

Plačilo kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe za predmet 

prodaje pod tč. 2. Prodajna pogodba je avtomatično razdrta, če kupec kupnine ne plača 

v navedenem roku. 

Draţitelji morajo pred začetkom draţbe plačati varščino v višini 10% izklicne cene za 

posamezno stanovanja, ki so predmet javne draţbe. Varščino je potrebno nakazati na 

TRR občine Šmartno pri Litiji, št.: 01 394 0100000 193, (DŠ- davčna številka draţitelja). 

Plačana varščina bo brez obresti po končani javni draţbi vrnjena tistim draţiteljem, ki 

na javni draţbi ne bodo uspeli in sicer v roku 10 dni od dneva izvedbe javne draţbe. 

Vse stroške v zvezi z prenosom lastništva, vključno z davkom na dodano vrednost in 

eventualnimi drugimi pristojbinami in dajatvami, nosijo kupci. 

Javna draţba se objavi v Uradnem listu RS in spletni strani občine Šmartno pri Litiji 

www.smartno-litija.si . 

 

SKLEP 2 : Občinski svet sprejme sklep, da se dopolni letni načrt pridobitve in 

razpolaganja s stvarnim in finančnim premoţenjem občine za leto 2011 tako, da se v 

letni načrt pridobitve dodajo nepremičnine, parc. št. 685/6, 687/15 in 824/2, k. o. 

Jablanica.  

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 9 članov občinskega sveta. 

Sklepa v paketu sta bila sprejeta z 9 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 

 

AD 5). Kadrovske zadeve 

 

Uvod je podal predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Matjaţ 

Aškerc. 

 

Razprava: Joţa Ţurga. 

 

Dodatna pojasnila je podal Matjaţ Aškerc. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

 

SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji za predstavnico ustanovitelja v svet 

javnega zavoda Zdravstveni dom imenuje Joţico Hostnik, stanujočo Podroje 7, Šmartno 

pri Litiji.  

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 11  članov občinskega sveta. 

Sklep je bil sprejet z 11 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 

 

AD 6). Pobude in vprašanja svetnikov 

 

Peter Avbelj: V programu znane drţavne komisije, ki se ukvarja z javnimi sredstvi, je bilo 

zabeleţeno, da je v preteklih letih precej proračunskega denarja s strni Občino Šmartno pri 

http://www.smartno-litija.si/
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Litiji, dobila tudi samostojna pravna oseba, ki ima sicer v nazivu, da se ukvarja s krznarsko 

dejavnostjo. Svetnika zanima kakšne so bile pogodbe oziroma v kakšne namene je občina 

sklepala sodelovanje z gospodom Bučarjem.  

Svetnik predlaga, da se na naslednjo sejo uvrsti tudi sklep. Glede na ekonomsko krizo, ki ne 

pojenja in se nadaljuje o zmanjšanju sejnin članom občinskega sveta. Podal je predlog za 2/3 

zmanjšanje.  

V prejšnjem mandatu, so bili svetniki samo enkrat priča temu. Občina ima kar nekaj zavodov 

in ţe kar nekaj časa niso dobili od njih nobenega poročila oziroma v tej meri, da bi bilo 

predstavljeno na seji občinskega sveta. Svetnik meni, da glede na višino sredstev, ki jih 

občinski proračun  namenja in glede na to, da svetniki odobrijo ali zavrnejo proračun, je 

primerno, da se o porabi teh sredstev oziroma kako delujejo ti zavodi, ki se sofinancirajo s 

strani občine tudi seznanijo.  

Joţa Ţurga: Tudi ona se ni izognila supervizorju. Pametna zadeva, da saj nekje dobijo nekaj 

podatkov. Glede tega ima pripravljenih nekaj vprašanj. Dotaknila se je Urbanie d.o.o., 

krajinsko arhitekturno projektiranje. Zgleda tako, kot da imamo na občini zaposlenega še 

enega človeka, saj vsak mesec občina nakaţe 1.300,00 €. Enako je pri Cestnik. So mesečna 

nakazila. Tudi pri odvetniški pisarni Turk, vsak mesec 1.000,00 €. Normalno je da, občina 

potrebuje določena svetovanja itd. Toda zakaj ni praksa taka, da se naroči projekt, plača 

projekt in s tem poplača, ne pa da v bistvu nakazujemo mesečno. Ustavila se je tudi pri 

Preprintni (izdajalec občinskega glasila). Mesečne transakcije 2.350,00 € nekako enako vsak 

mesec. Svetnico zanima zakaj se je oktobra  2010 povečala za 1.000,00 €, naslednji mesec pa 

je bila ponovno 2.350,00 €. Svetnica prosi, da se ji do naslednje seje posreduje račune, 

pogodbe. Svetnico zanima za katero prireditev je občina agenciji Jevnica oktobra 2008 plačala 

15.000,00 € v enkratnem znesku.  

Glede na to, da se izteka čas pogodb ko za vrtce v občini Šmartno  pripravljajo hrano v Litiji. 

Svetnico zanima kakšni in kako daleč so načrti za  spremembo.  

Na obisku v občini je bila poslanska skupina SDS. Obiskali so tudi podjetje Omahen 

transport. Lastnik je omenjal, kljub uspešnemu delu, tudi velike teţave zaradi plačevanja 

kazni pri dostopu njegovih tovornjakov do svojega podjetja. Tudi zato ker veliki tovornjaki 

prevozijo polno črto. Predlaga, da se v pomoč temu lastniku sestane vodstvo občine, svet za 

promet in  predstavniki policije in se mogoče pogovorijo o problemih.  

Iz občine se seli še en podjetnik trgovina z gradbenim materialom. Vodstvo občine zastavlja 

vprašanje kakšne in katere ukrepe je izvedlo, da bi omenjeno podjetje pa le ostalo pri nas.  

Odgovor na seji je podal ţupan Milan Izlakar. 

Franc Jaklič: Za vodovode so namenjena znatna sredstva. Tudi vodovodna mreţa se širi. 

Občani Vinjega Vrha so ga spraševali, kdaj bodo tudi oni deleţni te investicije. Se pravi 

povezave od Stare Gore do Vinjega Vrha.  

Igor Soršak: Skupni imenovalec smeti. Tukaj je ogromno vprašanj. Ţe kar nekaj časa v 

občini poteka ločeno zbiranje smeti. Sam nima problemov, ker ima ekološki otok zelo blizu, 

nekateri pa so od njega oddaljeni imajo tudi do 3 km. To je za njih v bistvu kazen. Občani še 

vedno plačujejo enako, kljub temu, da ločujejo odpadke. Zase lahko reče, da je zaradi 

ločevanja zmanjšal količino odpadkov samo na ¼. Zanima ga, kdaj se bo kaj naredilo na tem 

področju in če se bo.   

 
 

Predsedujoči je zaključil sejo ob 19.20 uri. 

 

Pripravila:                                         

Nataša Dobravec 

                     

Tajnik občine:                                                                                              Predsedujoči:  

mag. Karmen Sadar                                              Milan Izlakar 
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