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Skrajšani zapisnik 

 sedme redne seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji, ki je bila dne 23.9.2015  
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, 
Vlasta Gretić 
Odsotni: / 
Ostali prisotni: Za občinsko upravo: Karmen Sadar, Andreja Leskovšek, Matej Adamič,  
Aleš Jurič. 
Vabljeni: Helena Selan - predsednica Nadzornega odbora, Boštjan Juvan - predstavnik 
podjetja Jukum d.o.o., mediji. 
 
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 

- šeste redne seje z dne, 15.04.2015 
- prve korespondenčne seje z dne, 5.8.2015 

 
Pripomb na zapisnik ni bilo. 
 
Predsedujoči je dal v potrditev skrajšana zapisnika šeste redne seje z dne, 15.04.2015 in prve 
korespondenčne seje z dne, 5.8.2015. 
 
Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta. 
Zapisnika sta bila potrjena s 15 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 
 
Predsedujoči je spremenil dnevni red tako, da se 6. točka dnevnega reda »Obravnava obvezne 
razlage 83. člena Odloka o izvedbenem delu Občinskega prostorskega načrta Občine Šmartno 
pri Litiji« z dnevnega reda umakne, 7. točka dnevnega reda pa se razdeli na dve točki in sicer  
na »Sklep o ukinitvi javnega dobra«, ki se obravnava kot 6. točka  in »Sklep o ukinitvi statusa 
grajenega javnega dobra lokalnega pomena, ki se obravnava kot 7. točka dnevnega reda, ter 
predlagal naslednji dnevni red: 
 

1. Potrditev nadomestnega mandata članu občinskega sveta 
2. Poročilo o delu župana in občinske uprave 
3. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila 

Občine Šmartno pri Litiji – predloga za skrajšani postopek 
4. Odlok o 2. rebalansu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2015 – predlog za 

skrajšani postopek 
5. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja enote urejanja 

prostora z oznako VT-5 – predlog za drugo branje 
6. Sklep o ukinitvi javnega dobra 
7. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena  
8. Posamični program ravnanja s stvarnim premoženjem  
9. Kadrovske zadeve: 
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- Imenovanje predstavnika občine ustanoviteljice v svet zavoda Zdravstveni dom    
Litija 

10. Pobude in vprašanja svetnikov 
 
Predsedujoči je dal v razpravo predlagani dnevni red. 
 
Razprave na dnevni red ni bilo. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog dnevnega reda: 
 

1. Potrditev nadomestnega mandata članu občinskega sveta 
2. Poročilo o delu župana in občinske uprave 
3. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in izdajanju 

javnega glasila Občine Šmartno pri Litiji – predloga za skrajšani postopek 
4. Odlok o 2. rebalansu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2015 – 

predlog za skrajšani postopek 
5. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja enote 

urejanja prostora z oznako VT-5 – predlog za drugo branje 
6.   Sklep o ukinitvi javnega dobra 
7.   Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena  
8.   Posamični program ravnanja s stvarnim premoženjem  
9.   Kadrovske zadeve: 

- Imenovanje predstavnika občine ustanoviteljice v svet zavoda Zdravstveni 
dom Litija 

10. Pobude in vprašanja svetnikov 
 
Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta. 
Dnevni red je  bil sprejet z 15 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 
 
AD 1). Potrditev nadomestnega mandata članu občinskega sveta 
 
Uvod je podala Karmen Sadar. 
 
Razprave ni bilo.  
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
 
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji potrjuje nadomestni mandat v 
Občinskem svetu Občine Šmartno pri Litiji Vlasti Gretič, roj. 7.4.1964, stanujoči Prečna 
ulica 1, 1275 Šmartno pri Litiji. Nadomestni članici izteče mandat hkrati z iztekom 
mandata občinskemu svetu. 
 
Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta. 
Sklep je bil sprejet z  15 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 
 
AD 2). Poročilo o delu župana in občinske uprave 
 
Poročilo je podal župan Rajko Meserko. 
 
Predsedujoči je ugotovil, da je bilo poročilo vzeto na znanje. 
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AD 3). Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega 
glasila Občine Šmartno pri Litiji – predloga za skrajšani postopek 
 
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 je podal predsednik odbora Peter Avbelj. 
 
Razprave ni bilo.  
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepov: 
 
SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme Odlok o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Šmartno pri Litiji 
v prvem branju. 
 
Ob glasovanju je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta. 
Sklep je bil sprejet s 16 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 
 
SKLEP 2: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme Odlok o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Šmartno pri Litiji. 
 
Ob glasovanju je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta. 
Sklep je bil sprejet s  16 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 
 
AD 4). Odlok o 2. rebalansu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2015 – predlog 
za skrajšani postopek. 
 
Uvod je podal Matej Adamič. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepov: 
 
SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme Odlok o 2. rebalansu 
proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2015 v prvem branju. 
 
Ob glasovanju je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta. 
Sklep je bil sprejet s 16 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 
 
SKLEP 2: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme Odlok o 2. rebalansu 
proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2015. 
 
Ob glasovanju je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta. 
Sklep je bil sprejet s  16 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 
 
AD 5). Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja enote 
urejanja prostora z oznako VT-5 – predlog za drugo branje 
 
Uvod je podala Andreja Leskovšek. 
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Poročilo o delu na Komisiji za statut in pravna vprašanja je podal predsednik komisije Janez 
Vidgaj. 
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 Odlok o občinskem 
podrobnem prostorskem načrtu za del območja enote urejanja prostora z oznako VT-5. 
 
