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Skrajšani zapisnik 

 druge redne seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji, ki je bila dne 26.11.2014  
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 
Odsotni: Igor Soršak – opr. 
Ostali prisotni: Za občinsko upravo: Karmen Sadar, Jurij Klepec, Tanja Kepa Ferlan, Aleš 
Krže, Nataša Dobravec, mediji 
Vabljeni: / 
 
Sejo je pričel in vodil župan Občine Šmartno pri Litiji Rajko Meserko. Po uvodnem pozdravu 
je predsedujoči ugotovil sklepčnost sveta (navzočih je bilo 15 članov občinskega sveta od 16 - 
ih). 
 
Potrditev skrajšanega zapisnika 

- druge redne seje z dne, 29.10.2014  
 
Pripomb na zapisnik ni bilo. 
 
Predsedujoči je dal v potrditev skrajšani zapisnik konstitutivne seje z dne, 29.10.2014. 
 
Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta. 
Zapisnik je bil potrjen s 15 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 
 
Predsedujoči je predlagal naslednji dnevni red: 
 

1. Poročilo o delu župana in občinske uprave 
2. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2014 – hitri postopek 
3. Izvedbeni program zimske službe za sezono 2014/2015 
4. Posamični program ravnanja s stvarnim premoženjem  
5. Kadrovske zadeve: 

a. imenovanje Odbora za družbene dejavnosti 
b. imenovanje Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance 
c. imenovanje Odbora za gospodarsko infrastrukturo, okolje in prostor 
d. imenovanje Odbora za zaščito in reševanje 
e. imenovanje Komisije za statut in pravna vprašanja 
f. imenovane Nadzornega odbora 
g. imenovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini 
Šmartno pri Litiji 

h. razrešitev dosedanjega predstavnika ustanovitelja v svetu Javnega zavoda 
Bogenšperk  in imenovanje nadomestnega člana 

i. razrešitev dosedanjega predstavnika ustanovitelja v svetu javnega zavoda 
Osnovna šola Šmartno in imenovanje nadomestnega člana 

j. soglasje ustanovitelja k imenovanju direktorja javnega zavoda ZD Litija 
6. 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. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2014 – hitri postopek 
3. Izvedbeni program zimske službe za sezono 2014/2015 
4. Posamični program ravnanja s stvarnim premoženjem  
5. Kadrovske zadeve: 

a. imenovanje Odbora za družbene dejavnosti 
b. imenovanje Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance 
c. imenovanje Odbora za gospodarsko infrastrukturo, okolje in prostor 
d. imenovanje Odbora za zaščito in reševanje 
e. imenovanje Komisije za statut in pravna vprašanja 
f. imenovane Nadzornega odbora 
g. imenovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini 
Šmartno pri Litiji 

h. razrešitev dosedanjega predstavnika ustanovitelja v svetu Javnega zavoda 
Bogenšperk  in imenovanje nadomestnega člana 

i. razrešitev dosedanjega predstavnika ustanovitelja v svetu javnega zavoda 
Osnovna šola Šmartno in imenovanje nadomestnega člana 

j. soglasje ustanovitelja k imenovanju direktorja javnega zavoda ZD Litija 
6. Pobude in vprašanja svetnikov 

 
Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta. 
Dnevni red  je bil sprejet s 15 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). Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2014 – hitri postopek 
 
Uvod je podala Tanja Kepa Ferlan. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
 
SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme Odlok o uporabi sredstev 
proračunske rezerve za leto 2014 v prvem branju. 
 
Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta. 
Sklep je bil sprejet s 15 glasovi »za« in z 0 glasovi proti. 
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Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
 
SKLEP 2: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme Odlok o uporabi sredstev 
proračunske rezerve za leto 2014. 
 
Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta. 
Sklep je bil sprejet s 15 glasovi »za« in z 0 glasovi proti. 
 
AD 3). Izvedbeni program zimske službe za sezono 2014/2015 
 
Uvod je podal Aleš Krže. 
 
Razprava: Marko Slapničar, Igor Možina, Martin Fortuna, Janko Končar, Simon Povše. 
 
Dodatna pojasnila je podal Aleš Krže. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
 
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litji sprejema Izvedbeni program zimske 
službe za sezono 2014/2015. 
 
Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta. 
Sklep je bil sprejet s 15 glasovi »za« in z 0 glasovi proti. 
 
