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Skrajšani zapisnik
osemnajste redne seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji, ki je bila dne
11.04.2013 ob 18.00 uri v sejni sobi Občine Šmartno pri Litiji,
Tomazinova ulica 2, Šmartno pri Litiji
Prisotni svetniki: Jože Ponebšek, Joža Žurga, Miro Koprivnikar, Petra Kovačič Pancar, Igor
Možina, Igor Soršak, Marino Dobčnik, Franc Adamčič, Janko Končar, Franc Props, Janez
Tomažič, Matjaž Aškerc, Peter Avbelj, Marija Vidgaj, Franc Jaklič
Odsotni: Miroslav Berčon – opr.
Ostali prisotni: Za občinsko upravo: Karmen Sadar, Matej Adamič, Jurij Klepec, Andreja
Leskovšek, Nataša Dobravec
Vabljeni: predstavnik podjetja Matrika Andrej Novak, predstavnik podjetja Urbania d.o.o
Peter Lovšin, ravnatelj OŠ Šmartno Albert Pavli, direktorica Doma Tisje Vida Lukač,
predsednik Nadzornega odbora Občine Šmartno pri Litiji Jože Perme 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 15 članov občinskega sveta od 16ih).
Potrditev skrajšanega zapisnika
- sedemnajste redne seje z dne, 31.01.2013
Pripomb na zapisnik ni bilo.
Predsedujoči je dal v potrditev zapisnik sedemnajste redne seje z dne 31.01.2013.
Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta.
Zapisnik je bil potrjen s 15 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
Predsedujoči je dnevni red spremenil tako da je 8. točko dnevnega reda »Sklep o dopustnosti
širitve območja stavbnih zemljišč« prestavil na 4. točko dnevnega reda in predlagal naslednji
dnevni red:
1. Poročilo o delu župana in občinske uprave
2. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o splošnih pogojih Občine Šmartno pri
Litiji pri dodeljevanju stanovanj, oddajanju poslovnih prostorov in ostalih nepremičnin
ter določanju najemnin – skrajšan postopek
3. Odlok o izvedbenem delu občinskega prostorskega načrta občine Šmartno pri Litiji –
predlog za drugo branje
4. Sklep o dopustnosti širitve območja stavbnih zemljišč
5. Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za
območje urejanja OPPN Šmartno sever – 3. del -predlog za drugo branje
6. Zaključni račun proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2012, Poročilo o
opravljeni inventuri sredstev, terjatev in obveznosti Občine Šmartno pri Litiji na dan
31.12.2011, Poročilo o opravljeni inventuri sredstev, terjatev in obveznosti občine
Šmartno pri Litiji na dan 31.12.2012, Poročilo o opravljenem popisu nepremičnin in
opreme v tuji lasti; v lasti občine Šmartno pri Litiji po stanju na dan 31.12.2012
7. Soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu, ki jo izvaja Dom
Tisje
8. Predlog novih cen za programe predšolske vzgoje
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9. Sklep o ukinitvi javnega dobra
10. Posamični program razpolaganja s stvarnim premoženjem
11. Pobude in vprašanja svetnikov
Predsedujoči je dal v razpravo predlagani dnevni red.
Razprave ni bilo.
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog dnevnega reda:
1. Poročilo o delu župana in občinske uprave
2. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o splošnih pogojih Občine Šmartno
pri Litiji pri dodeljevanju stanovanj, oddajanju poslovnih prostorov in ostalih
nepremičnin ter določanju najemnin – skrajšan postopek
3. Odlok o izvedbenem delu občinskega prostorskega načrta občine Šmartno pri
Litiji – predlog za drugo branje
4. Sklep o dopustnosti širitve območja stavbnih zemljišč
5. Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za
območje urejanja OPPN Šmartno sever – 3. del -predlog za drugo branje
6. Zaključni račun proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2012, Poročilo o
opravljeni inventuri sredstev, terjatev in obveznosti Občine Šmartno pri Litiji na
dan 31.12.2011, Poročilo o opravljeni inventuri sredstev, terjatev in obveznosti
občine Šmartno pri Litiji na dan 31.12.2012, Poročilo o opravljenem popisu
nepremičnin in opreme v tuji lasti; v lasti občine Šmartno pri Litiji po stanju na
dan 31.12.2012
7. Soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu, ki jo izvaja
Dom Tisje
8. Predlog novih cen za programe predšolske vzgoje
9. Sklep o ukinitvi javnega dobra
10. Posamični program razpolaganja s stvarnim premoženjem
11. Pobude in vprašanja svetnikov
Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta.
