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Skrajšani zapisnik
dvajsete redne seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji, ki je bila dne
28.11.2013 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 (od 18.54 ure dalje), Janko Končar,
Franc Props, Janez Tomažič, Miroslav Berčon, Matjaž Aškerc, Peter Avbelj, Marija Vidgaj
(do 19.05 ure),
Odsotni: Franc Jaklič – opr.
Ostali prisotni: Za občinsko upravo: Karmen Sadar, Matej Adamič, Aleš Krže, Jurij Klepec,
Andreja Leskovšek, Nataša Dobravec
Vabljeni: 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 14 članov občinskega sveta od 16ih).
Potrditev skrajšanega zapisnika
- devetnajste redne seje z dne, 19.09.2013
Pripomb na zapisnik ni bilo.
Predsedujoči je dal v potrditev zapisnik devetnajste redne seje z dne 19.09.2013.
Ob glasovanju je bilo navzočih 14 članov občinskega sveta.
Zapisnik je bil potrjen z 13 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
Predsedujoči je predlagal naslednji dnevni red:
1. Poročilo o delu župana in občinske uprave
2. Odlok o proračunu Občine Šmartno pri Litiji za leto 2014 – prvo branje
3. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za območje urejanja »Dom Tisje« - prvo branje
4. Izvedbeni program zimske službe za sezono 2013/2014
5. Posamični program razpolaganja s stvarnim premoženjem
6. Pobude in vprašanja svetnikov
Predsedujoči je dal v razpravo predlagani dnevni red.
Razprave ni bilo.
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog dnevnega reda:
1. Poročilo o delu župana in občinske uprave
2. Odlok o proračunu Občine Šmartno pri Litiji za leto 2014 – prvo branje
3. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o občinskem podrobnem
prostorskem načrtu za območje urejanja »Dom Tisje« - prvo branje
4. Izvedbeni program zimske službe za sezono 2013/2014
5. Posamični program razpolaganja s stvarnim premoženjem
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6. Pobude in vprašanja svetnikov
Ob glasovanju je bilo navzočih 14 članov občinskega sveta.
Dnevni red je bil sprejet z 12 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 proračunu Občine Šmartno pri Litiji za leto 2014 – prvo branje
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 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.
Poročilo o delu na Odboru za družbene dejavnosti je podala predsednica odbora Petra
Kovačič Pancar.
Poročilo o delu na Odboru za zaščito in reševanje je podala predsednica odbora Petra Kovačič
Pancar.
Razprava: Joža Žurga, Igor Možina, Janko Končar, Petra Kovačič Pancar, Miroslav
Koprivnikar, Igor Soršak, Jože Ponebšek.
Dodatna pojasnila so podali: župan Milan Izlakar, Andreja Leskovšek, Matej Adamič, Aleš
Krže.
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
SKLEP : Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme Odlok o proračunu Občine
Šmartno pri Litiji za leto 2014 – prvo branje.
Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 10 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
AD 3). Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem
prostorskem načrtu za območje urejanja »Dom Tisje« - prvo branje
Uvod sta podala Andreja Leskovšek in župan Milan Izlakar.
Poročilo o delu na Komisiji za statut in pravna vprašanja je podal predsednik komisije
Miroslav Berčon.
Razprave ni bilo.
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
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SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme Odlok o spremembah in
dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja
»Dom Tisje« v prvem branju.
Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta.
Sklepa v paketu sta bila sprejeta z 14 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
AD 4). Izvedbeni program zimske službe za sezono 2013/2014
Uvod je podal Aleš Krže.
Razprave ni bilo.
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema Izvedbeni program zimske
službe za sezono 2013/2014.
Ob glasovanju je bilo navzočih 14 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 12 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
AD 5). Posamični program razpolaganja s stvarnim premoženjem
Uvod je podal Jurij Klepec.
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 pridobi
nepremičnina, parc. št. 1523/5- cesta 426 m2, k. o. 1846 – Liberga (ID 6254430).
Odškodnina za nepremičnino na podlagi cenitve sodnega izvedenca in cenilca za
gradbeno stroko, november 2013, znaša 4.380,00 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 pridobi
nepremična, parc. št. 576/2- pašnik 60 m2, k. o. 1848 – Štanga (ID 6271768). Odškodnina
za nepremičnino na podlagi cenitve sodnega izvedenca in cenilca za gradbeno stroko,
november 2013, znaša 995,00 EUR. Davek na promet nepremičnin, 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. 570/2- pašnik 13 m2, k. o. 1848 – Štanga (ID 6271766). Odškodnina
za nepremičnino na podlagi cenitve sodnega izvedenca in cenilca za gradbeno stroko,
november 2013, znaša 215,00 EUR. Davek na promet nepremičnin, stroške notarskih
pristojbin, stroške cenitve nepremičnine in vknjižbe lastninske pravice, nosi Občina
Šmartno pri Litiji.

