- skrajšani zapisnik 14. redne seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji -

Skrajšani zapisnik
štirinajste redne seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji,
ki je potekala dne, 19.06.2008 ob 18.00 uri, v sejni sobi Občine Šmartno pri Litiji,
Tomazinova ulica 2, Šmartno pri Litiji
Prisotni svetniki: Joţe Ponebšek, Franc Černe Matjaţ Aškerc, Sonja Peterlin Krznar, Peter
Avbelj, Joţa Ţurga, Jernej Peterlin (od 18.30 dalje), Miroslav Berčon, Miro Koprivnikar (od
18.05 dalje), Petra Kovačič, Janez Trpin, Tomaţ Gradišek, Marjan Janeţič, Peter Joţe
Poglajen, Tea Šavor
Odsotni: /
Ostali prisotni: Za občinsko upravo: Karmen Sadar, Simon Hauptman, Nataša Dobravec,
Peter Lovšin,
Gostje: Martin Kepa; investitor Kamnolom Kepa, Rajko Strguljc; direktor podjetja URBIS
d.o.o., Roman Ciglar; direktor JP KSP Litija d.o.o., Karmen Potisek; vodja finančno –
računovodskega sektorja JP KSP Litija d.o.o., Joţi Vovk; direktorica Javnega zavoda
Bogenšeperk, Janez Ponebšek; predsednik Nadzornega odbora občine, mediji.
Sejo je pričel in vodil ţupan Občine Šmartno pri Litiji Milan Izlakar. Po uvodnem pozdravu je
predsedujoči ugotovil sklepčnost sveta (navzočih je bilo 14 članov občinskega sveta od 15 ih).
Potrditev skrajšanega zapisnika
- 13. redne seje z dne, 15.05.2008
Pripombe na zapisnik:
Matjaţ Aškerc je podal pripombo, da se v zapisniku pri 3. točki »Odlok o spremembah in
dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunalno stanovanjskega podjetja Litija
d.o.o. – skrajšani postopek, doda poimensko glasovanje svetnikov.
Predsedujoči je dal v potrditev skrajšani zapisnik 13. redne seje z dne 15.05.2008 z pripombo
svetnika Matjaţa Aškerca, kot sestavnim delom zapisnika.
Ob glasovanju je bilo navzočih 14 članov občinskega sveta.
Skrajšani zapisnik je bil potrjen z 14 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
Predsedujoči je spremenil dnevni red tako, da se sedma točka dnevnega reda »Odlok o
občinskem podrobnem prostorskem načrtu za prostorsko ureditev skupnega pomena za
obvoznico Šmartno pri Litiji na cesti R2- 416 – odsek in 1347 – predlog za drugo branje«,
obravnava kot tretja točka ostale točke se ustrezno preštevilčijo in predlagal sledeči dnevni
red:
1. Poročilo o delu ţupana in občinske uprave
2. Potrditev nadomestnega mandata članu občinskega sveta
3. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za prostorsko ureditev skupnega
pomena za obvoznico Šmartno pri Litiji na cesti R2-416 – odsek 1346 in 1347 –
predlog za drugo branje
4. Informacija o zaključnem računu Javnega podjetja stanovanjsko komunalnega podjetja
Litija d.o.o. in Javnega zavoda Bogenšperk
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5. Odlok o rebalansu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2008 – skrajšan
postopek
6. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za širitev in sanacijo kamnoloma
Kepa v Jeţcah – predlog za drugo branje
7. Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta –
Ureditveno območje osrednjega dela naselja Šmartno z mikrocelotami ŠS, ŠS2 (del),
ŠS3 (del) in ŠI1 (del) – predlog za drugo branje
8. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2007 –
predlog za drugo branje
9. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske vode na območju Občine
Šmartno pri Litiji – predlog za prvo branje
10. Tehnični pravilnik o javni kanalizaciji – delovno gradivo
11. Investicijski program za gradnjo neprofitnih stanovanj naselja Grmače, I. faza –
komunalna ureditev
12. Posamični program ravnanja s stvarnim premoţenjem
Odprodaja trisobnega stanovanja in garaţe v pritličju večstanovanjskega objekta na
naslovu Za povrtmi 4, s skupnimi deli in napravami (najemnik: Medvešek Anton)
Odprodaja garsonjere v 2. nadstropju večstanovanjsekga objekta s pripadajočim
zemljiščem ter skupnimi deli in napravami na naslovu Bartlova ulica 2 (najemnica:
