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Skrajšani zapisnik
trinajste redne seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji, ki je bila dne
19.04.2012 ob 18.00 uri v sejni sobi Občine Šmartno pri Litiji,
Tomazinova ulica 2, Šmartno pri Litiji
Prisotni svetniki: Jože Ponebšek, Joža Žurga, Miroslav Berčon, Miro Koprivnikar, Petra
Kovačič Pancar, Igor Možina, Igor Soršak, Marino Dobčnik, Franc Adamčič, Janko Končar,
Franc Props, Janez Tomažič
Odsotni: Matjaž Aškerc opr., Peter Avbelj opr., Marija Vidgaj opr., Franc Jaklič opr.
Ostali prisotni: Za občinsko upravo: Karmen Sadar, Matej Adamič, Jurij Klepec, Andreja
Leskovšek, Nataša Dobravec
Vabljeni: predsednik Nadzornega odbora Občine Šmartno pri Litiji Jože Perme, Primož
Blaha predstavnik podjetja IRM d.o.o., Mojca Ocepek predstavnica Doma Tisje, in mediji
Sejo je pričel in vodil župan Občine Šmartno pri Litiji Milan Izlakar. Po uvodnem pozdravu je
predsedujoči ugotovil sklepčnost sveta (navzočih je bilo vseh 12 članov občinskega sveta od
16 - ih).
Potrditev skrajšanega zapisnika
- dvanajste redne seje z dne,16.02.2012
Pripombe na zapisnik ni bilo.
Ob glasovanju je bilo navzočih 12 članov občinskega sveta.
Zapisnik je bil potrjen z 12 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
Predsedujoči je z dnevnega reda umaknil 5 točko dnevnega reda: »Predlog gradnje opornega
zidu namesto izplačila odškodnine za razlastitvene upravičence (Kogovšek) na trasi
obvoznice v Šmartnem pri Litiji« in predlagal naslednji dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
-

Predlog lokalnega energetskega koncepta občine Šmartno pri Litiji
Soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoč na domu, ki jo izvaja Dom Tisje
Poročilo o delu župana in občinske uprave
Zaključni račun proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2011
Sklep o ukinitvi javnega dobra
Posamični program razpolaganja s stvarnim premoženjem
Kadrovske zadeve:
predlaganje kandidata za predstavnika javnosti v senatih za reševanje pritožb zoper
policiste
- razrešitev dosedanjega člana Nadzornega odbora in imenovanje nadomestnega člana
Nadzornega odbora
- Soglasje ustanovitelja k delovni uspešnosti ravnateljice Glasbene šole Litija - Šmartno
8. Pobude in vprašanja svetnikov

Predsedujoči je dal v razpravo predlagani dnevni red.
Razprave ni bilo.
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog dnevnega reda:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
-

Predlog lokalnega energetskega koncepta občine Šmartno pri Litiji
Soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoč na domu, ki jo izvaja Dom Tisje
Poročilo o delu župana in občinske uprave
Zaključni račun proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2011
Sklep o ukinitvi javnega dobra
Posamični program razpolaganja s stvarnim premoženjem
Kadrovske zadeve:
predlaganje kandidata za predstavnika javnosti v senatih za reševanje pritožb
zoper policiste
- razrešitev dosedanjega člana Nadzornega odbora in imenovanje nadomestnega
člana Nadzornega odbora
- Soglasje ustanovitelja k delovni uspešnosti ravnateljice Glasbene šole Litija Šmartno
8. Pobude in vprašanja svetnikov