Dnevni red je bil sprejet s 15 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
AD 1). Poročilo o delu župana in občinske uprave
Poročilo je podal župan Milan Izlakar.
Predsedujoči je ugotovil, da je bilo poročilo vzeto na znanje.
AD 2). Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o splošnih pogojih Občine Šmartno
pri Litiji pri dodeljevanju stanovanj, oddajanju poslovnih prostorov in ostalih
nepremičnin ter določanju najemnin – skrajšan postopek
Uvod sta podala Jurij Klepec in župan Milan Izlakar.
Razprave ni bilo.
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
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SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme Odlok spremembah in
dopolnitvah Odloka o splošnih pogojih Občine Šmartno pri Litiji pri dodeljevanju
stanovanj, oddajanju poslovnih prostorov in ostalih nepremičnin ter določanju
najemnin v prvem branju.
Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet s 15 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
SKLEP 2: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme Odlok spremembah in
dopolnitvah Odloka o splošnih pogojih Občine Šmartno pri Litiji pri dodeljevanju
stanovanj, oddajanju poslovnih prostorov in ostalih nepremičnin ter določanju
najemnin.
Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet s 15 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
AD 3). Odlok o izvedbenem delu občinskega prostorskega načrta občine Šmartno pri
Litiji – predlog za drugo branje
Uvod so podali Andreja Leskovšek, Peter Lovšin in župan Milan Izlakar.
Poročilo o delu na Komisiji za statut in pravna vprašanja je podal Matjaž Aškerc.
Poročilo o delu na Odboru za gospodarsko infrastrukturo, okolje in prostor je podal
predsednik odbora Jože Ponebšek.
Razprava: Joža Žurga, Marino Dobčnik, Janez Tomažič, Franc Jaklič, Igor Soršak.
Dodatna pojasnila sta podala Peter Lovšin in župan Milan Izlakar.
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme Odlok o izvedbenem delu
občinskega prostorskega načrta Občine Šmartno pri Litiji.
Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet s 15 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
AD 4). Sklep o dopustnosti širitve območja stavbnih zemljišč
Uvod je podal Peter Lovšin.
Poročilo o delu na Komisiji za statut in pravna vprašanja je podal Matjaž Aškerc.
Poročilo o delu na Odboru za gospodarsko infrastrukturo, okolje in prostor je podal
predsednik odbora Jože Ponebšek.
Razprava: Marino Dobčnik, Franc Jaklič.
Dodatna pojasnila sta podala Andreja Leskovšek in župan Milan Izlakar.
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
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SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema Sklep o dopustnosti širitve
območja stavbnih zemljišč.
Ob glasovanju je bilo navzočih 13 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 11 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
AD 5). Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za
območje urejanja OPPN Šmartno sever – 3. del -predlog za drugo branje
Uvod je podal Andrej Novak.
Poročilo o delu na Odboru za gospodarsko infrastrukturo, okolje in prostor je podal
predsednik Jože Ponebšek.
Razprava: Franc Jaklič.
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
SKLEP : Občinski svet občine Šmartno pri Litiji sprejme Odlok o programu
opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje urejanja OPPN
Šmartno sever – 3. del.
Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet s 15 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
AD 6). Zaključni račun proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2012, Poročilo o
opravljeni inventuri sredstev, terjatev in obveznosti Občine Šmartno pri Litiji na dan
31.12.2011, Poročilo o opravljeni inventuri sredstev, terjatev in obveznosti občine
Šmartno pri Litiji na dan 31.12.2012, Poročilo o opravljenem popisu nepremičnin in
opreme v tuji lasti; v lasti občine Šmartno pri Litiji po stanju na dan 31.12.2012
Uvod je podal Matej Adamič.
Poročilo o delu na Nadzornem odboru Občine Šmartno pri Litiji Jože Perme.
Razprave ni bilo.
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednje predloge sklepov v paketu:
SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme Zaključni račun proračuna
občine Šmartno pri Litiji za leto 2012.
SKLEP 2: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme Poročilo o opravljeni
inventuri sredstev, terjatev in obveznosti Občine Šmartno pri Litiji na dan 31.12.2011 z
vsemi predlogi sklepov inventurne komisije.
SKLEP 3: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme Poročilo o opravljeni
inventuri sredstev, terjatev in obveznosti Občine Šmartno pri Litiji na dan 31.12.2012 z
vsemi predlogi sklepov inventurne komisije.
SKLEP 4: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme Poročilo o opravljenem
popisu nepremičnin in opreme v tuji lasti; v lasti Občine Šmartno pri Litiji po stanju na
dan 31.12.2012 s predlogom inventurne komisije.
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Ob glasovanju je bilo navzočih 12 članov občinskega sveta.
Sklepi v paketu so bil sprejeti z 10 glasovi »za« in z 1 glasom »proti«.
AD 7). Soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu, ki jo izvaja
Dom Tisje
Uvod je podala Vida Lukač.
Poročilo o delu na Odboru za družbene dejavnosti je podala predsednica odbora Petra
Kovačič Pancar.
Razprave ni bilo.
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednje sklepe v paketu:
SKLEP 1: Občina Šmartno pri Litiji daje soglasje k ceni socialno varstvene storitve
pomoč družini na domu, ki jo predlaga izvajalec javne službe Dom Tisje, Črni Potok 13,
1275 Šmartno pri Litiji.
SKLEP 2: Ekonomska cena storitve pomoči družini na domu znaša:
- 17,61 EUR/h na delovni dan,
- 23,66 EUR/h ob nedeljah in nočnem času,
- 25,17 EUR/h ob državnih praznikih in dela prostih dnevih.
SKLEP 3: Občina Šmartno pri Litiji subvencionira 100% cene vodenja in koordinacije
kar znaša 2,50 EUR/h in 75% cene neposredne socialne oskrbe, kar znaša 11,33 EUR/h,
to je vsaka opravljena ura neposredne socialne oskrbe uporabnika na delovni dan, v
višini 15,87 EUR/h neposredne socialne oskrbe uporabnika ob nedeljah in v nočnem
času in v višini 17,00 EUR/h neposredne socialne oskrbe uporabnika ob praznikih in
dela prostih dnevih.
SKLEP 4: Cena za uporabnika storitve pomoči družini na domu znaša:
- 3,78 EUR/h na delovni dan,
- 5,29 EUR/h ob nedeljah in v nočnem času,
- 5,67 EUR/h ob državnih praznikih in dela prostih dnevih.
SKLEP 5: Predlagane cene stopijo v veljavo s 1.5.2013.
Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta.
Sklepi v paketu so bili sprejeti s 15 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«
AD 8). Predlog novih cen za programe predšolske vzgoje
Uvod je podal Albert Pavli.
Poročilo o delu na Odboru za družbene dejavnosti je podala predsednica odbora Petra
Kovačič Pancar.
Razprave ni bilo.