Pograjc Frančiška)
Odprodaja enosobnega stanovanja v 2. nadstropju večstanovanjskega objekta s
pripadajočim zemljiščem, ter skupnimi deli in napravami na naslovu Bartlova ulica 2
(najemnik: Ţuţek Boris)
Odprodaja garsonjere v 1. nadstropju večstanovanjskega objekta s pripadajočim
zemljiščem ter skupnimi deli in napravami na naslovu Bartlova ulica 2 (najemnik: Perme
Martin)
Odprodaja dvosobnega stanovanja v 1. nadstropju večstanovanjskega objekta s
pripadajočim zemljiščem ter skupnimi deli in napravami, na naslovu Staretov trg 25
(najemnica: Zupančič Alojzija)
Odprodaja enosobnega stanovanja v 2. nadstropju večstanovanjskega objekta s
pripadajočim zemljiščem ter skupnimi deli in napravami na naslovu Staretov trg 25
(najemnica: Cenkar Marija)
Odprodaja zemljišča parc. št. 617/6 k.o. Šmartno, vpisan v ZK vloţek 506 k.o. Šmartno
Nakup zemljišč parc. št. 45/2 in 44/2 obe vpisani v ZK vloţek 539 k.o. Šmartno
Odkup zemljišča parc. št. 40/10 pot v izmeri 845 m2, vpisana v zemljiško knjiţni vloţek
455 k.o. Šmartno
13. Pobude in vprašanja svetnikov

Razprava na dnevni red:
Peter Avbelj je predlagal razširitev dnevnega reda s točko »Referendum o pokrajinah«, ki naj
se obravnava kot 13. točka dnevnega reda.
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog dnevnega reda:

2

- skrajšani zapisnik 14. redne seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji -

1. Poročilo o delu ţupana in občinske uprave
2. Potrditev nadomestnega mandata članu občinskega sveta
3. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za prostorsko ureditev
skupnega pomena za obvoznico Šmartno pri Litiji na cesti R2-416 – odsek 1346 in
1347 – predlog za drugo branje
4. Informacija o zaključnem računu Javnega podjetja stanovanjsko komunalnega
podjetja Litija d.o.o. in Javnega zavoda Bogenšperk
5. Odlok o rebalansu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2008 – skrajšan
postopek
6. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za širitev in sanacijo
kamnoloma Kepa v Jeţcah – predlog za drugo branje
7. Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta –
Ureditveno območje osrednjega dela naselja Šmartno z mikrocelotami ŠS, ŠS2
(del), ŠS3 (del) in ŠI1 (del) – predlog za drugo branje
8. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2007 –
predlog za drugo branje
9. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske vode na območju Občine
Šmartno pri Litiji – predlog za prvo branje
10. Tehnični pravilnik o javni kanalizaciji – delovno gradivo
11. Investicijski program za gradnjo neprofitnih stanovanj naselja Grmače, I. faza –
komunalna ureditev
12. Posamični program ravnanja s stvarnim premoţenjem
- Odprodaja trisobnega stanovanja in garaţe v pritličju večstanovanjskega objekta
na naslovu Za povrtmi 4, s skupnimi deli in napravami (najemnik: Medvešek
Anton)
- Odprodaja garsonjere v 2. nadstropju večstanovanjsekga objekta s pripadajočim
zemljiščem ter skupnimi deli in napravami na naslovu Bartlova ulica 2 (najemnica:
Pograjc Frančiška)
- Odprodaja enosobnega stanovanja v 2. nadstropju večstanovanjskega objekta s
pripadajočim zemljiščem, ter skupnimi deli in napravami na naslovu Bartlova ulica
2 (najemnik: Ţuţek Boris)
- Odprodaja garsonjere v 1. nadstropju večstanovanjskega objekta s pripadajočim
zemljiščem ter skupnimi deli in napravami na naslovu Bartlova ulica 2 (najemnik:
Perme Martin)
- Odprodaja dvosobnega stanovanja v 1. nadstropju večstanovanjskega objekta s
pripadajočim zemljiščem ter skupnimi deli in napravami, na naslovu Staretov trg
25 (najemnica: Zupančič Alojzija)
- Odprodaja enosobnega stanovanja v 2. nadstropju večstanovanjskega objekta s
pripadajočim zemljiščem ter skupnimi deli in napravami na naslovu Staretov trg
25 (najemnica: Cenkar Marija)
- Odprodaja zemljišča parc. št. 617/6 k.o. Šmartno, vpisan v ZK vloţek 506 k.o.