Ob glasovanju je bilo navzočih 12 članov občinskega sveta.
Dnevni red je bil sprejet z 12 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
AD 1). Predlog lokalnega energetskega koncepta občine Šmartno pri Litiji
Uvod je podal Primož Blaha.
Poročilo o delu na Odboru za gospodarsko infrastrukturo je podal predsednik odbora Jože
Ponebšek.
Razprava: Igor Možina, Joža Žurga.
Dodatna pojasnila je podal župan Milan Izlakar.
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme predlog Lokalnega
energetskega koncepta Občine Šmartno pri Litiji.
Ob glasovanju je bilo navzočih 12 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 12 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
AD 2). Soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoč na domu, ki jo izvaja Dom
Tisje
Uvod je podala Mojca Ocepek.
Poročilo o delu na Odboru za družbene dejavnosti je podala predsednica odbora Petra
Kovačič Pancar.
Razprava: Joža Žurga, Marino Dobčnik.
Dodatna pojasnila sta podala Mojca Ocepek in župan Milan Izlakar.
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednja predloga sklepov v paketu:
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SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji soglaša, da zaradi geografskih
posebnosti občine stroški prevoznih storitev v stroških materiala in storitev pri
oblikovanju cene za neposredno socialno oskrbo uporabnikov lahko znašajo več kot pa
določa Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev, če se
prevozi ne morejo organizirati drugače.
SKLEP 2: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji za obdobje od 1.4.2012 do 31.3.2013
sprejema Sklep o cenah socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini
Šmartno pri Litiji, kot jih predlaga izvajalec storitve Dom Tisje in sicer:
- cena vodenja storitve znaša 230,49 EUR na mesec in je v celoti subvencija občine,
- cena neposredne socialne oskrbe na domu znaša 15,19 EUR na efektivno uro,
- cena storitve za neposrednega uporabnika znaša 3,80 EUR na efektivno uro, preostali
del do polne cene, to je 11,39 EUR na efektivno uro (75%), pa je subvencija občine.
Cena neposredne socialne oskrbe na domu, ki je opravljena v popoldanskem ali nočnem
času, na nedeljo ali na državni praznik oziroma dela prost dan, se za uporabnika
storitve in občino poveča v skladu s 16. členom Pravilnika o metodologiji za oblikovanje
cen socialno varstvenih storitev.
Ob glasovanju je bilo navzočih 12 članov občinskega sveta.
Sklepi v paketu so bili sprejeti z 12 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
AD 3). Poročilo o delu župana in občinske uprave
Poročilo je podal župan Milan Izlakar.
Predsedujoči je ugotovil, da je bilo poročilo vzeto na znanje.
AD 4). Zaključni račun proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2011
Uvod je podal Matej Adamič
Poročilo o delu na Nadzornem odboru občine je podal predsednik nadzornega odbora Jože
Perme.
Poročilo o delu na Odboru za gospodarsko infrastrukturo, okolje in prostor je podal
predsednik odbora Jože Ponebšek.
Poročilo o delu na Odboru za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance je podal Marino
Dobčinik.
Poročilo o delu na Odboru za družbene dejavnosti je podala predsednica odbora Petra
Kovačič Pancar.
Poročilo o delu na Odboru za zaščito in reševanje je podala predsednica odbora Petra Kovačič
Pancar.
Razprava: Joža Žurga.
Dodatna pojasnila sta podala župan Milan Izlakar in Matej Adamič.
Obrazložitev glasu: Joža Žurga.
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme Zaključni račun občine
Šmartno pri Litiji za leto 2011.
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Ob glasovanju je bilo navzočih 12 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 8 glasovi »za« in z 1 glasom »proti«.
AD 5). Sklep o ukinitvi javnega dobra
Uvod je podal Jurij Klepec.
