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Skrajšani zapisnik
enajste redne seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji, ki je bila dne 05.07.2016
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, Srečko Vavtar, Franc Adamčič, Jože Repovš, Marko Slapničar, Janko
Končar, Janez Tomažič, Sašo Goršek, Vlasta Gretić
Odsotni: Martin Fortuna – opr., Simon Povše – opr., Miroslav Berčon
Ostali prisotni: Za občinsko upravo: Karmen Sadar, Matej Adamič, Aleš Krže, Aleš Jurič,
Nataša Dobravec
Vabljeni: Iztok Ameršek – predstavnik podjetja Liviplant d.o.o., Helena Selan – predsednica
nadzornega odbora Občine Šmartno pri Litiji, mediji
Sejo je pričel in vodil župan Občine Šmartno pri Litiji Rajko Meserko. Po uvodnem pozdravu
je predsedujoči ugotovil sklepčnost sveta (navzočih je bilo 13 članov od 16 – ih članov
občinskega sveta).
Potrditev skrajšanega zapisnika
- desete redne seje z dne, 18.05.2016
Pripomb na zapisnik ni bilo.
Predsedujoči je dal v potrditev skrajšani zapisnik desete redne seje z dne, 18.05.2016.
Ob glasovanju je bilo navzočih 13 članov občinskega sveta.
Zapisnik je bil potrjen s 13 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
Predsedujoči je spremenil posredovani dnevni red tako, da se 9. točka dnevnega reda
»Operativni program odvajanja odpadnih voda za Občino Šmartno pri Litiji« obravnava kot 2.
točka dnevnega reda, ostale točke dnevnega reda se ustrezno preštevilčijo in predlagal
naslednji dnevni red:
1. Poročilo o delu župana in občinske uprave
2. Operativni program odvajanja odpadnih voda za Občino Šmartno pri Litiji
3. Odlok o rebalansu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2016 – skrajšani
postopek
4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja
Komunalno stanovanjskega podjetja Litija d.o.o. – predlog za drugo branje
5. Odlok razglasitvi cerkve Marijinega rojstva na Primskovem za kulturni spomenik
lokalnega pomena - predlog za prvo branje
6. Odlok o razglasitvi cerkve sv. Petra na Primskovem za kulturni spomenik lokalnega
pomena - predlog za prvo branje
7. Odlok o razglasitvi Tabora na Primskovem za kulturni spomenik lokalnega pomena predlog za prvo branje
8. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Šmartno pri Litiji – predlog za sprejem
sklepa o javni razgrnitvi
9. Obvezna razlaga Odloka o izvedbenem delu Občinskega prostorskega načrta Občine
Šmartno pri Litiji
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10. Izjava Občine Litija in Občine Šmartno pri Litiji o seznanitvi z višino finančnega
jamstva za čas zapiranja odlagališča nenevarnih odpadkov Širjava
11. Sklep o ukinitvi javnega dobra
12. Posamični program ravnanja s stvarnim premoženjem
13. Kadrovske zadeve:
- Razrešitev dosedanje članice nadzornega odbora in imenovanje nadomestnega člana
Nadzornega odbora občine
- Imenovanje predstavnika ustanovitelja v svet javnega zavoda Dom Tisje
14. Pobude in vprašanja svetnikov
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. Operativni program odvajanja odpadnih voda za Občino Šmartno pri Litiji
3. Odlok o rebalansu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2016 – skrajšani
postopek
4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja
Komunalno stanovanjskega podjetja Litija d.o.o. – predlog za drugo branje
5. Odlok razglasitvi cerkve Marijinega rojstva na Primskovem za kulturni
spomenik lokalnega pomena - predlog za prvo branje
6. Odlok o razglasitvi cerkve sv. Petra na Primskovem za kulturni spomenik
lokalnega pomena - predlog za prvo branje
7. Odlok o razglasitvi Tabora na Primskovem za kulturni spomenik lokalnega
pomena - predlog za prvo branje
8. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Šmartno pri Litiji – predlog za
sprejem sklepa o javni razgrnitvi
9. Obvezna razlaga Odloka o izvedbenem delu Občinskega prostorskega načrta
Občine Šmartno pri Litiji
10. Izjava Občine Litija in Občine Šmartno pri Litiji o seznanitvi z višino finančnega
jamstva za čas zapiranja odlagališča nenevarnih odpadkov Širjava
11. Sklep o ukinitvi javnega dobra
12. Posamični program ravnanja s stvarnim premoženjem
13. Kadrovske zadeve:
- Razrešitev dosedanje članice nadzornega odbora in imenovanje nadomestnega
člana Nadzornega odbora občine
- Imenovanje predstavnika ustanovitelja v svet javnega zavoda Dom Tisje
14. Pobude in vprašanja svetnikov
Ob glasovanju je bilo navzočih 13 članov občinskega sveta.