3

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

SKLEP 4: Občinski svet občine Šmartno pri Litiji sprejme sklep, da se pridobijo
nepremične, parc. št. 530/2- travnik 505 m2 (ID 6271613), 536/2- travnik 123 m2 (ID
6271611) in 531/0- travnik 303 m2 (ID 761938), vse k. o. 1848 - Štanga. Odškodnina za
nepremičnine na podlagi cenitve sodnega izvedenca in cenilca za gradbeno stroko,
november 2013, znaša 15.400,00 EUR. Davek na promet nepremičnin, 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 pridobi
nepremična, parc. št. 538/5- cesta 85 m2, k. o. 1847- Šmartno (ID 3627801). Odškodnina
za nepremičnine na podlagi cenitve sodnega izvedenca in cenilca za gradbeno stroko,
november 2013, znaša 2.500,00 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 sprejme sklep, da se nepremičnine, parc. št. 624/26- stavbišče
170 m2 (ID 6257874), 624/27- dvorišče 652 m2 (ID 6257873), 624/28- dvorišče 171 m2
(ID 6257872) in 624/29- stavbišče 48 m2 (ID 6257871), k. o. 1847 - Šmartno, menja z
nepremičninami, parc. št. 50/2- travnik 208 m2 (ID 2850694) in 623/1- pašnik 722 m2
(ID 4026914), k. o. 1847 - Šmartno. Odškodnina za nepremičnine, parc. št. 624/26stavbišče 170 m2 (ID 6257874), 624/27- dvorišče 652 m2 (ID 6257873), 624/28- dvorišče
171 m2 (ID 6257872) in 624/29- stavbišče 48 m2 (ID 6257871), k. o. 1847 - Šmartno, na
podlagi cenitve sodnega izvedenca in cenilca za gradbeno stroko, november 2013, znaša
52.470,00 EUR, odškodnina za nepremičnine, parc. št. 50/2- travnik 208 m2 (ID
2850694) in 623/1- pašnik 722 m2 (ID 4026914), k. o. 1847 – Šmartno, pa 51.360,00 EUR.
Vsaka pogodbena stranka sama nosi stroške notarskih pristojbin in stroške za
zemljiškoknjižno izvedbo nepremičnin, ki jih pridobi po menjalni pogodbi. Od vrednosti
stavbnih zemljišč, ki jih pogodbeni stranki menjujejo, se obračuna 22% DDV.
SKLEP 7: Občinski svet sprejme sklep, da se dopolni letni načrt pridobitve in
razpolaganja s stvarnim in finančnim premoženjem občine za leto 2013 tako, da se v
letni načrt pridobitve dodajo nepremičnine, parc. št. 1523/5- cesta 426 m2, k. o. 1846 –
Liberga (ID 6254430), 576/2- pašnik 60 m2, k. o. 1848 – Štanga (ID 6271768), 570/2pašnik 13 m2, k. o. 1848 – Štanga (ID 6271766), 530/2- travnik 505 m2 (ID 6271613),
536/2- travnik 123 m2 (ID 6271611) in 531/0- travnik 303 m2 (ID 761938), vse k. o. 1848
– Štanga, 538/5- cesta 85 m2, k. o. 1847- Šmartno (ID 3627801), 50/2- travnik 208 m2 (ID
2850694) in 623/1- pašnik 722 m2 (ID 4026914), k. o. 1847 – Šmartno, v letni načrt
razpolaganja pa nepremičnine, parc. št. 624/26- stavbišče 170 m2 (ID 6257874), 624/27dvorišče 652 m2 (ID 6257873), 624/28- dvorišče 171 m2 (ID 6257872) in 624/29- stavbišče
48 m2 (ID 6257871), k. o. 1847 - Šmartno.
SKLEP 8: Občinski svet občine Šmartno pri Litiji sprejme sklep, da se pridobijo
nepremični, parc. št. 642/6- travnik 7301 m2 (ID 6057325) in 644/2- njiva 2530 m2 (ID
5107441), obe k. o. 1847 - Šmartno. Kupnina za nepremičnini na podlagi cenitve sodnega
izvedenca in cenilca za gradbeno stroko, znaša 100.334,00 EUR. Davek na promet
nepremičnin za kmetijski del zemljišča v izmeri 8911 m2, DDV za stavbni del zemljišča v
izmeri 920 m2, morebitni strošek davka na dobiček zaradi spremembe namembnosti
zemljišča odmerjen po določilih ZUJF-a, stroške notarskih pristojbin, stroške cenitve
nepremičnin in vknjižbe lastninske pravice, nosi Občina Šmartno pri Litiji.
SKLEP 9: Občinski svet sprejme sklep, da se dopolni letni načrt pridobitve in
razpolaganja s stvarnim in finančnim premoženjem občine za leto 2013 tako, da se v
letni načrt pridobitve doda nepremičnina, parc. št. 644/2- njiva 2530 m2 (ID 5107441), k.
o. 1847 - Šmartno.
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Ob glasovanju je bilo navzočih 14 članov občinskega sveta.