Poročilo o delu na Odboru za gospodarsko infrastrukturo je podal predsednik odbora Jože
Ponebšek.
Razprava: Joža Žurga, Janko Končar.
Dodatna pojasnila je podal župan Milan Izlakar.
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sklep o ukinitvi javnega dobra na
zemljišču, parc. št. 840/11 – pot 521 m2, k.o. Ježni Vrh (ID 1850).
Sklep o ukinitvi javnega dobra se objavi v Uradnem listu RS takoj po pravnomočnosti
odločbe o parcelaciji parcele, ki je predmet sklepa.
Ob glasovanju je bilo navzočih 10 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 10 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
AD 6). Posamični program razpolaganja s stvarnim premoženjem
Uvod sta podala Jurij Klepec in župan Milan Izlakar.
Razprava: Joža Žurga, Janko Končar.
Dodatna pojasnila je podal župan 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. 1226/8- cesta 2447 m2, 1226/9- cesta 37 m2 in 1226/10- cesta 15
m2, vse k. o. Liberga (ID 1846), po ocenjeni vrednosti 16.480,00 EUR. 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 pridobijo
nepremičnine, parc. št. 1143/2- cesta 39 m2, 1142/11- cesta 72 m2, 1130/4- cesta 127 m2
in 1130/6- cesta 8 m2, vse k. o. Poljane (ID 1852)), po ocenjeni vrednosti 3.300,00 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 pridobijo
nepremične, parc. št. 1043/2- cesta 1165 m2 in 1043/5- cesta 105 m2, k. o. Liberga (ID
1846), po ocenjeni vrednosti 5.120,00 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 pridobi
nepremična, parc. št. 1335/12- cesta 227 m2, k. o. Liberga (ID 1846), po ocenjeni
vrednosti 5.400,00 EUR. Davek od prometa nepremičnin in stroške overitve podpisa
prodajalke pri notarju plača občina Šmartno pri Litiji.
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SKLEP 5: Občinski svet občine Šmartno pri Litiji sprejme sklep, da se pridobijo
nepremične, parc. št. 50/2- cesta 760 m2, 105/2- cesta 75 m2, 105/4- cesta 76 m2, vse k. o.
Poljane (ID 1852), po ocenjeni vrednosti 4.180,00 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 nepremično,
parc. št. 840/11- pot 521 m2, k. o. Ježni Vrh (ID 1850) menja z nepremičninami parc. št.
3/6- cesta 588 m2, 6/2- cesta 516 m2, 6/4 –cesta 37 m2, 14/7- cesta 601 m2, 14/9- cesta 270
m2 in 14/12- cesta 466 m2, in 14/15- cesta 337 m2, vse k. o. Ježni Vrh (ID 1850).
SKLEP 7: Občinski svet občine Šmartno pri Litiji sprejme sklep, da se pridobijo
nepremične, parc. št. 987/2- cesta 58 m2 in 997/11- cesta 137 m2, k. o. Jablanica (ID
1839), po ocenjeni vrednosti 4.680,00 EUR. Davek od prometa nepremičnin in stroške
overitve podpisa prodajalke pri notarju plača občina Šmartno pri Litiji.
SKLEP 8: Občinski svet občine Šmartno pri Litiji sprejme sklep, da se pridobi
nepremična, parc. št. 794/2- cesta 24 m2, k. o. Jablanica (ID 1839), po ocenjeni vrednosti
275,15 EUR. Davek od prometa nepremičnin in stroške overitve podpisa prodajalke pri
notarju plača občina Šmartno pri Litiji.
SKLEP 9: Občinski svet občine Šmartno pri Litiji sprejme sklep, da se pridobijo
nepremične, parc. št. 766/2- cesta 344 m2 in 789/2- cesta 85 m2, k. o. Jablanica (ID
1839), po ocenjeni vrednosti 3.164,74 EUR. Davek od prometa nepremičnin in stroške
overitve podpisa prodajalke pri notarju plača občina Šmartno pri Litiji.
SKLEP 10: Občinski svet občine Šmartno pri Litiji sprejme sklep, da se pridobijo
nepremične, parc. št. 777/2- cesta 170 m2, 775/19- cesta 70 m2 in 783/2- cesta 210 m2, k.
o. Jablanica (ID 1839), po ocenjeni vrednosti 4.316,06 EUR. Davek od prometa
nepremičnin in stroške overitve podpisa prodajalke pri notarju plača občina Šmartno
pri Litiji.
SKLEP 11: Občinski svet občine Šmartno pri Litiji sprejme sklep, da se pridobijo
nepremične, parc. št. 782/2- cesta 52 m2, 760/2- cesta 285 m2 in 788/2- cesta 122 m2, k. o.
Jablanica (ID 1839), po ocenjeni vrednosti 3.404,50 EUR. Davek od prometa
nepremičnin in stroške overitve podpisa prodajalke pri notarju plača občina Šmartno