Šmartno
- Nakup zemljišč parc. št. 45/2 in 44/2 obe vpisani v ZK vloţek 539 k.o. Šmartno
- Odkup zemljišča parc. št. 40/10 pot v izmeri 845 m2, vpisana v zemljiško knjiţni
vloţek 455 k.o. Šmartno
13. Referendum o pokrajinah
14. Pobude in vprašanja svetnikov
Ob glasovanju je bilo navzočih 14 članov občinskega sveta.
Dnevni red je bil sprejet z 14 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
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AD 1). Poročilo o delu ţupana in občinske uprave
Poročilo je podal ţupan Milan Izlakar.
Predsedujoči je ugotovil, da je bilo poročilo vzeto na znanje.
AD 2). Potrditev nadomestnega mandata članu občinskega sveta
Uvod je podala Nataša Dobravec.
Razprave ni bilo.
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednja predloga sklepov v paketu:
SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji ugotavlja, da je svetniku Joţetu
Verbajsu, roj. 03.03.1964, zaradi smrti prenehal mandat, kot članu Občinskega sveta
Občine Šmartno pri Litiji.
SKLEP 2: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji potrjuje nadomestni mandat v
Občinskem svetu Občine Šmartno pri Litiji Tei Šavor, roj. 11.02.1983, stanujoči
Zavrstnik 54/c, Šmartno pri Litiji. Nadomestni članici izteče mandat hkrati z iztekom
mandata občinskemu svetu.
Ob glasovanju je bilo navzočih 14 članov občinskega sveta.
Sklepa v paketu sta bila sprejeta z 14 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
AD 3). Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za prostorsko ureditev
skupnega pomena za obvoznico Šmartno pri Litiji na cesti R2-416 – odsek 1346 in 1347
– predlog za drugo branje
Uvod je podal Rajko Strguljc.
Poročilo o delu na Komisiji za statut in pravna vprašanja je podal predsednik komisije Franc
Jaklič.
Poročilo o delu na Odboru za gospodarsko infrastrukturo, okolje in prostor je podal
predsednik odbora Joţe Ponebšek.
Razprave ni bilo.
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema Odlok o občinskem
podrobnem prostorskem načrtu za prostorsko ureditev skupnega pomena za obvoznico
Šmartno pri Litiji na cesti R«- 416- odsek 1346 in 1347.
Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 15 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
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AD 4). Informacija o zaključnem računu Javnega podjetja stanovanjsko komunalnega
podjetja Litija d.o.o. in Javnega zavoda Bogenšperk
Uvod so podali ţupan Milan Izlakar, Roman Ciglar in Joţi Vovk.
Razprava: Tomaţ Gradišek, Franc Jaklič, Joţa Ţurga, Sonja Peterlin Krznar, matjaţ Aškerc,
Miro Koprivnikar, Peter Avbelj.
Dodatna pojasnila so podali: Karmen Potisek, Roman Ciglar, Joţi Vovk.
AD 5). Odlok o rebalansu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2008 – skrajšan
postopek
Uvod je podal Simon Hauptman.
Poročilo o delu na Nadzornem odboru Občine Šmartno pri Litiji je podal predsednik odbora
Janez Ponebšek.
Poročilo o delu na Komisiji za statut in pravna vprašanja je podal predsednik komisije Franc
Jaklič.
Poročilo o delu na Odboru za gospodarsko infrastrukturo, okolje in prostor je podal
predsednik odbora Joţe Ponebšek.
Poročilo o delu na Odboru za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance je podal
predsednik odbora Franc Černe.
Poročilo o delu na Odboru za druţbene dejavnosti je podala predsednica odbora Joţa Ţurga.
Razprava: Tomaţ Gradišek, Peter Avbelj.