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednje predloge sklepov v paketu:
SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep o določitvi cene
programov predšolske vzgoje v občini Šmartno pri Litiji tako, da se od 1.5.2013 dalje za
posamezne programe predšolske vzgoje uveljavijo cene, izračunane na podlagi
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Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno
službo, v naslednji višini:
PROGRAM PREDŠOLSKE VZGOJE
OSNOVA v
EUR
I.starostna skupina – otroci stari od 1-3 let
450,00
II.starostna skupina – otroci stari od 3-6 let
320,00
Kombinirani oddelek
320,00
SKLEP 2: Občina Šmartno pri Litiji se obvezuje, da bo po potrditvi sistemizacije
delovnih mest zagotavljala razliko sredstev v višini cene programa brez živil za število
otrok, ki predstavlja razliko med dejanskim številom otrok v oddelku in najvišjim
normativnim številom.
SKLEP 3: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep, da starši otrok, za
katere je Občina Šmartno pri Litiji po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene
programa predšolske vzgoje v vrtcu, lahko uveljavijo rezervacijo enkrat letno v obdobju
od 1.julija do 31.avgusta. Rezervacijo lahko uveljavijo za neprekinjeno odsotnost
najmanj en in največ dva meseca. Starši so jo dolžni vrtcu pisno napovedati najmanj en
teden pred prvim dnem odsotnosti otroka iz vrtca. Starši plačajo rezervacijo v znesku
2,50 EUR za vsak delovni dan napovedane odsotnosti otroka.
Enako kot rezervacija v času poletnih počitnic se staršem obračuna tudi neprekinjena
najmanj enomesečna opravičena odsotnost otroka zaradi bolezni, kar se dokazuje s
kopijo originalnega zdravniškega potrdila.
Starši otrok iz drugih občin, za katere Občina Šmartno pri Litiji po veljavni zakonodaji
ni zavezanka za doplačilo do polne cene programa, lahko uveljavijo rezervacijo le, če
občina, ki je zavezanka za doplačilo do polne cene programa, pisno soglaša, da bo v tem
primeru pokrila razliko med plačilo rezervacije s strani staršev in ceno programa.
SKLEP 4: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep, da starši lahko med
letom začasno izpišejo otroka, vendar največ za dva meseca in so za čas izpisa dolžni
plačati rezervacijo mesta v višini 80% od višine plačila, določene po Pravilniku o plačilih
staršev za programe v vrtcih.
Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta.
Sklepi v paketu so bili sprejeti z 15 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
AD 9). Sklep o ukinitvi javnega dobra
Uvod sta podala Jurij Klepec in župan Milan Izlakar.
Poročilo o delu na Odboru za gospodarsko infrastrukturo, okolje in prostor je podal
predsednik Jože Ponebšek.
Razprave ni bilo.
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednja predloga sklepov v paketu.
SKLEP 1: Občinski svet sprejme sklep o ukinitvi statusa javnega dobra:
- Ukinitev statusa javnega dobra na nepremičnini, parc. št. 2052/5- pot 766 m2, k.
o. Liberga (ID 1846);
- Ukinitev statusa javnega dobra na nepremičnini, parc. št. 2043/2- neplodno 120
m2, k. o. Liberga (ID 1846).
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SKLEP 2 : Občinski svet sprejme sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na zemljišču,
parc. št. 1967/2- pot 513 m2, k. o. Vintarjevec (ID 1849).
Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta.
Sklepi v paketu so bili sprejeti z 15 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
AD 10). Posamični program razpolaganja s stvarnim premoženjem
Uvod je podal Jurij Klepec.
Razprava: Franc Jaklič, Marino Dobčnik, Joža Žurga.
Dodatna pojasnila sta podala župan Milan Izlakar in Andreja Leskovšek.