Dnevni red je bil sprejet s 13 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.
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AD 2). Operativni program odvajanja odpadnih voda za Občino Šmartno pri Litiji
Uvod je podal Iztok Ameršek.
Poročilo o delu na Odboru za gospodarsko infrastrukturo, okolje in prostor je podal
predsednik odbora Srečko Vavtar.
Razprava: Marko Slapničar.
Dodatna pojasnila je podal župan Rajko Meserko.
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
SKLEP: Občinski svet občine Šmartno pri Litiji sprejme operativni program odvajanja
odpadnih voda za občino Šmartno pri Litiji.
Ob glasovanju je bilo navzočih 13 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 10 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
AD 3). Odlok o rebalansu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2016 – skrajšani
postopek
Uvod je podal Matej Adamič.
Razprava: Jože Repovž, Janez Tomažič.
Dodatna pojasnila sta podala Matej Adamič in župan Rajko Meserko.
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme Odlok o rebalansu
proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2016 v prvem branju z naslednjima
dopolnitvama:
- na prihodkovni strani se na kontu 741300 »Prejeta sredstva iz državnega proračuna
iz proračuna EU za kohezijsko politiko« načrtujejo sredstva v višini 4.954,14 €,
- na odhodkovni strani se sredstva na proračunski postavki 15225260 »Gradnja
sekundarnega kanalizacijskega omrežja« na kontu 420401 »Novogradnje« povečajo
za 4.954,14 € na 168.954,14 €.
Ob glasovanju je bilo navzočih 13 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet s 13 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
SKLEP 2: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme Odlok o rebalansu
proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2016.
Ob glasovanju je bilo navzočih 13 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet s 13 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
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AD 4). Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja
Komunalno stanovanjskega podjetja Litija d.o.o. – predlog za drugo branje
Uvod je podal Aleš Jurič.
Poročilo o delu na Komisiji za statut in pravna vprašanja je podal predsednik komisije Janez
Vidgaj.
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 Odlok o spremembah in
dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunalno stanovanjskega podjetja
Litija, d.o.o.
Ob glasovanju je bilo navzočih 13 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet s 13 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
AD 5). Odlok razglasitvi cerkve Marijinega rojstva na Primskovem za kulturni
spomenik lokalnega pomena - predlog za prvo branje
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 Odlok o razglasitvi cerkve
Marijinega rojstva na Primskovem za kulturni spomenik lokalnega pomena v prvem
branju.
Ob glasovanju je bilo navzočih 13 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet s 13 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
AD 6). Odlok o razglasitvi cerkve sv. Petra na Primskovem za kulturni spomenik
lokalnega pomena - predlog za prvo branje
Uvod je podala Karmen Sadar.
Poročilo o delu na Komisiji za statut in pravna vprašanja je podal predsednik komisije Janez
Vidgaj.
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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 Odlok o razglasitvi cerkve sv.
Petra na Primskovem za kulturni spomenik lokalnega pomena v prvem branju.
Ob glasovanju je bilo navzočih 13 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet s 13 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
AD 7). Odlok o razglasitvi Tabora na Primskovem za kulturni spomenik lokalnega
pomena - predlog za prvo branje
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 Odlok o razglasitvi Tabora na
Primskovem za kulturni spomenik lokalnega pomena v prvem branju.
Ob glasovanju je bilo navzočih 13 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet s 13 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
AD 8). Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Šmartno pri Litiji – predlog za
sprejem sklepa o javni razgrnitvi
Uvod je podal Aleš Krže.
Poročilo o delu na Odboru za gospodarsko infrastrukturo, okolje in prostor je podal
predsednik odbora Srečko Vavtar.