Dodatno pojasnilo je podal ţupan Milan Izlakar.
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme Odlok o rebalansu proračuna
Občine Šmartno pri Litiji za leto 2008 v prvem branju.
Ob glasovanju je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 15 glasovi »za« in 0 glasovi »proti«.
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme Odlok o rebalansu proračuna
Občine Šmartno pri Litiji za leto 2008.
Ob glasovanju je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 15 glasovi »za« in 0 glasovi »proti«.
AD 6). Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za širitev in sanacijo
kamnoloma Kepa v Jeţcah – predlog za drugo branje
Uvod sta podala Peter Lovšin in ţupan Milan Izlakar.
Poročilo o delu na Komisiji za statut in pravna vprašanja je podal predsednik komisije Franc
Jaklič.
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Poročilo o delu na Odboru za gospodarsko infrastrukturo, okolje in prostor je podal
predsednik odbora Joţe Ponebšek.
Razprava: Peter Avbelj, Joţa Ţurga, Franc Jaklič, Joţe Ponebšek.
Dodatno pojasnilo je podal ţupan Milan Izlakar.
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema Odlok o občinskem
podrobnem prostorskem načrtu za širitev in sanacijo kamnoloma Kepa v Jeţcah v
Občini Šmartno pri Litiji.
Ob glasovanju je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 11 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
AD 7). Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega
načrta – Ureditveno območje osrednjega dela naselja Šmartno z mikrocelotami ŠS, ŠS2
(del), ŠS3 (del) in ŠI1 (del) – predlog za drugo branje
Uvod je podal Peter Lovšin.
Poročilo o delu na Komisiji za statut in pravna vprašanja je podal predsednik komisije Franc
Jaklič.
Poročilo o delu na Odboru za gospodarsko infrastrukturo, okolje in prostor je podal
predsednik odbora Joţe Ponebšek.
Razprave ni bilo.
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema Odlok o spremembah in
dopolnitvah občinskega podrobnega načrta - Ureditveno območje osrednjega dela
naselja Šmartno z mikrocelotami ŠS, ŠS2 (del), ŠS3 (del) in ŠI1 (del).
Ob glasovanju je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 13 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
AD 8). Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2007 –
predlog za drugo branje
Uvod sta podala Simon Hauptman in ţupan Milan Izlakar.
Poročilo o delu na Komisiji za statut in pravna vprašanja je podal predsednik komisije Franc
Jaklič.
Razprava: Tomaţ Gradišek.
Dodatno pojasnilo je podal ţupan Milan Izlakar.
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Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litji sprejema Odlok o zaključnem računu
proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2007.
Ob glasovanju je bilo navzočih 14 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 11 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
AD 9). Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske vode na območju
Občine Šmartno pri Litiji – predlog za prvo branje
Uvod sta podala Peter Lovšin in ţupna Milan Izlakar.
Poročilo o delu na Komisiji za statut in pravna vprašanja je podal predsednik komisije Franc
Jaklič.
Poročilo o delu na Odboru za gospodarsko infrastrukturo, okolje in prostor je podal
predsednik odbora Joţe Ponebšek.
Razprava: Franc Černe.
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema Odlok o odvajanju in
čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode na območju Občine Šmartno pri Litiji
v prvem branju.
Ob glasovanju je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 16 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
AD 10). Tehnični pravilnik o javni kanalizaciji – delovno gradivo
Uvod je podal Peter Lovšin.
Poročilo o delu na Odboru za gospodarsko infrastrukturo, okolje in prostor je podal
predsednik odbora Joţe Ponebšek.
Razprave ni bilo.
Predsedujoči je odredil deset minutni odmor.
- odmor Predsedujoči je preveril sklepčnost sveta (navzočih je bilo 10 svetnikov od 16 –ih).
AD 11). Investicijski program za gradnjo neprofitnih stanovanj naselja Grmače, I. faza
– komunalna ureditev
Uvod je podala Karmen Sadar.
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Poročilo o delu na Komisiji za statut in pravna vprašanja je podal predsednik komisije Franc
Jaklič.
Poročilo o delu na Odboru za gospodarsko infrastrukturo, okolje in prostor je podal
predsednik odbora Joţe Ponebšek.
