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Zapisnik 2. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji, ki je  
potekala od 04.04.2016 (od vročitve gradiva) do 07.04.2016 do 15.00 ure 

 
 
Korespondenčno sejo občinskega sveta je sklical župan Občine Šmartno pri Litiji na podlagi 
določbe 31. člena Statuta občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS št. 33/03, 106/03 in 34/04 - 
popravek). 
 
Dnevni red: 
 

1. Podaja mnenja h kandidatoma za ravnatelja JZ Glasbena šola Litija - Šmartno 
 
Vsem svetnikom občinskega sveta je bilo gradivo za odločanje (predlog sklepa z 
obrazložitvijo in obrazcem odločanja) dokazno posredovano 04.04.2016. V roku za odločanje, 
ki je trajal od vročitve do najkasneje 07.04.2016 do 15.00 ure je svojo odločitev pravočasno 
sporočilo 12 od skupno 16 svetnikov. Svetniki so svoje odločitve sporočili po elektronski 
pošti, osebno in telefonu.  
 
AD 1). Podaja mnenja h kandidatoma za ravnatelja JZ Glasbena šola Litija - Šmartno 
 
Župan je v odločanje svetnikom posredoval  naslednja sklepa: 
 
SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji daje pozitivno mnenje kandidatki 
Janji Galičič za imenovanje ravnateljice javnega zavoda Glasbena šola Litija – Šmartno. 
 
Z obrazložitvijo: Kandidatka za ravnateljico Javnega zavoda Glasbena šola Litija – Šmartno 
Janja Galičič, vodi javni zavod že od leta 2006. 
Glede na njeno predstavitev in dosedanje delo v javnem zavodu kandidatko ocenjujemo kot 
uspešno in zaupanja vredno za nadaljevanje vodenja zavoda. 
 
Glasovalo je 12 članov občinskega sveta. 
Sklep je bil sprejet z 12 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 
 
SKLEP 2: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji daje pozitivno mnenje kandidatu 
Urošu Hribarju za imenovanje ravnatelja javnega zavoda Glasbena šola Litija – 
Šmartno. 
 
Z obrazložitvijo: Kandidat za ravnatelja javnega zavoda Glasbena šola Litija – Šmartno Uroš 
Hribar je že vrsto let zaposlen v javnem zavodu JZ Glasbena šola Litija – Šmartno in ima tudi 
izkušnje z vodenjem tega javnega zavoda. Ocenjujemo, da je njegovo delo uspešno. 
 
Glasovalo je 11 članov občinskega sveta. 
Sklep je bil sprejet z 10 glasovi »za« in z 1 glasom »proti«. 
 
 
Zapisnik 2. korespondenčne seje se predlaga v potrditev na prvi naslednji  redni seji 
občinskega sveta. 
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Šmartno pri Litiji, 08.04.2015 
 
 
Pripravila: 
Nataša Dobravec 
 
 
Tajnik občine:                                                                Župan Občine Šmartno pri Litiji: 
  Aleš Jurič                        Rajko Meserko 