Poročilo o delu na Komisiji za statut in pravna vprašanja je podal predsednik komisije Janez
Vidgaj.
Razprava: Janko Končar.
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejeme sklep o dvomesečni javni
razgrnitvi predloga kategorizacije občinskih cest v Občini Šmartno pri Litiji.
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Ob glasovanju je bilo navzočih 13 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet s 13 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
AD 9). Obvezna razlaga Odloka o izvedbenem delu Občinskega prostorskega načrta
Občine Šmartno pri Litiji
Uvod je podal Aleš Jurič.
Poročilo o delu na Komisiji za statut in pravna vprašanja je podal predsednik komisije Janez
Vidgaj.
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 Obvezno razlago Odloka o
izvedbenem delu Občinskega prostorskega načrta Občine Šmartno pri Litiji.
Ob glasovanju je bilo navzočih 13 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet s 13 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
AD 10). Izjava Občine Litija in Občine Šmartno pri Litiji o seznanitvi z višino
finančnega jamstva za čas zapiranja odlagališča nenevarnih odpadkov Širjava
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 naslednji predlog sklepa:
SKLEP: Občinski svet občine Šmartno pri Litiji sprejeme Izjavo o seznanitvi z višino
finančnega jamstva za izvedbo ukrepov varstva okolja in odgovornostjo zagotavljanja
izvirnih nalog občine, določenih v okoljevarstvenemu dovoljenju, za ves čas zapiranja in
po zaprtju odlagališča Širjava v Litiji.
Ob glasovanju je bilo navzočih 13 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet s 13 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
AD 11). Sklep o ukinitvi javnega dobra
Uvod je podal Aleš Jurič.
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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 sprejem sklep o ukinitvi javnega dobra
na zemljišču parc. št. 1807/33 (ID 1848-1807/33-0), k.o. 1848 Štanga.
Ob glasovanju je bilo navzočih 13 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet s 13 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
AD 12). Posamični program ravnanja s stvarnim premoženjem
Uvod je podal Aleš Jurič.
Razprava: Janez Vidgaj.
Dodatna pojasnila sta podala župan Rajko Meserko, Aleš Jurič.
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednje predloge sklepov v paketu:
SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme sklep, da se pridobi
zemljišča po katerih poteka del lokalne ceste LC 426113 (STRANJE – KOPAČIJA –
MALA KOSTREVNICA). Občina Šmartno pri Litiji pridobi zemljišča:
- parc. št. 1308/4 (ID znak 1846-1308/4-0) – v izmeri 198 m2, parc. št. 1308/7 (ID
znak 1846-1308/7-0)- v izmeri 2 m2, parc. št. 1321/4 (ID znak 1846-1321/4-0)-v
izmeri 188 m2, parc. št. 1321/5 (ID znak1846-1321/5-0) – v izmeri 15 m2, parc. št.
1327/2 (ID znak 1846-1327/2-0)- v izmeri 160 m2; vse k.o. 1846 Liberga, za
ocenjeno vrednost 4.372,13 EUR,
- parc. št. 1326/4 (ID znak 1846-1326/4-0) – v izmeri 19 m2, parc. št. 1328/2 (ID
znak 1846-1328/2-0) – v izmeri 9 m2, parc. št. 1335/32 (ID znak 1946-1335/32-0)v izmeri 21 m2, vse k.o. 1846 Liberga, za ocenjeno vrednost 765,00 EUR,
