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Skrajšani zapisnik
devetnajste redne seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji, ki je bila dne
19.09.2013 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, Miroslav Berčon, Matjaž Aškerc, Peter Avbelj, Marija Vidgaj, Franc Jaklič (od
18.12 ure dalje)
Odsotni: /
Ostali prisotni: Za občinsko upravo: Karmen Sadar, Matej Adamič, Jurij Klepec, Andreja
Leskovšek, Nataša Dobravec
Vabljeni: predstavnika podjetja ACER d.o.o. Suzana Simič in Radovan Nikić, predstavnik
podjetja Urbania d.o.o. Peter Lovšin, 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
- osemnajste redne seje z dne, 11.04.2013
Pripomb na zapisnik ni bilo.
Predsedujoči je dal v potrditev zapisnik osemnajste redne seje z dne 11.04.2013.
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 župana in občinske uprave
2. Odlok o rebalansu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2013 – skrajšani
postopek
3. Odlok o občinskem prostorskem načrtu za območje peskokopa Veternik – prvo branje
4. Priprava postopkov sprememb in dopolnitev strategije prostorskega razvoja Občina
Šmartno pri Litiji in izvedbenega dela občinskega prostorskega načrta občine Šmartno
pri Litiji
5. Pravilnik o višini in načinu določanja plač oziroma plačil za opravljanje funkcije
funkcionarjem, sejnin članom delovnih teles občinskega sveta in drugih organov
Občine Šmartno pri Litiji ter o povračilih stroškov
6. Soglasje k predlogu liste kandidatov za člane Razvojnega sveta Ljubljanske urbane
regije
7. Sklep o ukinitvi javnega dobra
8. Posamični program razpolaganja s stvarnim premoženjem
9. Kadrovske zadeve:
- Imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v svet javnega zavoda GŠ Litija - Šmartno
10. Pobude in vprašanja svetnikov
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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 rebalansu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2013 – skrajšani
postopek
3. Odlok o občinskem prostorskem načrtu za območje peskokopa Veternik – prvo
branje
4. Priprava postopkov sprememb in dopolnitev strategije prostorskega razvoja
Občina Šmartno pri Litiji in izvedbenega dela občinskega prostorskega načrta
občine Šmartno pri Litiji
5. Pravilnik o višini in načinu določanja plač oziroma plačil za opravljanje funkcije
funkcionarjem, sejnin članom delovnih teles občinskega sveta in drugih organov
Občine Šmartno pri Litiji ter o povračilih stroškov
6. Soglasje k predlogu liste kandidatov za člane Razvojnega sveta Ljubljanske
urbane regije
7. Sklep o ukinitvi javnega dobra
8. Posamični program razpolaganja s stvarnim premoženjem
9. Kadrovske zadeve:
- Imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v svet javnega zavoda GŠ Litija Šmartno
10. Pobude in vprašanja svetnikov
Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta.
Dnevni red je bil sprejet z 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 rebalansu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2013 – skrajšani
postopek
Uvod sta podala Matej Adamič in župan Milan Izlakar.
Poročilo o delu na Nadzornem odboru občine je podal predsednik 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
predsednik odbora Franc Props.
Poročilo o delu na Odboru za zaščito in reševanje je podala predsednica odbora Petra Kovačič
Pancar.
Razprava: Franc Jaklič.
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
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SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme Odlok o rebalansu
proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2013 v prvem branju z naslednjimi
dopolnitvami:
- sredstva na proračunski postavki 17727101 »Mrliško ogledna služba in druge
zdravstvene storitve« na kontu 402199 »Drugi posebni materiali in storitve« se
povečajo za 2.500,00 € na 8.000,00 €,
- sredstva na proračunski postavki 19219101 »Stroški izvajanja programa otroškega
varstva« na kontu 411921 »Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili
staršev« se povečajo za 25.000,00 € na 655.000,00 €,
- sredstva na proračunski postavki 20431012 »Oskrbnine za ostarele in druge
oskrbnine« na kontu 411920 »Subvencioniranje stanarin« se povečajo za 5.000,00 €
na 10.400,00 €.
Ob glasovanju je bilo navzočih 13 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 11 glasovi »za« in z 1 glasom »proti«.
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
SKLEP 2: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme Odlok o rebalansu
proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2013.
Ob glasovanju je bilo navzočih 13 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 11 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
AD 3). Odlok o občinskem prostorskem načrtu za območje peskokopa Veternik – prvo
branje
Uvod sta podala Suzana Simič in župan Milan Izlakar.