Razprava: Tomaţ Gradišek, Sonja Peterlin Krznar.
Dodatna pojasnila je podal ţupan Milan Izlakar.
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme predlog Investicijskega
programa za gradnjo neprofitnih stanovanj naselja Grmače, I. faza – komunalnih
ureditev, ki ga je izdelalo podjetje Tempus Babnik d.o.o., Ljubljana.
Ob glasovanju je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 15 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
AD 12). Posamični program ravnanja s stvarnim premoţenjem
- Odprodaja trisobnega stanovanja in garaţe v pritličju večstanovanjskega
objekta na naslovu Za povrtmi 4, s skupnimi deli in napravami (najemnik:
Medvešek Anton)
- Odprodaja garsonjere v 2. nadstropju večstanovanjsekga objekta s pripadajočim
zemljiščem ter skupnimi deli in napravami na naslovu Bartlova ulica 2
(najemnica: Pograjc Frančiška)
- Odprodaja enosobnega stanovanja v 2. nadstropju večstanovanjskega objekta s
pripadajočim zemljiščem, ter skupnimi deli in napravami na naslovu Bartlova
ulica 2 (najemnik: Ţuţek Boris)
- Odprodaja garsonjere v 1. nadstropju večstanovanjskega objekta s pripadajočim
zemljiščem ter skupnimi deli in napravami na naslovu Bartlova ulica 2
(najemnik: Perme Martin)
- Odprodaja dvosobnega stanovanja v 1. nadstropju večstanovanjskega objekta s
pripadajočim zemljiščem ter skupnimi deli in napravami, na naslovu Staretov trg
25 (najemnica: Zupančič Alojzija)
- Odprodaja enosobnega stanovanja v 2. nadstropju večstanovanjskega objekta s
pripadajočim zemljiščem ter skupnimi deli in napravami na naslovu Staretov trg
25 (najemnica: Cenkar Marija)
- Odprodaja zemljišča parc. št. 617/6 k.o. Šmartno, vpisan v ZK vloţek 506 k.o.
Šmartno
- Nakup zemljišč parc. št. 45/2 in 44/2 obe vpisani v ZK vloţek 539 k.o. Šmartno
- Odkup zemljišča parc. št. 40/10 pot v izmeri 845 m2, vpisana v zemljiško knjiţni
vloţek 455 k.o. Šmartno
Uvod je podal ţupan Milan Izlakar.
Razprava: Sonja Peterlin Krznar.
Dodatno pojasnilo je podal ţupan Milan Izlakar.
Obrazloţitev glasu: Franc Černe.
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Predsedujoči je dal na glasovanje naslednje sklepe v paketu:
SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep, da se nepremičnina
trisobno stanovanje z neto tlorisno površino 72,96 m2 v pritličju večstanovanjske stavbe
na naslovu Za povrtmi 4, Šmartno in garaţa z neto tlorisno površino 19,74 m2, z
skupnimi deli in napravami proda na podlagi javne draţbe. Izklicna cena znaša
64.400,00 €. Najniţji znesek višanja kupnine znaša 500,00 €. Davek od prometa z
nepremičninami, stroške cenitve in notarsko overitev podpisa prodajalca plača kupec.
SKLEP 2: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep, da se nepremičnina
garsonjera z neto tlorisno površino 20,50 m2 v drugem nadstropju večstanovanjske
stavbe na naslovu Bartlova ulica 2, Šmartno z skupnimi deli in napravami proda na
podlagi javne draţbe. Izklicna cena znaša 29.000,00 €. Najniţji znesek višanja kupnine
znaša 500,00 €. Davek od prometa z nepremičninami, stroške cenitve in notarsko
overitev podpisa prodajalca plača kupec.
SKLEP 3: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep, da se nepremičnina
enosobno stanovanje z neto tlorisno površino 50,51 m2 v drugem nadstropju
večstanovanjske stavbe na naslovu Bartlova ulica 2, Šmartno, z skupnimi deli in
napravami proda na podlagi javne draţbe. Izklicna cena znaša 74.400,00 €. Najniţji
znesek višanja kupnine znaša 500,00 €. Davek od prometa z nepremičninami, stroške
cenitve in notarsko overitev podpisa prodajalca plača kupec.