- parc. št. 1335/28 (ID znak 1335/28-0) – v izmeri 146 m2, k.o. 1846 Liberga, za
ocenjeno vrednost 3.210,00 EUR,
- parc. št. 1335/24 (ID znak 1846-1335/24-0)– v izmeri 2 m2, parc. št. 1335/26 (ID
znak 18461335/26-0)- v izmeri 13 m2, vse k.o. 1846 Liberga, za skupno ocenjeno
vrednost 330,00 EUR,
- parc. št. 1335/16 – v izmeri 24 m2, parc. št. 1335/18 (ID znak 1846-1335/18-0)- v
izmeri 38 m2, vse k.o. 1846 Liberga, za skupno ocenjeno vrednost 1.365,00 EUR,
- parc. št. 1335/20 (ID znak 1846-1335/20-0) – v izmeri 34 m2, k.o. 1846 Liberga za
ocenjeno vrednost 750,00 EUR,
- parc. št. 1335/22 (ID znak 1846-1335/22-0) – v izmeri 51 m2, k.o. 1846 Liberga, za
ocenjeno vrednost 1.125,00 EUR,
- parc. št. 1326/6 (ID znak 1846-1326/6-0) – v izmeri 196 m2, parc. št. 1337/17 (ID
znak 1846-1337/17-0) – v izmeri 36 m2, vse k.o. 1846 Liberga, za skupno ocenjeno
vrednost 1.870,00 EUR,
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parc. št. 224/2 (ID znak 1847-224/2-0)- v izmeri 169 m2, parc. št. 227/6 (ID znak
1847-227/6-0) – v izmeri 21 m2, obe k.o. 1847 Šmartno, za skupno ocenjeno
vrednost 1.050,00 EUR,
- parc. št. 1320/8 (ID znak 1846-1320/8) – v izmeri 687 m2, k.o. 1846 Liberga, za
ocenjeno vrednost 3.780,00 EUR,
- parc. št. 1335/30 (ID znak 1335/30-0) – v izmeri 2 m2, k.o. 1846 Liberga, za
ocenjeno vrednost 50,00 EUR,
- parc. št. 1316/2 (ID znak 1846-1316/2-0) – v izmeri 322 m2, parc. št. 1317/2 (ID
znak 1846-1317/2-0) – v izmeri 537 m2, obe k.o. 1846 Liberga, za skupno
ocenjeno vrednost 2.280,00 EUR,
- parc. št. 235/7 (ID znak 1847-235/7-0)- v izmeri 37 m2, k.o. 1847 Šmartno, za
ocenjeno vrednost 210,00 EUR,
- parc. št. 230/7 (ID znak 1847-230/7-0) – v izmeri 83 m2, k.o. 1847 Šmartno, za
ocenjeno vrednost 460,00 EUR,
- parc. št. 235/11 (ID znak 1847-235/11-0) – v izmeri 245 m2, parc. št. 235/12 (ID
znak 1847-235/12-0) – v izmeri 53 m2, obe k.o. 1847 Šmartno, za skupno ocenjeno
vrednost 6.550,00 EUR,
- parc. št. 230/9 (ID znak 1847-230/9-0) – v izmeri 1087 m2, parc. št. 230/10 (ID
znak 1847-230/10-0) – v izmeri 219 m2, obe k.o. 1847 Šmartno za skupno
ocenjeno vrednost 7.200,00 EUR,
- parc. št. 235/9 (ID znak 1847-235/9-0)– v izmeri 40 m2, k.o. 1847 Šmartno, za
ocenjeno vrednost 900,00 EUR.
Zemljišča se pridobi v skupni odmeri 4654 m2, za ocenjeno vrednost skupaj 36.267,13
EUR.
Občina Šmartno pri Litiji v postopke pridobivanja zemljišč vključi tudi zemljišča, na
parc. št. 2034/7 (ID znak 1846-2034/7-0), parc. št. 2034/16 (ID znak 1846-2034/16-0),
parc. št. 2034/15 (ID znak 1846-2034/15-0), parc. št. 2034/20 (ID znak 2034/20-0), parc.
št. 2034/14 (ID znak 1846-2034/14-0), parc. št. 2034/19 (ID znak 1846-2034/19-0), vse k.o.
1846 Liberga in zemljišča parc. št. 1047/18 (ID znak 1847-1047/18-0), parc. št. 1047/17
(ID znak 1847-1047/17-0), parc. št. 1047/16 (ID znak 1847-1047/16-0), vse k.o. 1847
Šmartno, v skupni površini 386 m2 in ocenjeni vrednosti v znesku 5.800,00 EUR, po
katerih poteka opuščena javna pot. Predmetna zemljišča se vključi v metodo menjalne
pogodbe, ki bo posredovana lastnikom soležnih zemljišč.