Poročilo o delu na Komisiji za statut in pravna vprašanja je podal predsednik komisije
Miroslav Berčon.
Poročilo o delu na Odboru za gospodarsko infrastrukturo, okolje in prostor je podal
predsednik odbora Jože Ponebšek.
Razprava: Franc Jaklič, Marino Dobčnik, Joža Žurga, Miroslav Berčon, Igor Možina, Marija
Vidgaj.
Dodatna pojasnila so podali župan Milan Izlakar, Suzana Simič, Andreja Leskovšek.
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednja predloga sklepov v paketu:
SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme Odlok o občinskem
prostorskem načrtu za območje peskokopa Veternik v prvem branju
SKLEP 2: Javna razgrnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za
območje peskokopa Veternik bo potekala v času od 26.09.2013 do 25.10.2013.
Ob glasovanju je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta.
Sklepa v paketu sta bila sprejeta z 9 glasovi »za« in z 4 glasovi »proti«.
AD 4). Priprava postopkov sprememb in dopolnitev strategije prostorskega razvoja
Občina Šmartno pri Litiji in izvedbenega dela občinskega prostorskega načrta občine
Šmartno pri Litiji
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Uvod je podal Peter Lovšin.
Poročilo o delu na Odboru za gospodarsko infrastrukturo, okolje in prostor je podal
predsednik odbora Jože Ponebšek.
Razprava: Franc Jaklič.
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednje predloge sklepov v paketu:
SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema obrazec »Pobuda za
spremembo namembnosti osnovne namenske rabe zemljišča«.
SKLEP 2: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme sklep o potrditvi kriterijev
za spremembo namembnosti:
a.) da se pobuda za spremembo namembnosti vrši zaradi širitve kmetije, ki je
vpisana v KMID (register kmetijskih gospodarstev), oziroma zaradi gradnje
kmetijskega objekta. Pobudi za spremembo namembnosti mora prosilec priložiti
soglasje pristojne kmetijsko svetovalne službe;
b.) da se pobuda za spremembo namembnosti vrši zaradi širitve obstoječe poslovne
dejavnosti;
c.) da se pobuda za spremembo namembnosti vrši zaradi gradnje stanovanjskega
objekta;
d.) da se pobuda za spremembo namembnosti nanaša na ne stavbno zemljišče;
e.) da so pobude skladne z cilji glede tipa, položaja in vloge naselji v omrežju
naselji in cilji glede razvoja naselji ter razporeditve in organizacije dejavnosti v
naseljih in cilji glede demografskega razvoja v povezavi z razvojem naselji in
ohranjanjem poselitve.
SKLEP 3: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme sklep, da se pobude za
spremembo namembnosti namenske rabe zbirajo od 01.10.2013 do 31.01.2014.
SKLEP 4: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme sklep, da se postopki
sprememb in dopolnitev strateških in izvedbenih prostorskih aktov lahko vršijo sočasno.
Ob glasovanju je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta.
Sklepi v paketu so bili sprejeti z 16 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
AD 5). Pravilnik o višini in načinu določanja plač oziroma plačil za opravljanje funkcije
funkcionarjem, sejnin članom delovnih teles občinskega sveta in drugih organov Občine
Šmartno pri Litiji ter o povračilih stroškov
Uvod sta podala Nataša Dobravec in župan Milan Izlakar.
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: Marino Dobčnik, Joža Žurga, Franc Jaklič, Miroslav Berčon, Franc Props, Jože
Ponebšek.
Dodatno obrazložitev je podal župan Milan Izlakar.
Predsednik Nadzornega odbora je zaprosil za besedo.
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Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep, da da besedo
predsedniku Nadzornega odbora Jožetu Permetu.
Ob glasovanju je bilo navzočih 14 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 9 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
Besedo je imel predsednik Nadzornega odbora občine Jože Perme.
Franc Jaklič je podal predlog, da se točka umakne iz dnevnega reda in da se k pripravi novega
osnutka pravilnika povabi k sodelovanju Nadzorni odbor občine in Komisija za statut in
pravna vprašanja.
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme sklep, da se točka »Pravilnik o
višini in načinu določanja plač oziroma plačil za opravljanje funkcije funkcionarjem,
sejnin članom delovnih teles občinskega sveta in drugih organov Občine Šmartno pri
Litiji ter o povračilih stroškov« umakne iz dnevnega reda. K sodelovanju za pripravo
pravilnika se povabi tudi Nadzorni odbor občine in Komisijo za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja.
Ob glasovanju je bilo navzočih 14 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet s 5 glasovi »za« in z 3 glasovi »proti«.
