- skrajšani zapisnik devete redne seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji -

Skrajšani zapisnik
devete redne seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji, ki je bila dne 02.03.2016
ob 18.00 uri v sejni sobi Občine Šmartno pri Litiji,
Tomazinova ulica 2, Šmartno pri Litiji
Prisotni svetniki: Igor Možina, Veronika Jesenšek, Janez Vidgaj, Peter Avbelj, Petra
Kovačič Pancar, Miroslav Berčon, Srečko Vavtar, Simon Povše, Franc Adamčič, Jože
Repovš, Marko Slapničar, Janko Končar, Janez Tomažič, Sašo Goršek, Martin Fortuna,
Vlasta Gretić
Odsotni: /
Ostali prisotni: Za občinsko upravo: Karmen Sadar, Aleš Krže, Tanja Kepa Ferlan, Aleš
Jurič, Nataša Dobravec
Vabljeni: Anton Rafael Sinigoj - predstavnik Nadzornega odbora, Stanko Šalamon in Nina
Sega – predstavnika podjetja Eurocon d.o.o., mediji
Sejo je pričel in vodil župan Občine Šmartno pri Litiji Rajko Meserko. Po uvodnem pozdravu
je predsedujoči ugotovil sklepčnost sveta (navzočih je bilo vseh 16 članov).
Potrditev skrajšanega zapisnika
- osme redne seje z dne, 24.11.2015
Pripomb na zapisnik ni bilo.
Predsedujoči je dal v potrditev skrajšani zapisnik osme redne seje z dne, 24.11.2015.
Ob glasovanju je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta.
Zapisnik je bil potrjen s 16 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
Potrditev skrajšanega zapisnika
- druge izredne seje z dne, 23.12.2015
Predsedujoči je dal v potrditev skrajšani zapisnik druge izredne seje z dne, 23.12.2015.
Ob glasovanju je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta.
Zapisnik je bil potrjen s 16 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
Predsedujoči je predlagal naslednji dnevni red:
1. Poročilo o delu župana in občinske uprave
2. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uporabi kulturnega doma
Šmartno in inventarja
3. Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij naslednje
generacije v Občini Šmartno pri Litiji
4. Program rednega vzdrževanja občinskih cest v Občini Šmartno pri Litiji v letu 2016
5. Program dela na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini
Šmartno pri Litiji za leto 2016
6. Sklep o ukinitvi javnega dobra
7. Posamični program ravnanja s stvarnim premoženjem
8. Pobude in vprašanja svetnikov
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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 župana in občinske uprave
2. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uporabi kulturnega doma
Šmartno in inventarja
3. Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij
naslednje generacije v Občini Šmartno pri Litiji
4. Program rednega vzdrževanja občinskih cest v Občini Šmartno pri Litiji v letu
2016
5. Program dela na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v
Občini Šmartno pri Litiji za leto 2016
6. Sklep o ukinitvi javnega dobra
7. Posamični program ravnanja s stvarnim premoženjem
8. Pobude in vprašanja svetnikov
Ob glasovanju je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta.
Dnevni red je bil sprejet s 16 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
AD 1). Poročilo o delu župana in občinske uprave
Poročilo je podal župan Rajko Meserko.
Predsedujoči je ugotovil, da je bilo poročilo vzeto na znanje.
AD 2). Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uporabi kulturnega doma
Šmartno in inventarja
Uvod je podala Karmen Sadar.
Poročilo o delu na Komisiji za statut in pravna vprašanja je podal predsednik komisije Janez
Vidgaj.
Poročilo o delu na Odboru za družbene dejavnosti je podal predsednik odbora Peter Avbelj.
Razprave ni bilo.
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme Pravilnik o spremembah in
dopolnitvah Pravilnika o uporabi kulturnega doma Šmartno in inventarja.
Ob glasovanju je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet s 16 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
AD 3). Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij
naslednje generacije v Občini Šmartno pri Litiji
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Uvod sta podala Aleš Krže in Stanko Šalamon.
Poročilo o delu na Odboru za gospodarsko infrastrukturo, okolje in prostor je podal
predsednik odbora Srečko Vavtar.
Razprava: Janez Tomažič, Marko Slapničar, Martin Fortuna.
Dodatna pojasnila sta podala Stanko Šalamon in Nina Sega.
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme Načrt razvoja odprtega
širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij naslednje generacije v Občini
Šmartno pri Litiji.