Lastnikom zemljišč se pošlje ponudbe za odkup/menjavo zemljišč namesto razlastitve po
pridobljenih ocenjenih vrednostih. Po prejetem in izkazanem interesu s strani lastnikov
bodo sklenjene pogodbe o odkupu namesto razlastitve zemljišč oziroma ustrezne
menjalne pogodbe. V nasprotnem primeru se bo pristopilo k vlaganju zahtevkov za
razlastitev pri UE Litija
Vse stroške za izvedbo pravnega posla nosi Občina. Pogoj za pridobitev nepremičnin in
plačilo kupnine je izbris bremen iz zemljiške knjige.
SKLEP 2: Občinski svet Občina Šmartno pri Litiji sprejme sklep, da se pridobi
zemljišče parc. št. 1691/2 (ID znak 1839-1691/2-0), k.o. 1839 Jablanica v idealnem deležu
32 %, po kateri poteka dovozna pot do Čistilne naprave Litija in Šmartno pri Litiji, za
kupnino v znesku 5.325,06 EUR.
SKLEP 3: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme sklep, da se pridobi
naslednja zemljišča, po katerih poteka dovozna pot v naselju Štangarske Poljane:
- na podlagi pogodbe namesto razlastitve občina pridobi zemljišče parc. št. 993/9
(ID znak 1848-993/9-0)– v izmeri 49 m2 in zemljišče parc. št. 993/10 (ID znak
1848-993/10-0) – v izmeri 4 m2, obe k.o. 1848 Štanga, v skupni ocenjeni vrednosti
171,72 EUR, lastniki zemljišč pridobijo zemljišče parc. št. 1807/33 (ID znak 18488
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1008/33-0) – v izmeri 54 m2, k.o. 1848 Štanga, in ocenjeni vrednosti 174,96 EUR.
Razliko v vrednosti zemljišč plačajo lastniki zemljišč.
- na podlagi menjalne pogodbe občina pridobi zemljišče na parc. št. 992/4 (ID znak
1848-992/4-0) – v izmeri 63 m2, k.o. 1848 Štanga in ocenjeni vrednosti 39,46
EUR, lastnika zemljišča pa pridobita zemljišče parc. št. 994/4 (ID znak 1848994/4-0) - v izmeri 63 m2, obe k.o. 1848 Štanga, in ocenjeni vrednosti 204,12
EUR. Razliko v vrednosti zemljišč plačata lastnika zemljišča.
Vse stroške za izvedbo pravnega posla nosi Občina. Pogoj za pridobitev nepremičnin in
plačilo kupnine je izbris bremen iz zemljiške knjige.
SKLEP 4: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme sklep, da se pridobi
zemljišča po katerih potekata lokalna cesta LC 208151 (Volčja Jama - Jastrebnik –
Obolno) in javna pot JP 709751 (Tičar - Spodnji Ščit - Zgornji Ščit), parc. št. 1108/2 (ID
znak 1847-1108/2-0), parc. št. 1133/9 (ID znak 1847-1133/9-0), parc. št. 1133/11 (ID znak
1847-1133/11-0), parc. št. 1135/2 (ID znak 1847-1135/2-0), parc. št. 1137/2 (ID znak 18471137/2-0), parc. št. 1383/2 (ID znak 1847-1383/2-0), parc. št. 1383/3 (ID znak 18471383/3-0), parc. št. 1383/5 (ID znak 1847-1383/5-0), parc. št. 1387/2 (ID znak 18471387/2-0), vse k.o. 1847 Šmartno, v skupni izmeri 3217 m2, po ceni 3,00 EUR/m2. Vse
stroške za izvedbo pravnega posla nosi Občina.
SKLEP 5: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme sklep, da se pridobi
zemljišča, po katerih poteka lokalna cesta LC 208202 (Razbore-Ježni Vrh-Poljane),
parc. št. 496/4 (ID znak 1850-496/4-0), parc. št. 497/4 (ID znak 1850-497/4-0), parc. št.
499/2 (ID znak 1850-499/2-0), parc. št. 499/3 (ID znak 1850-499/3-0), parc. št. 502/2 (ID
znak 1850-502/2-0), parc. št. 503/2 (ID znak 1850-503/2), parc. št. 507/3 (ID znak 1850507/3-0), parc. št. 507/4 (ID znak 1850-507/4-0), parc. št. 504/10 (ID znak 1850-504/10-0),
vse k.o. 1850 Ježni Vrh, v skupni izmeri 1428 m2, po ceni 3,00 EUR/m2. Vse stroške za
izvedbo pravnega posla nosi Občina.