SKLEP 4: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep, da se nepremičnina
garsonjera z neto tlorisno površino 19.78 m2 v prvem nadstropju večstanovanjske
stavbe na naslovu Bartlova ulica 2, Šmartno, z skupnimi deli in napravami proda na
podlagi javne draţbe. Izklicna cena znaša 28.300,00 €. Najniţji znesek višanja kupnine
znaša 500,00 €. Davek od prometa z nepremičninami, stroške cenitve in notarsko
overitev podpisa prodajalca plača kupec.
SKLEP 5: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep, da se nepremičnina
dvosobno stanovanje z neto tlorisno površino 55,09 m2 v prvem nadstropju
večstanovanjske stavbe na naslovu Staretov trg 25, Šmartno, z skupnimi deli in
napravami proda na podlagi javne draţbe. Izklicna cena znaša 58.400,00 €. Najniţji
znesek višanja kupnine znaša 500,00 €. Davek od prometa z nepremičninami, stroške
cenitve in notarsko overitev podpisa prodajalca plača kupec.
SKLEP 6: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep, da se nepremičnina
enosobno stanovanje z neto tlorisno površino 34,28 m2 v prvem nadstropju
večstanovanjske stavbe na naslovu Staretov trg 25, Šmartno, z skupnimi deli in
napravami proda na podlagi javne draţbe. Izklicna cena znaša 36.150,00 €. Najniţji
znesek višanja kupnine znaša 500,00 €. Davek od prometa z nepremičninami, stroške
cenitve in notarsko overitev podpisa prodajalca plača kupec.
SKLEP 8: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji, sprejema sklep, da se nepremičnini
zemljišče parc. št. 45/2, travnik v izmeri 62 m2 in zemljišče parc. št. 44/8, travnik v
izmeri 49 m2, obe vpisani v zemljiško knjiţni vloţek 539 k.o. Šmartno, odkupi po ceni
100,00 €/m2, kar skupno znaša 11.100,00 €. Davek od prometa z nepremičninami in
notarsko overitve podpisa prodajalcev plača Občina Šmartno pri Litiji.
SKLEP 9: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep, da se nepremičnina
zemljišče parc. št. 40/10, pot v izmeri 845 m2, vpisna v zemljiško knjiţni vloţek 455 k.o.
Šmartno odkupi za kupnino v višini 15.000,00 €. Zakonsko določeni davek, notarsko
overitev podpisa prodajalcev pri notarju krije Občina Šmartno pri Litiji.
Ob glasovanju je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta.
Sklepi v paketu so bili sprejeti z 16 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
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Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
SKLEP 7: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep, da se nepremičnina
zemljišče parc. št. 617/6 travnik v izmeri 3015 m2, vpisana v zemljiško knjiţni vloţek
506 k.o. Šmartno, proda na podlagi javne draţbe. Izklicna cena za nepremičnino znaša
90.450,00 €. Davek na dodano vrednost, stroške odmere, stroške cenitve, notarsko
overitev prodajalca pri notarju plača kupec.
Ob glasovanju je bilo navzočih 13 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 10 glasovi »za« in z dvema glasoma »proti«.
AD 13). Referendum o pokrajinah
Uvod je podal Peter Avbelj.
Razprava: Sonja Peterlin Krznar, Franc Jaklič.
Dodatna pojasnila je podal ţupan Milan Izlakar.
Predsedujoči je dal na glasovanje predlog sklepa svetnika Petra Avblja:
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji podpira izvedbo pokrajinskega
referenduma in s tem predlagano območje pokrajine.
Ob glasovanju je bilo navzočih 12 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 11 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
AD 14). Pobude in vprašanja svetnikov
Peter Avbelj: Svetnik se zahvaljuje za odgovore in bo podal bolj konkretne navedbe glede
vprašanja zastavljenega na prejšnji seji. Gre za g. Kamnikarja, za zemljišče med barom
Flamingo in pokopališčem v Šmartnem, drugi primer je Nograšek Alojz, Leskovica, in tretji
primer je Rafko Pivec, Javorje.