AD 6). Soglasje k predlogu liste kandidatov za člane Razvojnega sveta Ljubljanske
urbane regije
Uvod je podala Karmen Sadar.
Razprava: Joža Žurga.
Dodatna pojasnila sta podala župan Milan Izlakar in Karmen Sadar.
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji je na podlagi 11. Člena Zakona o
spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12), sklepa
Sveta Ljubljanske urbane regije 6.1 z dne 04.04.2013 o sprejemu skupne liste
kandidatov za člane Razvojnega sveta Ljubljanske urbane regije in Statuta Občine
Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03, 106/3 in 34/04), na predlog Sveta
Ljubljanske urbane regije sprejel Sklep o potrditvi sestave skupne liste kandidatov za
člane Razvojnega sveta Ljubljanske urbane regije za mandatno obdobje 2014-2020. Ta
sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi.
Ob glasovanju je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 10 glasovi »za« in s 3 glasovi »proti«.
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AD 7). Sklep o ukinitvi javnega dobra
Uvod je podal Jurij Klepec.
Poročilo o delu na Odboru za gospodarsko infrastrukturo, okolje in prostor je podal
predsednik Jože Ponebšek.
Razprava: Joža Žurga.
Dodatno pojasnilo je podal Jurij Klepec.
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
SKLEP : Občinski svet sprejme sklep o ukinitvi statusa javnega dobra:
- Ukinitev statusa javnega dobra na nepremičnini, parc. št. 840/3- pot 130 m2, k. o.
1850- Ježni Vrh;
- Ukinitev statusa javnega dobra na nepremičnini, parc. št. 839/4- pot 215 m2, k. o.
1850- Ježni Vrh.
Ob glasovanju je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 16 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
AD 8). Posamični program razpolaganja s stvarnim premoženjem
Uvod je podal Jurij Klepec.
Razprava: Joža Žurga.
Dodatna pojasnila je podal Jurij Klepec.
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. 872/22- cesta 73 m2, 872/25- cesta 678 m2, 872/27- cesta 1 m2,
872/28- cesta 337 m2, 876/6- cesta 782 m2, 876/8- cesta 66 m2, 879/4- cesta 138 m2,
881/2- cesta 164 m2, 881/3- cesta 368 m2, 882/2- cesta 185 m2, 883/2- cesta 651 m2,
883/4- cesta 60 m2 in 883/6- cesta 28 m2, vse k. o. 1849- Vintarjevec. Odškodnina za
nepremičnine na podlagi cenitve sodnega izvedenca in cenilca za gradbeno stroko, junij
2013, znaša 17.100,00 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 2: Občinski svet občine Šmartno pri Litiji sprejme sklep, da se pridobijo
nepremične, parc. št. 916/30- cesta 81 m2, 916/32- cesta 608 m2, 918/2- cesta 75 m2,
919/5- cesta 187 m2 in 919/6- cesta 32 m2, vse k. o. 1839- Jablanica. Odškodnina za
nepremičnine na podlagi cenitve sodnega izvedenca in cenilca za gradbeno stroko, junij
2013, znaša 15.700,00 EUR. 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, 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. 872/31- cesta 932 m2, k. o. 1849- Vintarjevec. Odškodnina za
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nepremičnino na podlagi cenitve sodnega izvedenca in cenilca za gradbeno stroko, junij
2013, znaša 4.520,00 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 4: Občinski svet občine Šmartno pri Litiji sprejme sklep, da se pridobijo
nepremične, parc. št. 396/8- cesta 123 m2, 397/5- cesta 83 m2, in 397/9- cesta 6 m2, vse k.
o. 1850- Ježni Vrh. Odškodnina za nepremičnine na podlagi cenitve sodnega izvedenca
in cenilca za gradbeno stroko, julij 2013, znaša 2.580,00 EUR. 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, stroške cenitve nepremičnine in vknjižbe lastninske
pravice, nosi Občina Šmartno pri Litiji.
Stroške notarskih pristojbin, stroške cenitve nepremičnine in vknjižbe lastninske
pravice, nosi Občina Šmartno pri Litiji.
SKLEP 5: Občinski svet občine Šmartno pri Litiji sprejme sklep, da se pridobijo
nepremične, parc. št. 4/2- cesta 88 m2, 4/3- cesta 5 m2 in 395/5- cesta 874 m2, vse k. o.