SKLEP 6: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme sklep, da se pridobi
zemljišča, po katerih poteka lokalna cesta LC 208311 (Cerovica-Bukovica-Dolgo Brdo),
parc. št. 67/2 (ID znak 1846-67/2-0), parc. št. 68/2 (ID znak 1846-68/2-0), parc. št. 68/4
(ID znak 1846-68/4-0), vse k.o. 1846 Liberga, v skupni izmeri 1737 m2, po ceni 3,00
EUR/m2. Vse stroške za izvedbo pravnega posla nosi Občina.
SKLEP 7: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme sklep, da se pridobi
zemljišča, po katerih poteka lokalna cesta LC 426113 (Stranje - Kopačija - Mala
Kostrevnica), parc. št. 263/3 (ID znak 1851-263/3-0), parc. št. 263/5 (ID znak 1851-263/50), parc. št. 295/4 (ID znak 1851-295/4-0), parc. št. 297/5 (ID znak 1851-297/5-0), parc. št.
299/4 (ID znak 1851-299/4-0), vse k.o. 1851 Gradišče, v skupni izmeri 3517 m2, po ceni
3,5 EUR/m2. Vse stroške za izvedbo pravnega posla nosi Občina.
SKLEP 8: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme sklep, da se pridobi
zemljišča parc. št. 847/6 (ID znak 2654-47/6-0) - v izmeri 62 m2, parc. št. 863/3 (ID znak
2654-863/3-0) - v izmeri 244 m2, obe k.o. 2654 Gozd Reka ter s parc. št. 876/21 (ID znak
1779-876/21-0)- v izmeri 397 m2 in parc. št. 876/17 (ID znak 1779-876/17-0) v izmeri
1.590 m2, obe k.o. 1779 Trebeljevo, v deležu 33/125. Zemljišča se pridobi na podlagi
menjalne pogodbe za dogovorjeno ceno 1,00 EUR/m2 za kmetijska zemljišča in
dogovorjeno ceno 10,00 EUR/m2 za zemljišče parc. št. 847/6 (ID znak 2654-47/6-0) - v
izmeri 62 m2, k.o. 2654 Gozd Reka (objekt – črpališče). Občina v postopek menjave
vključi zemljišča parc. št. 856/1 (ID znak 2654-856/1-0), k.o. 2654 Gozd Reka - v izmeri
90 m2 in parc. št. 854/1 (ID znak 2654-854/1-0), k.o. 2654 Gozd Reka - v izmeri 180m2, v
svojem lastnem deležu 33/125.
Vse stroške za izvedbo pravnega posla nosita Občina Šmartno pri Litiji in Občina Litija
v svojem deležu. Pogoj za pridobitev nepremičnin in plačilo kupnine je izbris bremen iz
zemljiške knjige.
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SKLEP 9: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme sklep, se pridobi zemljišča,
po katerih poteka lokalna cesta LC 208-221 (KRZNAR – SIMONČIČ). Občina Šmartno
pri Litiji pridobi zemljišče parc. št. 1001/5 (ID znak 1849-1001/5-0) – v izmeri 296 m2,
k.o. 1894 Vintarjevec, na podlagi menjalne pogodbe z zemljišči parc. št. 1953/11 (ID
znak 1849-1953/11-0) in parc. št. 1953/10 (ID znak 1849-1953/10-0), obe k.o. 1849
Vintarjevec, v skupni izmeri 294 m2. Vse stroške za izvedbo pravnega posla nosi
Občina.
SKLEP 10: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme 2. spremembo Letnega
načrta pridobitve in razpolaganja s stvarnim in finančnim premoženjem občine za leto
2016.
Ob glasovanju je bilo navzočih 13 članov občinskega sveta.
Sklepi v paketu so bili sprejeti z 12 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
AD 13). Kadrovske zadeve:
- Razrešitev dosedanje članice nadzornega odbora in imenovanje nadomestnega
člana Nadzornega odbora občine
- Imenovanje predstavnika ustanovitelja v svet javnega zavoda Dom Tisje
Uvod je podala predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Veronika
Jesenšek.