pri Litiji.
SKLEP 12: Občinski svet občine Šmartno pri Litiji sprejme sklep, da se pridobi
nepremična, parc. št. 717/4- cesta 23 m2, k. o. Jablanica (ID 1839), po ocenjeni vrednosti
128,54 EUR. Davek od prometa nepremičnin in stroške overitve podpisa prodajalke pri
notarju plača občina Šmartno pri Litiji.
SKLEP 13: Občinski svet občine Šmartno pri Litiji sprejme sklep, da se pridobi
nepremična, parc. št. 772/4- cesta 8 m2, k. o. Jablanica (ID 1839), po ocenjeni vrednosti
81,48 EUR. Davek od prometa nepremičnin in stroške overitve podpisa prodajalke pri
notarju plača občina Šmartno pri Litiji.
SKLEP 14: Občinski svet občine Šmartno pri Litiji sprejme sklep, da se pridobi
nepremična, parc. št. 1008/2- cesta 52 m2, k. o. Jablanica (ID 1839), po ocenjeni
vrednosti 596,16 EUR. Davek od prometa nepremičnin in stroške overitve podpisa
prodajalke pri notarju plača občina Šmartno pri Litiji.
SKLEP 15: Občinski svet občine Šmartno pri Litiji sprejme sklep, da se pridobijo
nepremične, parc. št. 1021/2- cesta 23 m2, 1020/2- cesta 31 m2 in 993/2- cesta 55 m2, k. o.
Jablanica (ID 1839), po ocenjeni vrednosti 1.093,01 EUR. Davek od prometa
nepremičnin in stroške overitve podpisa prodajalke pri notarju plača občina Šmartno
pri Litiji.
SKLEP 16: Občinski svet sprejme sklep, da se na javni dražbi proda poslovni prostor v
Šmartnem pri Litiji, v skupni izmeri 53,23 m2, ki se nahaja v pritličju
večstanovanjskega objekta na Staretovem trgu 25, Šmartno pri Litiji, stoječega na
parceli št. 33/1, k.o. Šmartno (ID 1847), št. stavbe 474, št. dela stavbe 15. E.
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Izklicna cena za poslovni prostor je 55.700,00 EUR, najnižji znesek zvišanja je 500,00
EUR, varščina znaša 5.570,00 EUR. V izhodiščni vrednosti poslovnega prostora niso
vključeni stroški cenitev in davek na promet nepremičnin po stopnji 2 % ter stroški v
zvezi s prenosom lastninske pravice, ki jih mora kupec poravnati po sklenitvi prodajne
pogodbe oziroma pred vpisom lastninske pravice v zemljiško knjigo.
Kupec mora plačati kupnino v denarju. Plačilo celotne kupnine je pogoj za pridobitev
lastninske pravice, rok plačila je 30 dan po sklenitvi prodajne pogodbe oziroma
izstavitve računa. Plačilo celotne kupnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina
pravnega posla.
Če najugodnejši ponudnik/kupec ne bo plačal kupnine v tem roku, bo prodajni postopek
razveljavljen in varščina zadržana.
Prodajno pogodbo mora uspeli ponudnik s prodajalcem skleniti v 15 dneh po zaključku
dražbe.
SKLEP 17 : Občinski svet sprejme sklep, da se dopolni letni načrt pridobitve in
razpolaganja s stvarnim in finančnim premoženjem občine za leto 2012 tako, da se v
letni načrt pridobitve dodajo nepremičnine, parc. št. 1226/8- cesta 2447 m2, 1226/9cesta 37 m2, 1226/10- cesta 15 m2, 1043/2- cesta 1165 m2, 1043/5- cesta 105 m, 21335/12cesta 227 m2, vse k. o. Liberga (ID1846), parc. št. 1143/2- cesta 39 m2, 1142/11- cesta 72
m2, 1130/4- cesta 127 m2, 1130/6- cesta 8 m2, 50/2- cesta 760 m2, 105/2- cesta 75 m2,
105/4- cesta 76 m2, vse k. o. Poljane (ID 1852) in parc. št. 3/6- cesta 588 m2, 6/2- cesta
516 m2, 6/4 –cesta 37 m2, 14/7- cesta 601 m2, 14/9- cesta 270 m2 in 14/12- cesta 466 m2,
in 14/15- cesta 337 m2, vse k. o. Ježni Vrh (ID 1850), v letni načrt razpolaganja pa
nepremičnina, parc. št. 840/11, k. o. Ježni Vrh (ID 1850).
Ob glasovanju je bilo navzočih 11 članov občinskega sveta.
Sklepi v paketu so bili sprejeti z 11 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
AD 7). Kadrovske zadeve:
- predlaganje kandidata za predstavnika javnosti v senatih za reševanje pritožb
zoper policiste
- razrešitev dosedanjega člana Nadzornega odbora in imenovanje nadomestnega
člana Nadzornega odbora
- Soglasje ustanovitelja k delovni uspešnosti ravnateljice Glasbene šole Litija Šmartno
Uvod je podal Jože Ponebšek.
-