Ob glasovanju je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet s 15 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
AD 4). Program rednega vzdrževanja občinskih cest v Občini Šmartno pri Litiji v letu
2016
Uvod je podal Aleš Krže.
Poročilo o delu na Odboru za gospodarsko infrastrukturo, okolje in prostor je podal
predsednik odbora Srečko Vavtar.
Razprave ni bilo.
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme Program rednega vzdrževanja
občinskih cest v Občini Šmartno pri Litiji v letu 2016.
Ob glasovanju je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet s 16 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
AD 5). Program dela na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v
Občini Šmartno pri Litiji za leto 2016
Uvod je podala Tanja Kepa Ferlan.
Poročilo o delu na Odboru za zaščito in reševanje je podal predsednik odbora Igor Možina.
Razprave ni bilo.
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejeme program dela na področju
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Šmartno pri Litiji za leto 2016.
Ob glasovanju je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet s 16 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
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AD 6). Sklep o ukinitvi javnega dobra
Uvod je podal Aleš Jurič.
Poročilo o delu na Odboru za gospodarsko infrastrukturo, okolje in prostor je podal
predsednik odbora Srečko Vavtar.
Razprave ni bilo.
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednje predloge sklepov v paketu:
SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme sklep o ukinitvi javnega
dobra na zemljiščih parc. št. 1953/15 (ID znak 1849-1953/15-0), 1953/14 (ID znak 18491953/14-0), parc. št. 1953/10 (ID znak 1849-1953/10-0), parc. št. 1953/11 (ID znak 18491953/11-0), parc. št. 1953/12 (ID znak 1849-1953/12-0), parc. št. 1952/8 (ID znak 18491953/8-0), vse k.o. 1849 Vintarjevec.
SKLEP 2: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme sklep o ukinitvi javnega
dobra na zemljiščih parc. št. 1802/0 (ID 1848-1802/0-0), parc. št. 1803/1 (ID 1848-1803/10), parc. št. 1780/23 (ID 1848-1780/23-0), parc. št. 1854/3 (ID 1848-1854/3-0), parc. št.
1854/4 (ID 1848-1854/4-0), vse k.o. 1848 Štanga.
SKLEP 3: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme sklep o ukinitvi javnega
dobra na zemljiščih parc. št. 3874/1 (ID 2655-3874/1-0), parc. št. 3877/0 (ID 2655-3877/00), obe k.o. 2655 Račica.
SKLEP 4: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme sklep o ukinitvi javnega
dobra na zemljišču parc. št. 1069/3 (ID 2654-1069/3-0), k.o. 2654 Gozd Reka.
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 7). Posamični program ravnanja s stvarnim premoženjem
Uvod je podal Aleš Jurič.
Razprave ni bilo.
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednje predloge sklepov v paketu:
SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme sklep, da se izvede druga
javna dražba za prodajo stanovanja v skupni izmeri 36,2 m2, ki se nahaja na naslovu
Zavrstnik 81, 1275 Šmartno pri Litiji, ID znak stavbe 1847-1379, ID stavbe 1379, ID
1847-1379-1. Izklicna cena znaša 38.845,00 EUR, brez vključenega 2% davka na promet
nepremičnin, ki ga plača kupec. Najnižji znesek višanja znaša 500,00 EUR.
SKLEP 2: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme sklep, da se pridobi
nepremičnina parc. št. 1053/5, k.o. 1849 Vintarjevec za potrebe vodohrana javnega
vodovoda Šmartno za kupnino 1.910,00 EUR.
SKLEP 3: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme sklep, da se proda del
zemljišča parc. 368/1, (ID 1838-368/1-0) k.o. 1838 Litija, v izmeri 102 m2, po sebi
solastnem deležu 264/1000 in orientacijski vrednosti 30-35 EUR/m2.
SKLEP 4: Občinski svet Občina Šmartno pri Litiji sprejme sklep, da se za potrebe
ureditve lastniških razmerij na poslovnem objektu na Tomazinovi ulici 2, 1275 Šmartno
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pri Litiji, pridobi površina poslovnih prostorov v mansardi objekta, v izmeri 23,26 m2,
za kupnino v skupnem znesku 4.609,82 EUR.
