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Skrajšani zapisnik
dvanajste redne seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji, ki je bila dne
16.02.2012 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 Adamčič, Janko Končar, Franc Props
Odsotni: /
Ostali prisotni: Za občinsko upravo: Karmen Sadar, Jurij Klepec, Nataša Dobravec
Vabljeni: predsednik Nadzornega odbora Občine Šmartno pri Litiji Joţe Perme, ravnatelj OŠ
Šmartno Albert Pavli in mediji
Sejo je pričel in vodil ţupan Občine Šmartno pri Litiji Milan Izlakar. Po uvodnem pozdravu je
predsedujoči ugotovil sklepčnost sveta (navzočih je bilo vseh 16 članov občinskega sveta).
Potrditev skrajšanega zapisnika
- enajste redne seje z dne, 22.12.2011
Pripombe na zapisnik ni bilo.
Ob glasovanju je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta.
Zapisnik je bil potrjen z 16 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
Predsedujoči je predlagal naslednji dnevni red:
1. Poročilo o delu ţupana in občinske uprave
2. Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti v
občini Šmartno pri Litiji
3. Pravilnik o sprejemu otrok v Vrtec Ciciban
4. Letni program športa Občine Šmartno pri Litiji za leto 2012
5. Posamični program razpolaganja s stvarnim premoţenjem
6. Kadrovske zadeve:
- predlaganje kandidata za predstavnika javnosti v senatih za reševanje pritoţb zoper
policiste
- razrešitev dosedanjega člana Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanje
in imenovanje nadomestnega člana komisije
7. Pobude in vprašanja svetnikov
Predsedujoči je dal v razpravo predlagani dnevni red.
Razprava:
Peter Avbelj je predlagal razširitev dnevnega reda s točko: »Sprememba pravilnika o plačah,
delih plač in sejninah funkcionarjev Občine Šmartno pri Litiji, članov delovnih teles
občinskega sveta in ţupana ter članov nadzornega odbora«, ki naj se obravnava kot 6. točka
dnevnega reda.
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Predsedujoči je dal na glasovanje predlog svetnika Petra Avblja za razširitev dnevnega reda s
točko »Sprememba pravilnika o plačah, delih plač in sejninah funkcionarjev Občine Šmartno
pri Litiji, članov delovnih teles občinskega sveta in ţupana ter članov nadzornega odbora«.
Ob glasovanju je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta.
Razširitev dnevnega reda ni bila sprejeta z 7 glasovi »za« in z 9 glasovi »proti.
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog dnevnega reda:
1. Poročilo o delu ţupana in občinske uprave
2. Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov ljubiteljske kulturne
dejavnosti v občini Šmartno pri Litiji
3. Pravilnik o sprejemu otrok v Vrtec Ciciban
4. Letni program športa Občine Šmartno pri Litiji za leto 2012
5. Posamični program razpolaganja s stvarnim premoţenjem
6. Kadrovske zadeve:
- predlaganje kandidata za predstavnika javnosti v senatih za reševanje pritoţb
zoper policiste
- razrešitev dosedanjega člana Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanje in imenovanje nadomestnega člana komisije
7. Pobude in vprašanja svetnikov
Ob glasovanju je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta.
Dnevni red je bil sprejet z 9 glasovi »za« in 4 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). Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov ljubiteljske kulturne
dejavnosti v občini Šmartno pri Litiji
Uvod je podala Karmen Sadar.
Poročilo o delu na Komisiji za statut in pravna vprašanja je podal Miroslav Berčon.
Poročilo o delu na Odboru za druţbene dejavnosti je podala predsednica odbora Petra
Kovačič Pancar.
Razprava: Franc Jaklič.
Dodatna pojasnila sta podala Karmen Sadar in ţupan Milan Izlakar.
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme Pravilnik o sofinanciranju
programov in projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Šmartno pri Litiji
vključno s pripombami podanimi na seji.
Ob glasovanju je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 14 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
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AD 3). Pravilnik o sprejemu otrok v Vrtec Ciciban
Uvod je podal Albert Pavli.
Poročilo o delu na Komisiji za statut in pravna vprašanja je podal Miroslav Berčon.
Poročilo o delu na Odboru za druţbene dejavnosti je podala predsednica odbora Petra
Kovačič Pancar.
Razprava: Janez Tomaţič Franc Jaklič.
Dodatna pojasnila so podali Karmen Sadar, Albert Pavli in ţupan Milan Izlakar.
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme Pravilnik o sprejemu otrok v
Vrtec Ciciban vključno s pripombami podanimi na seji.
Ob glasovanju je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 14 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
AD 4). Letni program športa Občine Šmartno pri Litiji za leto 2012
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 sprejeme Letni program športa
Občine Šmartno pri Litiji za leto 2012.
Ob glasovanju je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 14 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
AD 5). Posamični program razpolaganja s stvarnim premoţenjem
Uvod sta podala Jurij Klepec in ţupan Milan Izlakar.
Razprava: Joţa Ţurga, Franc Jaklič, Janko Končar, Igor Soršak.
Dodatna pojasnila je podal ţupan Milan Izlakar.
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednje predloge sklepov v paketu:
SKLEP 1: Občinski svet občine Šmartno pri Litiji sprejme sklep, da se pridobijo
nepremičnine, parc. št. 1123/3- cesta 16 m2, 1137/2- cesta 124 m2, 1160/6- cesta 27 m2,
1163/3- cesta 136 m2, 1164/5- cesta 38 m2, 1164/6- cesta 141 m2, 1164/7- cesta 125 m2 in
1165/11- cesta 36 m2, vse k. o. Poljane (ID 1852), po ocenjeni vrednosti 11.800,00 EUR.
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Davek od prometa nepremičnin in stroške overitve podpisov prodajalcev pri notarju
plača občina Šmartno pri Litiji.
SKLEP 2: Občinski svet občine Šmartno pri Litiji sprejme sklep, da se pridobi
nepremičnina, parc. št. 1441/2- cesta 161 m2, k. o. Liberga (ID 1846), po ocenjeni
vrednosti 3.900,00 EUR. Davek od prometa nepremičnin in stroške overitve podpisov
prodajalcev pri notarju plača občina Šmartno pri Litiji.
SKLEP 3: Občinski svet občine Šmartno pri Litiji sprejme sklep, da se pridobi
nepremično, parc. št. 1225/2- cesta 618 m2, k. o. Liberga (ID 1846), po ocenjeni
vrednosti 9.340,00 EUR. Davek od prometa nepremičnin in stroške overitve podpisa
prodajalca pri notarju plača občina Šmartno pri Litiji.
SKLEP 4: Občinski svet občine Šmartno pri Litiji sprejme sklep, da se pridobijo
nepremične, parc št. 1215/2- cesta 555 m2, 1216/2- cesta 43 m2 in 1216/4- cesta 40 m2, k.
o. Liberga (ID 1846), po ocenjeni vrednosti 13.600,00 EUR. Davek od prometa
nepremičnin in stroške overitve podpisa prodajalke pri notarju plača občina Šmartno
pri Litiji.
SKLEP 5: Občinski svet občine Šmartno pri Litiji sprejme sklep, da se pridobi
nepremično, parc. št. 36/14- pot 14 m2, k. o. Šmartno (ID 1847), po ocenjeni vrednosti
425,00 EUR. Davek od prometa nepremičnin in stroške overitve podpisa prodajalca pri
notarju plača občina Šmartno pri Litiji.
SKLEP 6: Občinski svet občine Šmartno pri Litiji sprejme sklep, da se pridobi
nepremično, parc. št. 36/16- pot 51 m2, k. o. Šmartno (ID 1847), po ocenjeni vrednosti
1.540,00 EUR. Davek od prometa nepremičnin in stroške overitve podpisov prodajalcev
pri notarju plača občina Šmartno pri Litiji.
SKLEP 7: Občinski svet občine Šmartno sprejme sklep, da se na podlagi metode
javnega zbiranja ponudb podeli sluţnostna pravica za postavitev sončne elektrarne na
strehi O. Š. Šmartno pri Litiji, Pungrt 9, Šmartno pri Litiji, parc. št. 116/13, k. o.
Šmartno, za dobo 30 let v velikosti 400 m2.
Ocenjena odškodnina zaradi podeljene sluţnosti na strehi O. Š. Šmartno za postavitev
sončne elektrarne, v skladu z izdelano cenitvijo sodno zapriseţenega cenilca ustrezne
stroke, november 2011, znaša v enkratnem obsegu ob zagonu elektrarne 960,00 EUR in
periodično vsako leto trajanja podeljene sluţnosti 1.134,00 EUR.
SKLEP 8 : Občinski svet sprejme sklep, da se dopolni letni načrt pridobitve in
razpolaganja s stvarnim in finančnim premoţenjem občine za leto 2012 tako, da se v
letni načrt pridobitve dodajo nepremičnine, parc. št. 1123/3- cesta 16 m2, 1137/2- cesta
124 m2, 1160/6- cesta 27 m2, 1163/3- cesta 136 m2, 1164/5- cesta 38 m2, 1164/6- cesta 141
m2, 1164/7- cesta 125 m2, 1165/11- cesta 36 m2, 1143/2- cesta 39 m2, 1130/4- cesta 127
m2, 1130/6- cesta 8 m2 in 1142/11- cesta 72 m2, vse k. o. Poljane (ID 1852).
Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta.
Sklepi v paketu so bili sprejeti z 12 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
AD 6). Kadrovske zadeve:
-

