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Skrajšani zapisnik 

 četrte redne seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji, ki je bila dne 28.01.2015  
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, Andreja Leskovšek, Matej Adamič, 
Tanja Kepa Ferlan, Aleš Krže, Nataša Dobravec, mediji 
Vabljeni: Helena Selan predstavnica Nadzornega odbora 
 
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 

- tretje redne seje z dne, 08.12.2014  
- prve izredne seje z dne, 23.12.2014 

 
Pripomb na zapisnik ni bilo. 
 
Predsedujoči je dal v potrditev skrajšana zapisnika tretje redne seje z dne, 08.12.2014 in prve 
izredne seje z dne 23.12.2014. 
 
Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta. 
Zapisnika sta bila 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 rebalansu proračuna občine Šmartno pri Litiji za leto 2015 – skrajšani 

postopek 
3. Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila občine Šmartno pri Litiji – predlog za 

prvo branje 
4. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih in merilih za 

sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa iz javnih sredstev v občini Šmartno 
pri Litiji 

5. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov in 
projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Šmartno pri Litiji 

6. Program dela na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini 
Šmartno pri Litiji za leto 2015 

7. Sklep o preklicu dopustnosti širitve območja stavbnih zemljišč 
8. Program vzdrževanja javnih površin v Občini Šmartno pri Litiji v letu 2015  
9. Priprava Strategije razvoja turizma v občini Šmartno pri Litiji 2015 - 2020 
10. Pobude in vprašanja svetnikov 

 
Predsedujoči je dal v razpravo predlagani dnevni red. 
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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 rebalansu proračuna občine Šmartno pri Litiji za leto 2015 – skrajšani 

postopek 
3. Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila občine Šmartno pri Litiji – 

predlog za prvo branje 
4. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih in merilih za 

sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa iz javnih sredstev v občini 
Šmartno pri Litiji 

5. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov 
in projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Šmartno pri Litiji 

6. Program dela na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v 
Občini Šmartno pri Litiji za leto 2015 

7. Sklep o preklicu dopustnosti širitve območja stavbnih zemljišč 
8. Program vzdrževanja javnih površin v Občini Šmartno pri Litiji v letu 2015  
9. Priprava Strategije razvoja turizma v občini Šmartno pri Litiji 2015 - 2020 
10. 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 rebalansu proračuna občine Šmartno pri Litiji za leto 2015 – skrajšani 
postopek 
 
Uvod je podal Matej Adamič. 
 
Poročilo o delu na Nadzornem odboru občine je podala predstavnica Nadzornega odbora 
Helena Selan 
 
Razprava: Marko Slapničar,  Peter Avbelj. 
 
Dodatna pojasnila sta podala župan Rajko Meserko. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednja predloga sklepov v paketu: 
 
SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme Odlok o rebalansu 
proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2015 v prvem branju. 
SKLEP 2: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme Odlok o rebalansu 
proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2015. 
SKLEP 3: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme Letni načrt pridobitve in 
razpolaganja s stvarnim in finančnim premoženjem občine za leto 2015. 
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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 3). Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila občine Šmartno pri Litiji – 
predlog za prvo branje 
 
Uvod je podal Peter Avbelj. 
 
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. 
 
Razprava: Martin Fortuna. 
 
Dodatna pojasnila je podal župan Rajko Meserko. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
 
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme Odlok o ustanovitvi in 
izdajanju javnega glasila Občine Šmartno pri Litiji 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. 
 
AD 4). Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih in merilih za 
sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa iz javnih sredstev v občini Šmartno 
pri Litiji 
 
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. 
 
Razprava: Janez Tomažič, Martin Fortuna. 
 
Janez Tomažič je v imenu svetniške skupine SDS podal pisne pripombe na predlog sprememb 
pravilnika. 
 