AD 4). Posamični program ravnanja 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 sprejme sklep, da se zemljišče, parc. št. 1025/27- stavbno 
zemljišče 406 m2, in do 1/3 solastniškega deleža zemljišč, parc. št. 1025/29- stavbno 
zemljišče 4 m2 ter 1025/31- stavbno zemljišče 30 m2, k. o. 1847 – Šmartno, na podlagi 
aneksa h kupoprodajni pogodbi za dosego javne koristi, št. 2415-11-054931/0, z dne 27. 
09. 2011, neodplačno prenese na prodajalca Firm Jože, Na Roje 8a, Šmartno pri Litiji. 
Vse stroške v zvezi s sklenitvijo aneksa k pogodbi, stroške notarske overitve podpisov in 
stroške zemljiškoknjižne izvedbe aneksa, nosi investitor Republika Slovenija.  
SKLEP 2: Občinski svet sprejme sklep, da se zemljišče, parc. št. 1025/25- stavbno 
zemljišče 444 m2, in do 1/3 solastniškega deleža zemljišč, parc. št. 1025/29- stavbno 
zemljišče 4 m2 ter 1025/31- stavbno zemljišče 30 m2, k. o. 1847 – Šmartno, na podlagi 
aneksa h kupoprodajni pogodbi za dosego javne koristi, št. 2415-11-054931/0, z dne 27. 
09. 2011, neodplačno prenese na prodajalca Jereb Lado in Jereb Vida, Na Roje 10a, 
Šmartno pri Litiji. Vse stroške v zvezi s sklenitvijo aneksa k pogodbi, stroške notarske 
overitve podpisov in stroške zemljiškoknjižne izvedbe aneksa, nosi investitor Republika 
Slovenija.  
SKLEP 3: Občinski svet sprejme sklep, da se zemljišče, parc. št. 1025/23- stavbno 
zemljišče 471 m2, in do 1/3 solastniškega deleža zemljišč, parc. št. 1025/29- stavbno 
zemljišče 4 m2 ter 1025/31- stavbno zemljišče 30 m2, k. o. 1847 – Šmartno, na podlagi 
aneksa h kupoprodajni pogodbi za dosego javne koristi, št. 2415-11-054931/0, z dne 27. 
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09. 2011, neodplačno prenese na prodajalce Kokalj Milan, Jere Ana in Jere Rudolf, Na 
Roje 12a, Šmartno pri Litiji. Vse stroške v zvezi s sklenitvijo aneksa k pogodbi, stroške 
notarske overitve podpisov in stroške zemljiškoknjižne izvedbe aneksa, nosi investitor 
Republika Slovenija.  
 
Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta. 
Sklepi v paketu so bili sprejeti s 15 glasovi »za« in z 0 glasovi proti. 
 
AD 5). Kadrovske zadeve: 

a. imenovanje Odbora za družbene dejavnosti 
b. imenovanje Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance 
c. imenovanje Odbora za gospodarsko infrastrukturo, okolje in prostor 
d. imenovanje Odbora za zaščito in reševanje 
e. imenovanje Komisije za statut in pravna vprašanja 
f. imenovane Nadzornega odbora 
g. imenovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini 
Šmartno pri Litiji 

h. razrešitev dosedanjega predstavnika ustanovitelja v svetu Javnega zavoda 
Bogenšperk  in imenovanje nadomestnega člana 

i. razrešitev dosedanjega predstavnika ustanovitelja v svetu javnega zavoda 
Osnovna šola Šmartno in imenovanje nadomestnega člana 

j. soglasje ustanovitelja k imenovanju direktorja javnega zavoda ZD Litija 
 
Uvod je podala predsednica Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja Veronika 
Jesenšek in predlagala županu prekinitev seje občinskega sveta zaradi sklica izredne seje 
Komisije za mandatna vprašanja. volitve in imenovanja. 
 
Predsedujoči je na predlog predsednice komisije odredil odmor. 
 

- odmor   - 
 

Predsedujoči je preveril sklepčnost sveta (navzočih je bilo 15 svetnikov od 16 –ih). 
 
 

- Imenovanje Odbora za družbene dejavnosti 
 
Poročilo o delu na Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je podala 
predsednica komisije Veronika Jesenšek. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
 
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep, da se v Odbor za 
družbene dejavnosti imenuje: Petra Avblja stanujočega dvor 44, Šmartno pri Litiji, 
Petro Kovačič Pancar stanujočo Sevno 11, Primskovo, Igorja Možino  stanujočega 
Velika Kostrevnica 37 a, Šmartno pri Litiji, Matjaža Hostnika stanujočega Podroje 25, 
Šmartno pri Litiji in Frančiško Ilar stanujočo Cerovica 26 b, Šmartno pri Litiji. 
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Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta. 
Sklep je bil sprejet s 14 glasovi »za« in z 0 glasovi proti. 
 