SKLEP 5: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme sklep, da se pridobi
zemljišča po katerih poteka javna pot JP 709-651 (Reka-Gojzdar-Krmuc) na podlagi
menjalne pogodbe. Občina Šmartno pri Litiji pridobi zemljišča parc. št. 824/16 (ID znak
2654-824/16-0), parc. št. 824/19 (ID znak2654-824/19-0), parc. št. 602/7 (ID znak 2654602/7-0), parc. št. 797/2 (ID znak 2654-797/2-0), parc. št. 800/4 (ID znak 2654-800/4-0),
parc. št. 802/6 (ID znak 2654-802/6-0), parc. št. 802/9 (ID znak 2654-802/9-0), parc. št.
804/2 (ID znak 2654-804/2-0), parc. št. 807/2 (ID znak 2654-807/2-0), parc. št. 824/22 (ID
znak 2654-824/22-0), parc. št. 824/25 (ID znak 2654-824/25-0), vse k.o. 2654 Gozd Reka,
v skupni izmeri 6168 m2 in dogovorjeni ceni 3.744,50 EUR. Lastnika zemljišč pa
pridobita zemljišče 1069/3 (ID znak 2654-1069/3-0), k.o. 2654 Gozd Reka, v izmeri 691
m2, po dogovorjeni ceni 373,38 EUR. Razliko v vrednosti in površini zemljišč lastnika ne
bosta zahtevala. Vse stroške za izvedbo pravnega posla nosi Občina.
SKLEP 6: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme sklep, da se pridobi
zemljišča
po katerih potekata lokalni cesti LC 426113 (Stranje - Kopačija - Mala Kostrevnica) in
LC 138251 (Sobrače - Sela – Ježce), parc. št. 237/2 (ID znak 1850-237/2-0), parc. št.
252/2 (ID znak 1850-252/2-0), parc. št. 254/2 (ID znak 1850-254/2-0), parc. št. 255/2 (ID
znak 1850-255/2-0), parc. št. 255/4 (ID znak 1850-255/4-0), parc. št. 261/3 (ID znak 1850261/3-0), parc. št. 262/4 (ID znak 1850-262/4-0), parc. št. 285/6 (ID znak 1850-285/6-0),
parc. št. 286/6 (ID znak 1850-286/6-0), parc. št. 327/4 (ID znak 1850-327/4-0), parc. št.
328/2 (ID znak 1850-328/2-0), parc. št. 353/17 (ID znak 1850-353/17-0), vse k.o. 1850
Ježni Vrh, v skupni izmeri 2786 m2, po ceni 3,5 EUR/m2. Vse stroške za izvedbo
pravnega posla nosi Občina.
SKLEP 7: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme 1. spremembo letnega
načrta pridobitve in razpolaganja s stvarnim in finančnim premoženjem občine za leto
2016.
Ob glasovanju je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta.
Sklepi v paketu so bili sprejeti s 16 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
AD 8). Pobude in vprašanja svetnikov
Petra Kovačič Pancar: Njeno vprašanje je povezano z ureditvijo zunanjega otroškega igrišča
na podružnični osnovni šoli Primskovo. Že peto leto na POŠ Primskovo deluje tudi enota
vrtca. Pobuda po ureditvi otroškega igrišča je bila s strani staršev že jeseni poslana v pisni
obliki na osnovno šolo Šmartno in na občino. Za ta namen je v proračunu planiranih tudi
nekaj sredstev. Starše zanima, glede na to, da je pomlad pred vrati, kdaj oziroma če se bo
pričelo z ureditvijo tega igrišča. Starši so pripravljeni pristopiti zraven na kakršenkoli način
ali s stroji, fizično z lopatami, kakorkoli tudi finančno bi lahko zbirali kakšna sredstva.
Skratka želijo, prosijo, da bi se zadeva premaknila s te točke in, da bi se to otroško igrišče
čimprej uredilo.
Druga stvar. Druga pobuda je s strani krajanov vasi Kamni Vrh in Zagrič. Izkazali so interes,
da bi se postavile krajevne table in pa krajani vasi Zagrič prosijo, če se lahko postavijo
smerokazi za Čatež. Veliko je pohodnikov, ki hodijo na romarsko pot na Zaplaz in na tem
kraju se pač ne znajdejo.
Sašo Goršek: Svetnik prosi, če se lahko malo popravi cesta (luknje).
Kot drugo ga zanima, kdaj se lahko pričakuje svetilka pri postaji.
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Predsedujoči je zaključil sejo ob 19.10 uri.
Pripravila:
Nataša Dobravec
v.d. Tajnika občine:
Aleš Jurič

Predsedujoči:
Rajko Meserko
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