Dodatna pojasnila je podala Karmen Sadar. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
 
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema Pravilnik o spremembah in 
dopolnitvah Pravilnika o pogojih in merilih za sofinanciranje izvajalcev letnega 
programa športa iz javnih sredstev v občini Šmartno pri Litiji s pripombami podanimi 
na seji. 
 
Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta. 
Sklep je bil sprejet s 14 glasovi »za« in z 0 glasovi proti. 
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AD 5). Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov 
in projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Šmartno pri Litiji 
 
Uvod sta podala Karmen Sadar in župan Rajko Meserko. 
 
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 Pravilnik o spremembah in 
dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov ljubiteljske kulturne 
dejavnosti v občini 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. 
 
AD 6). Program dela na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v 
Občini Šmartno pri Litiji za leto 2015 
 
Uvod je podala Tanja Kepa Ferlan. 
 
Poročilo o delu na Odboru za zaščito in reševanje je podal predsednik odbora Igor Možina. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
 
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme program dela na področju 
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Šmartno pri Litiji za leto 2015. 
 
Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta. 
Sklep je bil sprejet s 15 glasovi »za« in z 0 glasovi proti. 
 
AD 7).  Sklep o preklicu dopustnosti širitve območja stavbnih zemljišč 
 
Uvod je podala Andreja Leskovšek. 
 
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 Sklep o razveljavitvi in 
preklicu sklepa o dopustnosti širitve območja stavbnih zemljišč sprejetega na 18. Redni 
seji Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji dne 11.04.2013. 
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Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta. 
Sklep je bil sprejet s 15 glasovi »za« in z 0 glasovi proti. 
 
AD 8). Program vzdrževanja javnih površin v Občini Šmartno pri Litiji v letu 2015  
 
Uvod je podal Aleš Krže. 
 
Poročilo o delu na Odboru za gospodarsko infrastrukturo, okolje in prostor je podal 
predsednik odbora Srečko Vavtar. 
 
Razprava: Marko Slapničar, Srečko Vavtar, Martin Fortuna. 
 
Dodatna pojasnila je podal Aleš Krže. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
 
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme Program rednega vzdrževanja 
cest in investicijskega vzdrževanja občinski cest v Občini Šmartno pri Litiji v letu 2015. 
 
Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta. 
Sklep je bil sprejet s 15 glasovi »za« in z 0 glasovi proti. 
 
AD 9). Priprava Strategije razvoja turizma v občini Šmartno pri Litiji 2015 - 2020 
 
Uvod je podala Karmen Sadar. 
 
Poročilo o delu na Odboru za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance je podal 
predsednik odbora Marko Slapničar. 
 
Razprava: Simon Povše, Igor Možina, Peter Avbelj. 
 
Dodatna pojasnila je podal župan Rajko Meserko. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
 
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji daje soglasje k pripravi Strategije 
razvoja turizma v Občini Šmartno pri Litiji za obdobje 2015 – 2020. Strateški dokument 
pripravi delovna skupina, ki je sestavljena iz predstavnikov Javnega zavoda 
Bogenšperk, turističnih društev in ponudnikov, Osnovne šole Šmartno, občinskega 
sveta, Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance ter občinske uprave. 
Člane delovne skupine določi župan s posebnim sklepom. 
 
Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta. 
Sklep je bil sprejet s 15 glasovi »za« in z 0 glasovi proti. 
 
