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Skrajšani zapisnik 

 prve izredne seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji, ki je bila dne 23.12.2014  
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, Matej Adamič, 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). 
 
Predsedujoči je razširil dnevni red s točko: »Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra«, ki naj 
se obravnava kor 4. točka dnevnega reda. 
 
Predsedujoči je predlagal naslednji dnevni red: 
 

1. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Šmartno pri Litiji 
– hitri postopek 

2. Odlok o proračunu Občine Šmartno pri Litiji za leto 2015 – predlog za drugo branje 
3. Pravilnik o višini in načinu določanja plač oziroma plačil za opravljanje funkcije 

funkcionarjem, sejnin članom delovnih teles občinskega sveta in drugih organov 
Občine Šmartno pri Litiji ter o povračilih stroškov 

4. Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra 
 
Predsedujoči je dal v razpravo predlagani dnevni red. 
 
Razprave na dnevni red ni bilo. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog dnevnega reda: 
 

1. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Šmartno pri 
Litiji – hitri postopek 

2. Odlok o proračunu Občine Šmartno pri Litiji za leto 2015 – predlog za drugo 
branje 

3. Pravilnik o višini in načinu določanja plač oziroma plačil za opravljanje funkcije 
funkcionarjem, sejnin članom delovnih teles občinskega sveta in drugih organov 
Občine Šmartno pri Litiji ter o povračilih stroškov 

4. Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra 
 

Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta. 
Dnevni red  je bil sprejet s 15 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 
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AD 1). Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Šmartno pri 
Litiji – hitri postopek 
 
Uvod st podala Karmen Sadar in župan Rajko Meserko. 
 
Poročilo o delu na Komisiji za statut in pravna vprašanja je podal predsednik komisije Janez 
Vidgaj. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
 
SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema Odlok o organizaciji in 
delovnem področju občinske uprave Občine Šmartno pri Litiji v prvem branju. 
 
Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta. 
Sklep je bil sprejet z 13 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 
 
SKLEP 2: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema Odlok o organizaciji in 
delovnem področju občinske uprave Občine Šmartno pri Litiji. 
 
Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta. 
Sklep je bil sprejet z 13 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 
 
AD 2). Odlok o proračunu Občine Šmartno pri Litiji za leto 2015 – predlog za drugo 
branje 
 
Uvod je podal Matej Adamič. 
 
Poročilo o delu na Komisiji za statut in pravna vprašanja je podal predsednik komisije Janez 
Vidgaj. 
 
Razprava: Martin Fortuna, Peter Avbelj. 
 
Dodatna pojasnila sta podala župan Rajko Meserko in Matej Adamič. 
 
Dodatna pojasnila je podal župan Rajko Meserko. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
 
SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme Odlok o proračunu Občine 
Šmartno pri Litiji za leto 2015. 
 
Ob glasovanju je bilo navzočih 15 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 Letni načrt pridobitve in 
razpolaganja s stvarnim premoženjem občine za leto 2015. 
 
Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta. 
Sklep je bil sprejet s 13 glasovi »za« in z 0 glasovi proti. 
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AD 3). Pravilnik o višini in načinu določanja plač oziroma plačil za opravljanje funkcije 
funkcionarjem, sejnin članom delovnih teles občinskega sveta in drugih organov Občine 
Šmartno pri Litiji ter o povračilih stroškov 
 
Uvod sta podala Nataša Dobravec in župan Rajko Meserko. 
 
Poročilo o delu na Komisiji za statut in pravna vprašanja je podal predsednik komisije Janez 
Vidgaj. 
 
Razprava: Miroslav Berčon, Franc Adamčič, Igor Možina. 
 
Dodatna pojasnila sta  podala župan Rajko Meserko in Nataša Dobravec. 
 
Franc Adamčič je predlagal, da se o sprejemu pravilnika glasuje tajno. 
 
Igor Možina je predlagal, da se o sprejemu pravilnika glasuje poimensko. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa svetnika Franca Adamčiča: 
 
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litji sprejme sklep, da se o sprejemu 
pravilnika glasuje tajno. 
 
Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta. 
Sklep ni bil sprejet s 5 glasovi »za« in z 9 glasovi proti. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa svetnika Igorja Možine: 
 
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litji sprejme sklep, da se o sprejemu 
pravilnika glasuje poimensko. 
 
Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta. 
Sklep je bil sprejet z 12 glasovi »za« in z 0 glasovi proti. 
 
Rezultati glasovanja so v prilogi 1 tega zapisnika.  
 
Predsedujoči je razglasil, da je bil Pravilnik o višini in načinu določanja plač oziroma plačil za 
opravljanje funkcije funkcionarjem, sejnin članom delovnih teles občinskega sveta in drugih 
organov Občine Šmartno pri Litiji ter o povračilih stroškov, sprejet z 10 glasovi »za« in s 5 
glasovi »proti«. 
 
AD 4). Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra 
 
Uvod je podala Nataša Dobravec. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
 
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejeme sklep o ukinitvi grajenega 
javnega dobra na zemljišču parc. št.: 1940/8 k.o. Vintarjevec, ID 6364701 in ID znak: 
1849-1940/8-0. 
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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. 
 
Predsedujoči je zaključil sejo ob 18.50 uri. 
 
Pripravila:                                         
Nataša Dobravec 
                      
Tajnik občine:                                                                                    Predsedujoči: 
mag. Karmen Sadar                                  Rajko Meserko 
 
 
 
 