Sklepi v paketu so bili sprejeti z 13 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
AD 6). Pobude in vprašanja svetnikov
Franc Props: Svetnik prosi, da uprava poskrbi, da bodo letos snežni koli postavljeni preden
zapade sneg, da ne bo potrebno popravljati bankin po končani zimski sezoni, saj je verjetno
tudi to potrebno plačati. Opazil je, da so koli proti Štangi že postavljeni, proti Dragovšek pa še
ne. Prosi, da se to preveri.
Odgovor je na seji podal župan Milan Izlakar.
Janko Končar: Svetnik je povedal, da bo kakšne stvari še enkrat ponovil in mogoče katera ne
spada med pobude in vprašanja. Mogoče bolj k pripravi proračuna, vendar vseeno.
Spoštovani gospod župan in občinska uprava. Njihova krajevna skupnost Velika Štanga je že
večkrat izrazila voljo ljudi oziroma krajanov. Podali so tudi prioritete, kaj naj bi se delalo v
njihovi krajevni skupnosti - bivši. Ampak občina na čelu z gospodom županom nima
nobenega posluha in dela čisto po svoji volji. Ker je opazil, da v letu 2014 nimajo nobene
postavke glede infrastrukture je zato začel resno razmišljati o odstopu od funkcije s
svetniškega mesta, ker meni, da nima nobenega vpliva in je škoda, da zapravlja svoj čas in
troši davkoplačevalski denar, zato meni, da bi bilo bolje, da ga nekdo zamenja. Svetnik upa,
da bo imel večji vpliv in bo bolj uspešen kot on. Svetnik razume, da je potrebno tudi plačati
odkup zemljišča in da je vreča tolikšna kolikšna je ampak vseeno tudi glede teh dveh točk, ki
jih imamo tule v naši krajevni skupnosti svetnik misli, da ne bi smeli občutiti ravno pri
njihovih cestah v njihovi krajevni skupnosti.
Prosil bi pa tudi za odgovor na pripombe koordinatorja g. Končina Zvoneta.
Joža Žurga: Na začetku pri poročanju je župan govoril, kako se dela, kako se bo delalo na
Bogenšperku in to celo francoski investitor, ki bo naredil toliko in toliko. Super. Svetnica je
ponovno spomnila na leto 2011 in je vprašala, ali bo ta francoski investitor delal po
dokumentaciji po projekciji za katero je občina plačala 55.000,00 €. Upa, da ta denar ni šel
kar nekam.
Svetnica je podala vprašanje nadzornemu odboru občine, če je že obravnaval pobudo svetnice
iz zadnje seje občinskega sveta oziroma kdaj jo bodo.
Svetnica verjame županu, da je delo z ljudmi težko. Včasih je mogoče že naveličan, koga sit,
mogoče česa ne more speljati in se izgovori na ta način: »svetniki se s tem ne strinjajo«.
Svetnica je povedala da naj jih ne tunka v take stvari, če to ni res. Vse je uradno dokazljivo, s
čem se strinjajo in s čem se ne.
Vsi bi nekaj radi. Zato so tukaj, da opozarjajo na take zadeve, čeprav nihče ne zase, vsaj ona
osebno zase ne. Pač opozarja na stvari, ki bi v občini morale biti malenkostne pa mogoče niti
ni toliko z denarjem povezano ampak bolj z dobro voljo. Seveda je pa naloga občine tudi, da
poskrbi tudi za prihodke. Spodbujanje gospodarstva, kmetijstva in tako naprej. Podala je
predlog, katerega bo občina morda celo upoštevala. Ve se za afero Ljubljanske lekarne, da se
želijo seliti na različne lokacije. Misli, da je bilo v medijih, da se želijo Ljubljanske lekarne
seliti v Litijo. Zakaj pa jih ne bi povabili v Šmartno. Tukaj ne bi imela nobene konkurence.
Marino Dobčnik: Svetnik je podal pobudo v pisni obliki in prosi tudi za pisni odgovor. Prosi,
da se omogoči sestanek z g. Jožetom Dolinškom. Njegova želja je, da se od njega zahteva da
ovrednoti to kar ponuja. Na tej seji se je govorilo o tem, da bi občina kaj dala, z njegovo
pobudo pa bo občina samo dobila. Iz razgovora, ki ga je opravil s tem gospodom, očitno
ponuja za takšno obliko časopisa in toliko strani kar precejšen popust. Tako da lahko tukaj
nekaj prihranimo.
Jože Ponebšek: Svetnik prosi, če bi se lahko ob priključku poti z pokopališča Jablanica na
občinsko cesto Jablanica – Jablaniški Potok postavil znak, da se ve kakšna je katera cesta, ker
se tam dogaja, da se otroci vozijo z rolkami in raznimi zadevami s tem bi bilo olajšano tudi
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delo policistom pri pisanju zapisnikov. Tako pa dela po desnem pravilu, ki ni vedno desno
pravilo. Svetnik prosi za znak, s čimer bodo krajani zelo zadovoljni.
Predsedujoči je zaključil sejo ob 19.24 uri.
Pripravila:
Nataša Dobravec
Tajnik občine:
mag. Karmen Sadar

Predsedujoči:
Milan Izlakar
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