Razprave ni bilo.
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep, da se razreši
dosedanja članica nadzornega odbora občine Šmartno pri Litiji Marica Kahne,
stanujoča Ustje 43, Šmartno.
Ob glasovanju je bilo navzočih 13 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet s 13 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
SKLEP 2: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep, da za predstavnika
ustanovitelja v svet javnega zavoda Dom Tisje za mandatno obdobje november 2016 –
november 2020 imenuje Simona Povšeta, stanujočega Cerkovnik 2a, Šmartno.
Ob glasovanju je bilo navzočih 13 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet s 13 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
* Zgornji sklep je bil sprejet na seji. Po posredovanju sklepa o imenovanem predstavniku
lokalne skupnosti javnemu zavodu Dom Tisje, dne 06.07.2016 je bil s strani zavoda poslan
dopis, da je prišlo do napake o času trajanju mandata. (dopis v prilogi 1 zapisnika).
Zato je sestavni del zapisnika nov spodaj navedeni sklep, ki bo sprejet hkrati s potrditvijo tega
zapisnika.
Priloga 1 – dopis Doma Tisje.
SKLEP 2: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep, da za predstavnika
ustanovitelja v svet javnega zavoda Dom Tisje za mandatno obdobje januar 2017 –
januar 2021 imenuje Simona Povšeta, stanujočega Cerkovnik 2a, Šmartno.
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AD 14). Pobude in vprašanja svetnikov
Peter Avbelj: Glede na odgovor, ki ga je prejel na vprašanje oziroma pobudo, sedaj to
dopolnil, ker zgleda, da je bil nejasen. Njega ne zanima črpanje sredstev za modernizacijo te
ceste iz občinskega proračuna, temveč, da se najdejo alternativni viri. Danes je bilo nekajkrat
govora o partnerstvu z sosednjo občino. Tudi ta cesta je za potrebe obeh občin, ker imamo
tam vodno zajetje, ki ga v večini koristi ravno litijski del. On tukaj pričakuje alternativne
rešitve, katere pa so boste pa povedali strokovnjaki iz uprave. Ali so to pristojbine, ali so to
kakšni novi davki u glavnem v to smer on pričakuje konkretnejši odgovor.
Podal je še komentar na vprašanje, ki ga je zastavil svetniški kolega Igor Možina. Hvala lepa
g. Aleš pokazali ste nam pot. Pripravite nam tole mi podpremo v naslednjem letu, sanacijo
pokopališča na Libergi in misli, da svetniki take zadeve ne bodo vrgli iz proračuna. Saj mora
bit ta kot vemo naravnan v prihodnost, delno pa tudi v preteklost.
Srečko Vavtar: Svetnik je podal predlog. Informacijske table. Glede na to, da postaja pohod
po Valvazorjevi krožni poti že tradicionalen, predlaga, da se označijo lokacije gradu Črni
Potok, Lihtenberg, Selo in Slatna, z informacijskimi tablami kot na primer po vzoru info table
iz Grmač.
Drugo pa. Zadnjič je dal vprašanje, da bi pripravili poročilo o uporabi energentov. Sedaj je
dobil tak splošen odgovor. Za začetek naj bo to. ponovno daje isto vprašanje in bi to poročilo
prosil, da se pripravi tako kot je zahteval.
Igor Možina: Svetnika zanima kaj je s tistimi avtobusnimi postajami v začetku Velike
Kostrevnice. To se je začelo dogajati pred tremi, štirimi leti. Zelo na hitro se je to takrat
odvijalo. Prosi občinsko upravo za ta odgovor. Kaj se je takrat toliko hitelo in kdaj bo tisto kaj
naprej šlo. Če smo že toliko denarja, ne ve koliko so ga vložili ke notri, pa bi tudi to rad vedel.
Zelo rad. Ker, da tam sedaj štirimetrski plevel raste sedaj, dobro sedaj je ob cesti pokošeno.
Poglejte imamo zelo veliko denarja, da ga takole razmetavamo.

Predsedujoči je zaključil sejo ob 19.10 uri.
Pripravila:
Nataša Dobravec
Tajnik občine:
Aleš Jurič

Predsedujoči:
Rajko Meserko
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