Druga zadeva, predlog za naslednjo sejo. Naš občan bi nam rad svoje izsledke glede
ekoloških problemov v Občini Šmartno pri Litiji. Danes ga je presenetila tudi informacij v
zvezi z Rakovnikom. Gospa, ki gor sadi drevesca (fitoremediacija op. Karmen Sadar) je
dobila prvo Evropsko nagrado za detoksikacijo. Zanimivo je, da sama gospa daje čisto
drugačno tolmačenje, kot drţava. Drţava pravi, da gre za sanacijo, gospa pa je degradirano
zemljišče dobila v uporabo za poizkuse za svojo raziskovalno nalogo, ker pravi, da tako
zastrupljeno zemljo teţko kje dobiš. Zanimivo bi bilo, če bi prej omenjenega gospoda,
povabili na sejo, da bi nam predstavil svoje izsledke.
Sonja Peterlin Krznar: Zanima jo, če je res potrebno za novogradnjo v Bukovici plačati
komunalni prispevek občini v višini 3.700,00 €. Komu se to plačuje oziroma kaj za to
investitor dobi.
Naslednja zadeva je pobuda, ki so jo izrazili člani Društva upokojencev iz Šmartna. Glede na
to, da se v Litiji gradi ogromno novih ali pa ţe stoji kar nekaj poslovnih centrov, bi mogoče

10

- skrajšani zapisnik 14. redne seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji -

glede na bodoči razvoj Šmartno, tudi na področju trgovine kaj naredili oziroma poskušali
pridobiti kakšno konkurenco.
Franc Jaklič: Svetnik bo prenesel pobude Komisije za statut in pravna vprašanja. V prvi
točki ponavadi poročilo o delu ţupana razprave ni. Svetnik misli, da bi bilo primerno, v
kolikor se ne dovoli razprava, da se pač poročilo ţupana da v pisni obliki tako, da ga ţe z
gradivom svetniki prejmejo in lahko v pobudah in vprašanjih zadajo dodatna vprašanja na to
temo v kolikor se nobene razprava v to smer naj ne bi odvijala. Določene zadeve so, ki bi jih
ljudje morda še dodatno vprašali.
Če je javno glasovanje, to smo ţe povedali, potem naj bo to če je to glasoval občinski svet,
potem naj se tudi poimensko zadeve napišejo, kdo je bil za in kdo proti.
Komisija tudi smatra, da bi bilo primerno, da občinski svet dvakrat na leto obravnava plan
dela v občinskem svetu. Se pravi, v prvem polletju kateri odloki in katere zadeve naj bi se
prvenstveno obravnavale, potem pa po počitnicah recimo tam pred počitnicami, kaj se bo po
počitnicah dogajalo. Tako, da so svetniki nekako ţe v naprej delno obveščeni. Ve da bodo
stvari, ki so aktualne, ki se jih ne da prestavljati in ki se jih ne da niti v planu predvideti,
ampak misli, da bi bilo tole vredu, da se ta zadeva morda pripravi.
Ne ve kako je v ostalih odborih v njegovi komisiji so določeni predstavniki, ki so bili
delegirani se sej ne udeleţujejo prav pogosto. V Poslovniku imamo to pravico, da predsednik
tistega odbora ali pa komisije lahko zaprosi mandatno komisijo, da to zadevo razreši tega
člana oziroma, da se pač predlaga novega člana v te razne komisije. Apeliral bi na stranke,
enkrat je ţe apeliral, da tiste ljudi, ki jih delegirajo, tudi prosijo, da se udeleţujejo teh odborov
oziroma komisij. V kolikor pa ne bi bilo pa pametno, da se dejansko predsedniki odborov,
komisije in pa ostalih zadev, da bi se dalo predlog, da ljudje ki se trikrat recimo v enem letu
zadeve ne udeleţijo, da se gre za razrešitev in, da se sprejme pač novega člana.
Petra Kovačič: Trava in grmovje po deţevju zelo hitro rasteta, vsaj na Primskovem, zato bi
bilo potrebno to travo vsaj ob teh glavnih cestah odstraniti in veje, ki ţe precej visijo na ceste.
Glavna dela na vodovodu Primskovo so zaključena. Svetnica bi rada vse skupaj povabila na
otvoritev novega vodovoda. Sama otvoritev bo v soboto 28.06.2008 ob 19.00 uri. Otvoritev
bo pri vrtini na Dolnjem Vrhu. Krajani bodo veseli, če se bodo svetniki otvoritve udeleţili.