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

Uvod je podal Jože Ponebšek.
Razprave ni bilo.
Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji ni sprejel nobenega sklepa, ker je Minister za notranje
zadeve sam imenoval predstavnika občine v senatih javnosti za reševanje pritožb zoper
policiste. Imenoval je dosedanjo predstavnico Sonjo Peterlin Krznar.
-

razrešitev dosedanjega člana Nadzornega odbora in imenovanje nadomestnega
člana Nadzornega odbora

Uvod je podal Jože Ponebšek.
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Razprave ni bilo.
Predsednik nadzornega odbora občine je predsedujočega zaprosil za besedo.
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji daje besedo predsedniku Nadzornega
odbora Občine 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«.
Obrazložitev je podal predsednik nadzornega odbora Jože Perme.
Razprave ni bilo.
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji razrešuje dosedanjo članico
Nadzornega odbora Občine Šmartno pri Litiji Matejo Volk Mandelj, stanujočo Staretov
trg 21, 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«.
-

Soglasje ustanovitelja k delovni uspešnosti ravnateljice Glasbene šole Litija Šmartno

Uvod je podal Jože Ponebšek.
Razprava: Jože Ponebšek, Marino Dobčnik, Janez Tomažič, Franc Adamčič, Miro Berčon,
Igor Soršak.
Dodatna pojasnila sta podala župan Milan Izlakar in Karmen Sadar.
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji podaja soglasje k delovni uspešnosti
ravnateljice javnega zavoda Glasbena šola Litija – Šmartno ge. Janji Galičič.
Ob glasovanju je bilo navzočih 10 članov občinskega sveta.
Sklep ni bil sprejet z 4 glasovi »za« in z 4 glasovi »proti«.
AD 8). Pobude in vprašanja svetnikov
Joža Žurga: Župan se rad sklicuje na občane, da nekaj pozabijo. Ravno na tej seji je bilo
rečeno za Mulhe, kaj vse je bilo v preteklosti postorjeno. Vendar ne sme pozabiti jeseni 2011,
ko je svetnica pri pobudah in vprašanjih županu dala nasvet, da se teh težav glede
prevoznikov (osne obremenitve na cestah) poskusi lotiti. Takrat jo je grobo zavrnil, da so to
državne ceste in, da naj se ne sekira in da je Omahen itak v Litiji.
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Druga zadeva je. Hkrati z gradivom za sejo so svetniki prejeli zapisnike krajevnih skupnosti.
Kar v nekaterih krajevnih skupnostih (če jim lahko tako rečemo, uradno menda niso) je bila
zahteva oziroma pobuda krajanov po ustanovitvi krajevnih skupnosti takšni v drugačni
obliki, kot so sedaj. Gospod podžupan je ponekod obljubil, da se bo zavzel, da se ta točka da
na dnevni red, da se o tem razpravlja. Svetnico zanima kdaj bodo o tem razpravljali. Ali bodo
ti zapisniki samo ostali pri gradivu in so jih mogoče prebrali dva ali trije ali pa mogoče še
manj. Ali se bomo teh svojih občanov in poslušali njihove predloge posvetovali.
Igor Možina: Podal je pobudo občinskemu svetu, županu in občinski upravi, če lahko do
naslednje seje pripravi spremembo odloka o zmanjšanju komunalnega prispevka na območju
Šmartna pri Litiji za gradnjo stanovanjskih objektov ter posebne olajšave za mlade družine, ki
rešujejo prvič tudi stanovanjske probleme z novogradnjo. To so ga opozorili tudi mladi, ki jih
je zelo veliko. Nekaj se je pač potrebno odločiti, če se da malo zmanjšati. Če ste pripravljeni.
Vprašanje se pa tudi nanaša na občinsko cesto iz Male Kostrevnice proti Veliki Kostrevnici.
Na zboru krajanov so zahtevali, da se o zahtevi krajanov obvesti.
Predsedujoči je zaključil sejo ob 19.40 uri.
Pripravila:
Nataša Dobravec
Tajnik občine:
mag. Karmen Sadar

Predsedujoči:
Milan Izlakar
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