- Imenovanje Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance 
 
Poročilo o delu na Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je podala 
predsednica komisije Veronika Jesenšek. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
 
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep, da se v  Odbor za 
gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance imenuje: Simona Povšeta stanujočega 
Cerkovnik 2a, Šmartno pri Litiji, Marka Slapničarja stanujočega Zavrstnik 51 b, 
Šmartno pri Litiji, Jožeta Repovša stanujočega Mala Kostrevnica 18, Šmartno pri Litiji, 
Ksenijo Dremelj stanujočo Dragovšek 13, Šmartno pri Litiji in Romana Zamana 
stanujočega Gradišče pri Litiji 2, Šmartno pri Litiji.  
 
Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta. 
Sklep je bil sprejet s 13 glasovi »za« in z 0 glasovi proti. 
 

- Imenovanje Odbora za gospodarsko infrastrukturo, okolje in prostor 
 
Poročilo o delu na Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je podala 
predsednica komisije Veronika Jesenšek. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
 
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep, da se v  Odbor za 
gospodarsko infrastrukturo, okolje in prostor imenuje: Martina Fortuno stanujočega 
Velika Štanga 16, Šmartno pri Litiji, Janka Končarja stanujočega Koške Poljane 1 
Zalog, Srečka Vavtarja stanujočega Ustje 49, Šmartno pri Litiji, Antona Tomca 
stanujočega Cerovica 29, Šmartno pri Litiji in Boštjana Toplaka stanujočega Preska 
nad Kostrevnico 26, Šmartno pri Litiji. 
 
Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta. 
Sklep je bil sprejet s 13 glasovi »za« in z 0 glasovi proti. 
 

- Imenovanje Odbora za zaščito in reševanje 
 
Poročilo o delu na Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je podala 
predsednica komisije Veronika Jesenšek. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
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SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep, da se v  Odbor za 
zaščito in reševanje imenuje: Saša Gorška stanujočega Vintarjevec 15 a, Šmartno pri 
Litiji, Franca Adamčiča stanujočega Mahovna 4, Šmartno pri Litiji, Igorja Možino 
stanujočega Velika Kostrevnica 37 a, Šmartno pri Litiji, Boruta Slapničarja stanujočega 
Gozd Reka 9, Šmartno pri Litiji, Branka Šuštaršiča stanujočega Riharjevec 4, Šmartno 
pri Litiji.  
 
Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta. 
Sklep je bil sprejet s 14 glasovi »za« in z 1 glasom proti. 
 

- Imenovanje Komisije za statut in pravna vprašanja 
 
Poročilo o delu na Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je podala 
predsednica komisije Veronika Jesenšek. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
 
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep, da se v  Komisijo za 
statut in pravna vprašanja  imenuje: Marka Slapničarja stanujočega Zavrstnik 51 b, 
Šmartno pri Litji , Janeza Vidgaja stanujočega Poljane pri Primskovem 6, Šmartno 
pri Litiji, Rafaela Pivca stanujočega Javorje 22, Šmartno pri Litiji,  Franca Adamčiča 
stanujočega Mahovna 4, Šmartno pri Litiji in Petro Kovačič Pancar, stanujočo Sevno 
11, Primskovo, Šmartno pri Litiji. 
 
Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta. 
Sklep je bil sprejet s 15 glasovi »za« in z 0 glasovi proti. 
 

- Imenovane Nadzornega odbora 
 

Poročilo o delu na Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je podala 
predsednica komisije Veronika Jesenšek. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
 
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep, da se v Nadzorni 
odbor občine imenuje: Marica Kahne stanujoča Ustje 43, Jožeta Permeta stanujočega 
Podroje 17 a, Šmartno pri Litji, Heleno Selan stanujočo Mišji Dol 10, Primskovo, Jožo 
Žurga stanujočo Valvazorjeva ulica 34, Šmartno pri Litiji in Antona Rafaela Sinigoja 
stanujočega Podroje 53 c, Šmartno pri Litiji. 
 
Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta. 
Sklep je bil sprejet s 14 glasovi »za« in z 0 glasovi proti. 
 

- imenovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Šmartno 
pri Litiji 

 
O imenovanju sveta se ni glasovalo, zaradi preverjanja zakonske podlage. 
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- Razrešitev dosedanjega predstavnika ustanovitelja v svetu Javnega zavoda 
Bogenšperk  in imenovanje nadomestnega člana 
 

Poročilo o delu na Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je podala 
predsednica komisije Veronika Jesenšek. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
 
 
SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep, da dosedanjemu 
predstavniku ustanovitelja v svetu Javnega zavoda Bogenšperk Jožetu Ponebšku 
stanujočemu Gradiške Laze 34, Šmartno pri Litiji, na podlagi 14. člena Statuta preneha 
mandat v svetu javnega zavoda. 
 
Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta. 
Sklep je bil sprejet s 15 glasovi »za« in z 0 glasovi proti. 
 
SKLEP 2: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep, da za nadomestnega 
predstavnika ustanovitelja v svet Javnega zavoda Bogenšperk imenuje Frančiška 
Marjana Vidica stanujočega Tomazinova ulica 15, Šmartno pri Litiji. 
 
Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta. 
Sklep je bil sprejet s 14 glasovi »za« in z 0 glasovi proti. 
 

- Razrešitev dosedanjega predstavnika ustanovitelja v svetu javnega zavoda 
Osnovna šola Šmartno in imenovanje nadomestnega člana 
 

Poročilo o delu na Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je podala 
predsednica komisije Veronika Jesenšek. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednja predloga sklepov v paketu: 
 
SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep, da dosedanji 
predstavnici ustanovitelja v svetu javnega zavoda Osnovna šola Šmartno Mariji Vidgaj, 
na podlagi 14. člena Statuta preneha mandat v svetu javnega zavoda.  
SKLEP 2: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep, da za nadomestnega 
predstavnika ustanovitelja v svet javnega zavoda Osnovna šola Šmartno imenuje Marijo 
Vidgaj. 
 
Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta. 
Sklepa v paketu sta bila sprejeta s 15 glasovi »za« in z 0 glasovi proti. 
 

- Soglasje ustanovitelja k imenovanju direktorja javnega zavoda ZD Litija 
 
Poročilo o delu na Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je podala 
predsednica komisije Veronika Jesenšek. 
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Razprave ni bilo. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
 
SKLEP: Občinski svet  Občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep, da kandidatki za 
direktorico javnega zavoda Zdravstveni dom Litija Jožefi Kežar, stanujoči Breg pri 
Litiji 13 a, 1270 Litija, poda soglasje k imenovanju. 
 
Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta. 
Sklep je bil sprejet s 15 glasovi »za« in z 0 glasovi proti. 
 
 
AD 6). Pobude in vprašanja svetnikov 
 
 
Predsedujoči je zaključil sejo ob 19.15 uri. 
 
Janko Končar: Svetnik ima vprašanje o zimski službi. Odcep ceste Jerant – Jerlah je po 
navadi malo bolj problematična. Preteklo zimo so ga krajani večkrat klicali zaradi slabega 
pluženja. Prosi za odgovor, kako bo s pluženjem v letošnjem letu.  
Svetnik zahteva tudi, da se že enkrat uredijo bankine, ker se na cestišču dela škoda.  
Peter Avbelj: Svetnik prosi, da se pripravi časovno ovrednotenje ukrepov za omejitev 
tovornega tranzitnega prometa skozi kostrevniško dolino.  
Igor Možina: Svetnik predlaga ureditev oz. sanacijo osnovne šole v Kostrevnici ter ureditev  
dodatnega razreda, ker se je povečalo število otrok. Pred leti se je že govorilo, da se bo to 
začelo počasi urejat oz. da se bo razred povečal ali pa še en dodal. Zanima ga tudi, koliko časa 
še bo zasedeno stanovanje v šoli.  Svetnika zanima, kdaj bo do take preureditve prišlo.  
Miroslav Berčon: Svetnik bi podal dve pobudi. Najprej želi, da se v proračun za leto 2015 
uvrsti sanacija ceste od Velike Kostrevnice  proti Jelši, ki se močno udira,. ena sredstva, če ne 
bo vse prej odneslo. Dobro bi bili, da se sanacijo začne čim prej, da ceste ne bo prej odneslo  
Od občana iz Javorja je dobil obvestilo, da vasi ne gori luč.  
Franc Adamčič: Svetnik predlaga, da prva točka dnevnega reda »Poročilo o delu župana in 
občinske uprave« ostane na dnevnem redu. 
Odgovor je podal župan na seji. 
 
Pripravila:                                         
Nataša Dobravec 
                      
Tajnik občine:                                                                                    Predsedujoči: 
mag. Karmen Sadar                                  Rajko Meserko 
 
 
 
 