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. 85/5- dvorišče 44 m2, 86/2- stan. stavba, dvorišče 77 m2, 87/2stan. stavba, dvorišče 70 m2 in 87/5- njiva 80 m2, vse k. o. Šmartno (ID 1847), s
sklenitvijo pogodbe namesto razlastitve. Odškodnina za nepremičnine na podlagi
odločbe Upravne enote Litja št. 359-32/2010-40 in cenitve sodnega izvedenca in cenilca
za gradbene objekte, stavbna in kmetijska zemljišča, september 2012, ki odpade na
sofinancerja Občino Šmartno pri Litiji, znaša 192.572,50 EUR. Od navedenega zneska
se razlaščencema do 30. 04. 2013 izplača odškodnina v višini 70.000,00 EUR, preostanek
odškodnine v višini 103.315,26 EUR na dan 15. 01. 2014, 10% odškodnine kot varščine v
višini 19.257,24 EUR pa najkasneje do 15. 07. 2014, pod pogojem, da razlaščenca do
navedenega datuma izpraznita objekt prostega stvari in oseb. Promet nepremičnin po
pogodbi namesto razlastitve je davka prost na podlagi druge alineje 10. člena Zakona o
davku na promet nepremičnin (Uradni list RS, št. 117/2006). Stroške notarskih
pristojbin in stroške aneksa k tej pogodbi z izstavitvijo zemljiškoknjižnega dovolila nosi
razlastitveni upravičenec Republika Slovenija.
SKLEP 2: Občinski svet občine Šmartno pri Litiji sprejme sklep, da se pridobi
nepremična, parc. št. 60/3- dvorišče 20 m2, k. o. Šmartno (ID 1847), s sklenitvijo
pogodbe namesto razlastitve. Odškodnina za nepremičnino na podlagi cenitve sodnega
izvedenca in cenilca za gradbeno stroko, marec 2013, znaša 1.440,00 EUR. Promet
nepremičnine po pogodbi namesto razlastitve je davka prost na podlagi druge alineje 10.
člena Zakona o davku na promet nepremičnin (Uradni list RS, št. 117/2006). Stroške
notarskih pristojbin, stroške cenitve nepremičnine in vknjižbe lastninske pravice, nosi
Občina Šmartno pri Litiji.
SKLEP 3: Občinski svet občine Šmartno pri Litiji sprejme sklep, da se pridobi
nepremična, parc. št. 36/6- cesta 697 m2, k. o. Šmartno (ID 1847), s sklenitvijo pogodbe
namesto razlastitve na neodplačen način. Promet nepremičnine po pogodbi namesto
razlastitve je davka prost na podlagi druge alineje 10. člena Zakona o davku na promet
nepremičnin (Uradni list RS, št. 117/2006). Stroške notarskih pristojbin in vknjižbe
lastninske pravice, nosi Občina Šmartno pri Litiji.
SKLEP 4: Občinski svet sprejme sklep, da se proda zemljišče, parc. št. 1970/2- pot 205
m2, k. o. Vintarjevec (ID 1849). Vrednost nepremičnine na podlagi cenitve sodnega
izvedenca in cenilca za gradbeno stroko, avgust 2012, znaša 3.240,00 EUR brez DDV.
Nepremičnina se proda na podlagi neposredne pogodbe. DDV, stroške cenitve
nepremičnine in notarske pristojbine, plača kupec.
SKLEP 5: Občinski svet sprejme sklep, da se zemljišče, parc. št. 491/7- njiva 699 m2 in
491/9- njiva 5 m2, k. o. Štanga (ID 1848), proda na javni dražbi. Vrednost nepremičnine
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na podlagi cenitvenega poročila sodno zapriseženega cenilca ustrezne stroke, marec
2013, znaša 16.900,00 EUR brez DDV. Izklicna cena za zemljišče, parc. 491/7- njiva 699
m2 in 491/9- njiva 5 m2, k. o. Štanga (ID 1848), je 16.900,00 EUR, najnižji znesek
višanja je 200,00 EUR.
Plačilo kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe za predmet
prodaje. Prodajna pogodba je avtomatično razdrta, če kupec kupnine ne plača v
navedenem roku.