Franc Černe: svetnik ni dobil odgovora na zadnjič zastavljeno vprašanje. Svetnik je dal
predlog, da se uvrsti točka dnevnega reda glede daljnovoda nič od tega. Vesel je, da je Petrov
predlog za dodatno točko dnevnega reda bil uvrščen. Prav je, da se tudi pobude ali pa predlogi
vzamejo resno in se pripravi lahko gradivo. On ni ţelel, da danes, ni imel nobenega gradiva
niti ni poročevalca oziroma nekoga, ki bi o tej zadevi govoril. Zadnjič ste govorili, da je ta g.
Omahen celo občan Občine Šmartno pri Litiji in, da bi lahko kakšne zadeve njim tukaj tudi
pojasnil. Ţe zadnjič je povedal, da bo to velika rana. Pogovarjamo se zadnjič prvo branje,
danes drugo branje za en peskokop odlok. Kar nekaj takih odlokov bo še, ker imamo kar
nekaj peskokopov. Ampak kakor koli imamo teh peskokopov, vam odkrito povem, če se boste
povzpeli na nek hrib, kjer se lahko vidi občina Šmartno, bo to ogromno, ogromno velika rana
v naravi, kakršne posledice bo pustil ta daljnovod, zato bi bilo pametno opraviti neko
diskusijo preden bo ta zadeva stekla. Pa tudi ljudje se sprašujejo v kakšni fazi je sedaj, ali je v
fazi mirovanja, kdaj se bo ta zadeva začela delat. Smiselno bi bilo, da izkoristimo ta vmesni
čas in to zadevo odpremo. Mislil je, da bo to še pred počitnicami sedaj očitno ne bo.
To kar je pa kolega Franci pred njim ţe rekel, se pa tudi njemu zdi, da bi bilo zelo smiselno
imeti nek termin kako bodo potekale te seje občinskega sveta. včasih so pa tudi kakšne take
obveznosti. Smo to kar Franci opaţa v odborih ni prisotno potem ljudi, oni ne vedo kdaj bo
točno seja, pa se teţko karkoli planira pa potem še v nekem odboru pa tudi drugi ljudje so v
odboru. Tako pa če bi bilo terminsko nekje planirano, seveda so lahko tiste izredne zadeve še
vmes. Ampak čim je nek termin potem je pribliţno to takrat. To bi tudi ţelel če je moţno
potem za drugi kvartal, za drugo polovico leta nekako pripraviti in planirati.
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Marjan Janeţič: na prvo točko dnevnega reda »Poročilo o delu ţupana« podal mogoče samo
eno informacijo, da v neurju, ki je zadel našo občino ni sodeloval samo šmarsko gasilsko
društvo ampak tudi Kostrevnica. Res pa je, da se je vmes v medijih pojavilo ogromno enih
dezinformacij. Tudi ko so medije opozarjali na napake, ki so jih objavljali jasno ni bilo
nobenega haska.
Svetnik bi podal eno pobudo oziroma vprašanje. Občane zanima sedaj ko se gradi športna
dvorana ni nikjer mogoče igrati ulične košarke. Koša ni več tudi pri vrtcu in jih zanima, če
občina razmišlja tudi o tem, da bi se dalo kam drugam koše za igranje v poletnem času.
V točki prostorskega načrta širitve kamnoloma Kepa, ali bi bilo smiselno, da občina postavila
table z oso obremenitvijo in s tem dala osnovo pristojnim sluţbam, da izvajajo kontrolo
obremenitve. Verjetno, da je v neki meji, da bi bila ta zadeva ustrezna, res pa je, da potem
imamo na drugi strani tiste redkejše prevoze ne vsakodnevne, kot je na primer prevozi betona
za posamezne uporabnike, ti potem mogoče padejo v tisto kvoto in, da ne bi morali plačevati
tistih prevozov in vsega ostalega napram tem, ki pa pač z povečanimi količinami peska
obremenjujejo lokalne ceste in jih s tem obrnemo na regionalne ceste.

Predsedujoči je zaključil sejo ob 21.00 uri.

Pripravila:
Nataša Dobravec
Tajnik občine:
mag. Karmen Sadar

Predsedujoči:
Milan Izlakar
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