AD 10). Pobude in vprašanja svetnikov 
 
Petra Kovačič Pancar: Svetnica je dala pobudo. Gre za območje gostilne Pustov mlin. Del 
meje med občino Šmartno in občino Litija poteka skozi dvorišče gostilne Pustov Mlin. 
Zemljišče parc. št. 248/2 k.o. Liberga je del občine Šmartno in del občine Litija. Svetnica 
prosi, da oba župana podata zahtevo za uskladitev oziroma popravo meje na tem območju. 
Občinska uprava pa po možnosti do naslednje seja oziroma v kratkem pripravi odlok o 
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ureditvi naselja Cerovica in meje med občinama Šmartno in Litija na omenjenem območju. 
Gre za podoben primer, ki je bil na 16. in 17. redni seji prejšnjega mandata obravnavan in tudi 
sprejet za naselje Razbore.  
Sašo Goršek: Svetnik je podal vprašanja in pobude v pisni obliki.  
Simon Povše: Svetnika zanimajo hiše na Grmačah. Vsak dan ga kdo sprašuje kaj se je že 
naredilo glede vlažnosti stanovanj. Res so zadeve alarmantne. Kaj bomo naredili?  
Janez Tomažič: Svetnik ima predlog. Ko je pregledoval tele občinske predpise je naletel na 
težavo in misli, da ni edini. Ko začneš na spletni strani iskati podatke iščeš in prideš do 
nekega predpisa in ti ne veš ali je to vse kar zadeva to področje ali ne. Se pravi, če  hočeš 
pregledati moraš vse predpise vse naslove teh občinskih predpisov od ustanovitve občine do 
sedaj. Predlaga, če je možno, da se ti predpisi organizirajo ne tako kot so ampak po tematskih 
sklopih. Za ideal bi vzel register predpisov Republike Slovenije. Ne bo rekel, da je možno 
tako organizirati ampak nekaj v tem smislu. Misliš da si našel že vse pa v tem predpisu 
najdeš, da se navezuje še na enega drugega in ta na enega tretjega. Tako, da nikoli ne veš kje 
si.  
Peter Avbelj: Razbremenilna cesta skozi Šmartno je že narejena do te mere, da se ponuja tudi 
drugi pogled na športno dvorano in ni preveč lep. Zato ima dve vprašanji. Prvo. Kaj so 
pokazale meritve posedkov, ki so zakonsko predpisane in se morajo izvesti po dveh letih. 
Zanima ga, če so v okviru projekta dopustnosti samih posedkov, ki ji predvideva projekt. 
Vsak projekt gradnje objektov.  
Drugo. Kako je z uveljavljanjem skritih napak iz naslova solidnosti gradnje. Če se sedaj to ni 
izvajalo. Župana prosi za ukrepanje, ker se je s tem opustilo načelo skrbnega gospodarja in 
upa, da bo proti tej osebi ukrepal.  
Igor Možina: Njegovo vprašanje se nanaša na višino najemnine za oddelke vrtca v 
stanovanjskih objektih pa tudi višina najemnine za ostala prostore, ki jih občina najema od 
fizičnih oseb.  
Srečko Vavtar: Svetnik se je zahvalil za odgovore na vprašanja iz prejšnje seje. Lansko leto 
smo dobili ta rondo – krožišče. Zanima ga če je predvidena kakšna urbana ureditev ali samo 
hortikulturna in če je slednja kdo jo bo izvedel in skrbel za njeno vzdrževanje v prid boljšega 
videza kraja.  
Janko Končar: Krajani Velike Štange sprašujejo, tistim, ki jim je bila odmerjena cesta, kdaj 
bodo dobili plačilo in tako naprej (vprašanje g. Končina).  
Druga stvar pa. Če je možno zagotovilo, če bi se dalo dobiti kakšna sredstva vsaj za projekt 
mrliške vežice. Ker se ne vidijo niti v poračunu  niti v rebalansu. Svetnik prosi za  pisno 
zagotovilo, obljubo.  
Jože Repovš: Svetnika zanima čigavi so prostori občinske uprave. Po Šmartnu se govori vse 
sorte. Zanima ga če je to občinska last ali privat in se za to plačuje najemnina.  
 
 
Predsedujoči je zaključil sejo ob 19.15 uri. 
 
Pripravila:                                         
Nataša Dobravec 
                      
v.d. Tajnika občine:                                                                        Predsedujoči: 
mag. Karmen Sadar                                  Rajko Meserko 
 
 
 