Dražitelji morajo pred začetkom dražbe plačati varščino v višini 10% izklicne cene za
nepremičnino, ki je predmet javne dražbe. Varščino je potrebno nakazati na TRR
občine Šmartno pri Litiji, št.: 01 394 0100000 193, (DŠ- davčna številka dražitelja).
Plačana varščina bo brez obresti po končani javni dražbi vrnjena tistim dražiteljem, ki
na javni dražbi ne bodo uspeli in sicer v roku 10 dni od dneva izvedbe javne dražbe.
Vse stroške v zvezi z prenosom lastništva, cenitvijo nepremičnin, vključno z DDV in
eventualnimi drugimi pristojbinami in dajatvami, nosi kupec.
Javna dražba se objavi v Uradnem listu RS in spletni strani občine Šmartno pri Litiji
www.smartno-litija.si.
SKLEP 6: Občinski svet sprejme sklep, da se zemljišče, parc. št. 560/1- gozd 22275 m2 in
506/0- njiva 2769 m2, k. o. Gradišče (ID 1851), proda na javni dražbi. Vrednost
nepremičnine na podlagi cenitvenega poročila sodno zapriseženega cenilca ustrezne
stroke, marec 2013, znaša 18.439,53 EUR. Izklicna cena za zemljišče, parc št. 560/1gozd 22275 m2 in 506/0- njiva 2769 m2, k. o. Gradišče (ID 1851), je 18.439,53 EUR,
najnižji znesek višanja je 200,00 EUR.
Plačilo kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe za predmet
prodaje. Prodajna pogodba je avtomatično razdrta, če kupec kupnine ne plača v
navedenem roku.
Dražitelji morajo pred začetkom dražbe plačati varščino v višini 10% izklicne cene za
nepremičnino, ki je predmet javne dražbe. Varščino je potrebno nakazati na TRR
občine Šmartno pri Litiji, št.: 01 394 0100000 193, (DŠ- davčna številka dražitelja).
Plačana varščina bo brez obresti po končani javni dražbi vrnjena tistim dražiteljem, ki
na javni dražbi ne bodo uspeli in sicer v roku 10 dni od dneva izvedbe javne dražbe.
Vse stroške v zvezi z prenosom lastništva, cenitvijo nepremičnin, vključno z davkom na
promet nepremičnin in eventualnimi drugimi pristojbinami in dajatvami, nosi kupec.
Javna dražba se objavi v Uradnem listu RS in spletni strani občine Šmartno pri Litiji
www.smartno-litija.si.
SKLEP 7: Občinski svet sprejme sklep, da se dopolni letni načrt pridobitve in
razpolaganja s stvarnim in finančnim premoženjem občine za leto 2013 tako, da se v
letni načrt pridobitve dodajo nepremičnini, parc. št. 85/5- dvorišče 44 m2, 86/2- stan.
stavba, dvorišče 77 m2, 87/2- stan. stavba, dvorišče 70 m2, 87/5- njiva 80 m2, 60/3dvorišče 20 m2 in 36/6- cesta 697 m2, vse k. o. Šmartno (ID 1847).
SKLEP 8: Občinski svet sprejme sklep, da se nepremičnino, parc. št. 1967/2- pot 513
m2, k. o. Vintarjevec (ID 1849), menja z nepremičninami, parc. št. 250/2- pašnik 126 m2,
251/2- njiva 323 m2, 252/4- travnik 147 m2 in 253/3- travnik 15 m2, vse k. o. Vintarjevec
(ID 1849).
Menjalna pogodba se sklene po vpisu spremembe statusa za parcelo 1967/2- pot 513 m2,
k. o. Vintarjevec (ID 1849), v zemljiški knjigi.
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SKLEP 9: Občinski svet sprejme sklep, da se dopolni letni načrt pridobitve in
razpolaganja s stvarnim in finančnim premoženjem občine za leto 2013 tako, da se v
letni načrt pridobitve dodajo nepremičnini, parc. št. 250/2- pašnik 126 m2, 251/2- njiva
323 m2, 252/4- travnik 147 m2 in 253/3- travnik 15 m2, vse k. o. Vintarjevec (ID 1849), v
letni načrt razpolaganja pa nepremičnina, parc. št. 1967/2- pot 513 m2, k. o. Vintarjevec
(ID 1849).
Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta.
Sklepi v paketu so bili sprejeti z 15 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
AD 11). Pobude in vprašanja svetnikov
Marino Dobčnik: Nanj so se obrnili upokojenci iz društev Jevnica, Litija, Polšnik, Gabrovka
in Šmartno. Letošnje leto je društvo upokojencev Šmartno pri Litiji na vrsti da organizira
skupno srečanje. Zaradi krize se je zgodilo, da pač nimajo sredstev za organizacijo. Zanima
ga, če je možno zagotoviti (ker tega ni bilo v proračunu) sredstva v višini 2.000,00 €, da se to
pripravi in da se jim odstopi dvorana v Kulturnem domu Šmartno. Predvidevajo, da se bo
srečanja udeležilo okoli 700 do 1000 ljudi.
Marija Vidgaj: Dom Tisje je imel na Primskovem zelo dobro predavanje Podpora za
samostojnost starejšim. Predlaga, da po krajevnih organizacijah dobijo strokovno ekipo, ki bo
nudila pomoč upokojencem.
Joža Žurga: Januarja, ko so se koalicijski in opozicijski svetniki združili (vsaj nekateri) in so
na Pošto Slovenije poslali pobudo za daljši odpiralni čas. To je bilo januarja. Petega februarja
je na občinsko upravo poslala takle dopis: »Spoštovani. Glede na to, da sem kot pobudnica
ugovora na odprtje Pošte v Šmartnem podala občinski naslov, Vas vljudno prosim, da mi
posredujete pošto, ko bo le ta prispela«. Da je navedla občinski naslov, se ji je zdelo logično,
saj je svetnica. To je poslala petega februarja. Nikakršne pošte ni dobila. Če pa pogledali, tisti,
ki ste bili podpisniki, oziroma tudi tisti, ki niste bili, odgovor je priložen pri odgovorih
svetnikom. Prispel je prvega februarja. Sprašuje kogarkoli na občinski upravi ali je to praksa,
da se svetnikom odgovorov ne posreduje, čeprav zanje zaprosijo. Ker če bi njej pošto
posredovali, misli da bi oni stopili v stik in nadaljevali s to akcijo zbiranja podpisov. Zdaj je
od takrat minilo že kar nekaj časa in bi bilo skoraj smešno, da so dali dva meseca mir.
Hkrati ima tudi vprašanje za župana, kaj se je on kot župan dogovarjal, ker je razvidno, da so
bili na obisku na občini. Zanima jo, kako je predstavil probleme občanov.
Na prejšnje vprašanje o Javnem zavodu Bogenšperk in pa o najemu pisarne je bil pač
odgovor, da je vse v redu. Zato prosi, če lahko do naslednje seje dobi pogodbo o najemu,
višino najema, predvsem pa od ge. direktorice Javnega zavoda Bogenšperk, da poroča o tem v
kakšen namen se uporablja ta pisarna, kolikokrat je odprta. Verjetno se vodi tudi kakšen
seznam obiskov in katere dejavnosti se opravljajo.
Glede združljivosti funkcije podžupana in pa predsednika Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja. Zakon v 37 b. členu Zakon o lokalni samoupravi v drugem stavku
določa, da funkcija članov občinskega sveta in podžupana ni združljiva s funkcijo župana,
članstvom v nadzornem odboru in z delom v občinski upravi ali službi ožjega dela občine.
Kar pa za njo ta komisija je ožji del.
Predsedujoči je zaključil sejo ob 20.00 uri.
Pripravila:
Nataša Dobravec
Tajnik občine:
mag. Karmen Sadar

Predsedujoči:
Milan Izlakar
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