Ob glasovanju je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta. 
Sklep je bil sprejet s 16 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 
 
AD 6). Sklep o ukinitvi javnega dobra 
 
Uvod je podal Aleš Jurič. 
 
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 predloge sklepov v paketu: 
 
SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme sklep o ukinitvi javnega 
dobra na zemljiščih parc. št.: 1047/16 (ID znak 1847-1047/16-0)- 66 m2, 1047/17 (ID 
znak 1847-1047/17-0)- 22 m2, 1047/18 (ID znak 1847-1047/18-0)- 57 m2, vse k. o. 
Šmartno. 
SKLEP 2: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme sklep o ukinitvi javnega 
dobra na zemljiščih parc. št. 2034/14 (ID znak 1846-2034/14-0)- 15 m2, 2034/15 (ID znak 
1846-2034/15-0)- 5 m2, 2034/16 (ID znak 1846-2034/16-0)- 33 m2, 2034/17 (ID znak 1846-
2034/17-0)- 24 m2, 2034/19 (ID znak 1846-2034/19-0)- 85 m2, 2034/20 (ID znak 1846-
2034/20-0)- 79 m2, vse k. o. Liberga. 
SKLEP 3: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme sklep o ukinitvi javnega 
dobra na zemljišču parc. št. 1939/0 (ID znak 1849-1939/0-0), k. o. Vintarjevec. 
 
Ob glasovanju je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta. 
Sklepi v paketu je bil sprejeti s 16 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 
 
AD 7). Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena 
 
Uvod je podal Aleš Jurič. 
 
Poročilo o delu na Odboru za gospodarsko infrastrukturo, okolje in prostor je podal 
predsednik odbora Srečko Vavtar. 
 
Razprave ni bilo. 
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Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
 
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji in Občine Litija sprejmeta sklep o 
ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na nepremičninah s parc. št. 
841/10, s parc. št. 841/12, s parc. št. 856/1 in s parc. št. 854/1 vse k.o. 2654 Gozd Reka.. 
 
Ob glasovanju je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta. 
Sklep je bil sprejet z  16 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 
 
AD 8). Posamični program ravnanja s stvarnim premoženjem 
 
Uvod je podal Aleš Jurič. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
 
SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme 3. Spremembo letnega 
načrta pridobitve in razpolaganja s stvarnim in finančnim premoženjem občine za leto 
2015. 
 
Ob glasovanju je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta. 
Sklep je bil sprejet z  16 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
 
SKLEP 2: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme sklep o prednostnem 
reševanju zemljiškoknjižnih zadev na področju cestne infrastrukture, vloženih s pobudo 
občanov, in sicer prednostna obravnava: 1. urejanje lokalnih cest, 2. urejanje bolj 
obremenjenih javnih poti, 3. urejanje ostalih javnih poti, 4. druge zadeve. 
 
Ob glasovanju je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta. 
Sklep je bil sprejet z  15 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 
 
AD 9). Kadrovske zadeve 
Imenovanje predstavnika občine ustanoviteljice v svet zavoda Zdravstveni dom Litija 
 
Uvod je podala predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Veronika 
Jesenšek. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
 
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep, da za predstavnika 
občine ustanoviteljice v svet zavoda Zdravstveni dom Litija imenuje Jožico Hostnik, 
stanujočo  Podroje 7, 1275 Šmartno pri Litiji. 
 
Ob glasovanju je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta. 
Sklep je bil sprejet z 15 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 
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AD 10).  Pobude in vprašanja svetnikov 
 
Peter Avbelj: Svetnik ima dve zadevi, ena je pobuda druga pa bolj poročilo. Svetniki ste na 
mizo dobili zapisnik 7. redne seje Odbora za družbene dejavnosti. Predlaga, da si ga svetniki 
bolj natančno pregledajo tudi v luči priprave naslednjih proračunskih aktov. Odbor je v 
sodelovanju z vodstvom OŠ Šmartno in strokovno s službo občinske uprave opravil ogled 
podružničnih šol. Ta pregled je pokazal tudi kar dokaj zaskrbljujoče stanje, predvsem na PŠ 
Velika Kostrevnica in PŠ Primskovo, pokazal je še na problematiko stanovanj v šolskih 
objektih, ki v takem okviru kot so sedaj najbrž ne sodijo v ustanovo, ki je namenjena 
predvsem vzgoji in izobraževanju. Pokazalo se je tudi, da so nekateri objekti zelo slabo 
vzdrževani, za kar ni kriva niti občinska uprava ne občina ali pomanjkanje denarja, saj to sodi 
v redno vzdrževanje objektov. Svetnik apelira na upravo, da skuša pridobiti čim več sredstev 
z morebitnih razpisov za sanacijo stavb javnega pomena. 
Svetnik predlaga županu in upravi, da razmisli o nakupu projektorja in platna, kar bo 
svetnikom omogočalo lažjo razpravo pri odločanju o različnih prostorskih aktih. 
 
Predsedujoči je zaključil sejo ob 18.35 uri. 
 
Pripravila:                                         
mag. Karmen Sadar 
                      
v.d. Tajnika občine:                                                                        Predsedujoči: 
    Aleš Jurič                                           Rajko Meserko 
 
 
 