predlaganje kandidata za predstavnika javnosti v senatih za reševanje pritoţb
zoper policiste

Uvod je podal predsednik Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Matjaţ
Aškerc.
Razprave ni bilo.
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razrešitev dosedanjega člana Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanje in imenovanje nadomestnega člana komisije
Uvod je podal predsednik Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Matjaţ
Aškerc.
-

Razprave ni bilo.
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep, da se razreši
dosedanjega člana Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Franca
Jakliča, stanujočega Cerkovnik 12, Šmartno pri Litiji.
Ob glasovanju je bilo navzočih 10 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 10 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep, da se za nadomestnega
člana v Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja imenuje Franca
Adamčiča, stanujočega Mahovna 4, 1275 Šmartno pri Litiji.
Ob glasovanju je bilo navzočih 9 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 9 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
AD 7). Pobude in vprašanja svetnikov
Joţa Ţurga: Ne dolgo nazaj je bil na eni izmed sej podan predlog, da se občinskemu svetu
predstavijo oziroma poročajo direktorji javnih zavodov. Odgovor ţupana je bil, da bo to takoj
ko bo sprejet proračun. Od sprejetja proračuna je ţe nekaj časa. Svetnico zanima, kdaj bo to
realizirano.
Odgovor je na seji podal ţupan Milan Izlakar.
Predsedujoči je zaključil sejo ob 19.15 uri.
Pripravila:
Nataša Dobravec
Tajnik občine:
mag. Karmen Sadar

Predsedujoči:
Milan Izlakar
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