1850- Ježni Vrh. Odškodnina za nepremičnine na podlagi cenitve sodnega izvedenca in
cenilca za gradbeno stroko, julij 2013, znaša 7.950,00 EUR. 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, stroške cenitve nepremičnin in vknjižbe lastninske pravice, nosi Občina
Šmartno pri Litiji.
SKLEP 6: Občinski svet občine Šmartno pri Litiji sprejme sklep, da se pridobijo do 1/3
nepremični, parc. št. 396/4- cesta114 m2 in 396/5- cesta 4 m2, obe k. o. 1850- Ježni Vrh.
Odškodnina za nepremičnini na podlagi cenitve sodnega izvedenca in cenilca za
gradbeno stroko, julij 2013, znaša 1.420,00 EUR, od tega odpade na Mali Tatjano 473,33
EUR, kar predstavlja do 1/3 solastniški delež. 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, stroške cenitve
nepremičnin in vknjižbe lastninske pravice, nosi Občina Šmartno pri Litiji.
SKLEP 7: Občinski svet občine Šmartno pri Litiji sprejme sklep, da se pridobi
nepremična, parc. št. 14/15- cesta 337 m2, k. o. 1850- Ježni Vrh. Odškodnina za
nepremičnino na podlagi cenitve sodnega izvedenca in cenilca za gradbeno stroko, junij
2013, znaša 1.650,00 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 nepremične
in vknjižbe lastninske pravice, nosi Občina Šmartno pri Litiji.
SKLEP 8: Občinski svet občine Šmartno pri Litiji sprejme sklep, da se pridobi
nepremična, parc. št. 413/5- cesta 70 m2, k. o. 1850- Ježni Vrh. Odškodnina za
nepremičnino na podlagi cenitve sodnega izvedenca in cenilca za gradbeno stroko, junij
2013, znaša 350,00 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 nepremične
in vknjižbe lastninske pravice, nosi Občina Šmartno pri Litiji.
SKLEP 9: Občinski svet sprejme sklep, da se nepremičnino, parc. št. 840/3- pot 130 m2,
k. o. 1850- Ježni Vrh, menja z nepremičnino, parc. št. 413/8- cesta 88 m2, k. o. 1850Ježni Vrh. Odškodnina za nepremičnino, parc. št. 840/3- pot 130 m2, k. o. 1850- Ježni
Vrh, na podlagi cenitve sodnega izvedenca in cenilca za gradbeno stroko, junij 2013,
znaša 1.560,00 EUR, odškodnina za nepremičnino, parc. št. 413/8- cesta 88 m2, k. o.
1850- Ježni Vrh, pa 1.100,00 EUR. Razliko v kvadraturi parcel v znesku 460,00 EUR se
zavežeta plačati Janežič Janez in Janežič Terezija, oba stan. Mulhe 1, 1276 Primskovo.
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Stroške notarskih pristojbin in vknjižbe lastninske pravice nosi Občina Šmartno pri
Litiji.
Menjalna pogodba se sklene po vpisu spremembe statusa za parcelo 840/3- pot 130 m2,
k. o. 1850- Ježni Vrh, v zemljiški knjigi in izdaji pravnomočnega sklepa pristojnega
sodišča.
SKLEP 10: Občinski svet sprejme sklep, da se nepremičnino, parc. št. 2052/5 - pot 766
m2, k. o. 1846- Liberga, menja z nepremičnino, parc. št. 1201/4- cesta 2235 m2, k. o.
1846- Liberga. Odškodnina za nepremičnino, parc. št. 2052/5 - pot 766 m2, k. o. 1846Liberga, na podlagi cenitve sodnega izvedenca in cenilca za gradbeno stroko, september
2013, znaša 5.200,00 EUR, odškodnina za nepremičnino, parc. št. 1201/4- cesta 2235 m2,
k. o. 1846- Liberga, pa 15.680,00 EUR. Razliko v kvadraturi parcel v znesku 10.480,00
EUR se zaveže plačati Občina Šmartno pri Litiji. Stroške notarskih pristojbin in
vknjižbe lastninske pravice nosi Občina Šmartno pri Litiji.
SKLEP 11: 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 nepremičnine, parc. št. 872/22- cesta 73 m2, 872/25- cesta
678 m2, 872/27- cesta 1 m2, 872/28- cesta 337 m2, 876/6- cesta 782 m2, 876/8- cesta 66
m2, 879/4- cesta 138 m2, 881/2- cesta 164 m2, 881/3- cesta 368 m2, 882/2- cesta 185 m2,
883/2- cesta 651 m2, 883/4- cesta 60 m2, 883/6- cesta 28 m2 in 872/31- cesta 932 m2, vse
k. o. 1849- Vintarjevec, parc. št. 916/30- cesta 81 m2, 916/32- cesta 608 m2, 918/2- cesta
75 m2, 919/5- cesta 187 m2 in 919/6- cesta 32 m2, vse k. o. 1839- Jablanica, v letni načrt
razpolaganja pa nepremičnine, parc. št. 2052/5- pot 766 m2, k. o. 1846- Liberga in parc.
št. 840/3- pot 130 m2, k. o. 1850- Ježni Vrh.
Ob glasovanju je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta.
Sklepi v paketu so bili sprejeti s 15 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
AD 9). Kadrovske zadeve:
- Imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v svet javnega zavoda GŠ Litija Šmartno
Uvod je podal predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Matjaž
Aškerc.
Razprava: Igor Soršak, Joža Žurga.
Dodatna pojasnila sta podala župan Milan Izlakar in Karmen Sadar.
Predsedujoči je dal na glasovanje predlog sklepa Igorja Sorška:
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep, da se za predstavnika
ustanovitelja v svet javnega zavoda Glasbena šola Litija – Šmartno imenuje Rajko
Muljavec, stanujoč Staretov trg 6, Šmartno pri Litiji.
Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta.
Sklep ni bil sprejet z 2 glasovoma »za« in z 10 glasovi »proti«.
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep, da se za predstavnika
ustanovitelja v svet javnega zavoda Glasbena šola Litija – Šmartno imenuje Tanja Kepa
Ferlan, stanujoča Valvazorjeva ulica 35, Šmartno pri Litiji.
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Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 13 glasovi »za« in z 1 glasom »proti«.
AD 10). Pobude in vprašanja svetnikov
Joža Žurga: Na odgovor na prejšnje vprašanje ima samo eno kratko. Opazila je, da od leta
1998, ko je bila za dobo treh mesecev sklenjena pogodba za najem poslovnih prostorov
Javnega zavoda Bogenšperk, pa do 01.07.2013, ni bilo sklenjene nobene pogodbe. Misli, da bi
to lahko pregledal Nadzorni odbor. Prosi, če lahko to naredi.
Franc Jaklič: Glede na odzive medijev, ki spremljajo aktivnost župana in občinske uprave na
področju bilateralnih mednarodnih projektov na osi Rim – Zagreb ve, da vsem na občinski
upravi in županu zmanjkuje časa in da za težave trivialnih občanov včasih tudi nimajo časa..
Več občanov se mu je potožilo, da v doglednem času ne morejo seznaniti župana s svojimi
težavami, ki se porajajo v okolju kjer prebivajo. Potarnali so, da je oglas na ATV-ju zavajajoč,
ter da je predhodna telefonska najava pogosto neuresničljiva. Svetnik je podal pobudo, glede
na težko situacijo glede časa, da se v to zadevo vključi gospod podžupan, ki je kot državni
uradnik in ima sigurno bogate izkušnje na področju komunikologije oziroma reševanje
tovrstnih komunikacijskih šumov oziroma presluhov.
Igor Soršak: Ne ve kako bi temu rekel ali pobuda ali pa ena kritika na delo in občinskega
sveta in občinske uprave. En teden nazaj smo gostili kolege, prijatelje iz pobratene občine
Brezovački Hum in ko smo jih sprejeli je pogrešal tako občinske svetnike kot občinsko
upravo. Če bi primerjal eno občino z eno delovno organizacijo bi lahko rekel, da je župan kot
direktor in sedaj ne ve ali ne obvlada svojih ljudi ali pa je tukaj oprostite temu izrazu »beli
štrajk«. Lahko pa samo še eno stvar reče, da je lahko vsakemu žal, ki ni bil na koncertu, to je
ena stvar.
Druga stvar pa kot veste so ustanovili stranko SD v Šmartnem in bi prosil župana, če bi si
lahko ožje vodstvo vzelo čas, kakšno urico, da bi se dobil in kakšno rekli. Do sedaj smo bili v
tako imenovani koaliciji. Svetnik misli, da ni nobenega problema, da bi tudi naprej zgledno
sodelovali.
Igor Možina: Svetnika zanima kaj je z avtobusnimi postajami v Kostrevnici. Izkop je že
nekaj časa narejen. Ali se bo to kaj nadaljevalo ali kaj je sploh vzrok, da se je to ustavilo.

Predsedujoči je zaključil sejo ob 20.15 uri.
Pripravila:
Nataša Dobravec
Tajnik občine:
mag. Karmen Sadar

Predsedujoči:
Milan Izlakar
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