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Skrajšani zapisnik šeste  izredne seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji, ki je 

potekala dne 20.10.2021 ob 17.00 v sejni sobi Občine Šmartno pri Litiji,  

Tomazinova ulica 2, Šmartno pri Litiji 

 

 

Prisotni svetniki: Veronika Jesenšek, Marko Slapničar, Janez Tomažič, Martin Fortuna, 

Darko Vidic (do 17.32), Gregor Berčon (od 17.03 dalje), Domen Merzel, Sašo Goršek, Bojan 

Lupše,  Anica Bitenc, Alojzij Smrekar, Janez Simončič, Suzana Kepa, Simon Povše, Franc 

Adamčič 

Odsotni: Darja Gorše – opr. 

Za občinsko upravo: Rajko Grimšič, Matej Adamčič, Aleš Krže,  Nataša Dobravec 

Vabljeni: mediji 

Ostali prisotni: / 

 

Sejo je pričel in vodil župan Občine Šmartno pri Litiji Rajko Meserko.  

 

Po uvodnem pozdravu je predsedujoči ugotovil sklepčnost sveta (navzočih je bilo 14 članov 

občinskega sveta od 16 - ih). 

 

Predsedujoči je predlagal naslednji dnevni red: 

 

1. Odlok o rebalansu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2021 – skrajšani 

postopek 

2. Informacija o poteku pogajanj za pridobitev zemljišč za izgradnjo novega vrtca 

3. Izbira koncesionarja za vzdrževanja javne razsvetljave 

4. Izvedbeni progam zimske službe za sezono 2021/2022 

5. Poročilo o izvajanju zimske službe v sezoni 2020/2021 

6. Sprejem 4. spremembe Letnega načrta pridobitve in razpolaganja z nepremičnim 

premoženjem občine za leto 2021 

7. Kadrovske zadeve: 

- Imenovanje predstavnika ustanovitelja v svet javnega zavoda Glasbena šola Litija – 

Šmartno  

- Soglasje kandidatki za direktorico javnega zavoda Knjižnica Litija 
 

Predsedujoči je dal v razpravo predlagani dnevni red. 

 

Razprave ni bilo 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog dnevnega reda: 

 

1. Odlok o rebalansu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2021 – skrajšani 

postopek 

2. Informacija o poteku pogajanj za pridobitev zemljišč za izgradnjo novega vrtca 

3. Izbira koncesionarja za vzdrževanja javne razsvetljave 

4. Izvedbeni progam zimske službe za sezono 2021/2022 

5. Poročilo o izvajanju zimske službe v sezoni 2020/2021 

6. Sprejem 4. spremembe Letnega načrta pridobitve in razpolaganja z nepremičnim 

premoženjem občine za leto 2021 

7. Kadrovske zadeve: 
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- Imenovanje predstavnika ustanovitelja v svet javnega zavoda Glasbena šola 

Litija – Šmartno  

- Soglasje kandidatki za direktorico javnega zavoda Knjižnica Litija 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 14 članov občinskega sveta. 

Dnevni red  je bil sprejet z 14 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 

 

AD 1). Odlok o rebalansu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2021 – skrajšani 

postopek 

 

Uvod sta podala Matej Adamič in župan Rajko Meserko . 

 

Razprave ni bilo. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

 

SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme Odlok o rebalansu 

proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2021 v prvem branju z naslednjima 

spremembama: 

   - sredstva na proračunski postavki 19219153 »Izgradnja vrtca Šmartno« na kontu 

420804 »Načrti in druga projektna dokumentacija« se znižajo za 8.200,00 € na 86.800,00 

€, 

    - sredstva na proračunski postavki 19319254 »Investicije in investicijsko vzdrževanje 

OŠ Šmartno« na kontu 432300 »Investicijski transferi javnim zavodom« se povečajo za 

8.200,00 € na 33.200,00 €. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta . 

Sklep je bil sprejet z 14 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 

 

SKLEP 2: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme Odlok o rebalansu 

proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2021. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta . 

Sklep je bil sprejet z 14 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 

 

AD 2). Informacija o poteku pogajanj za pridobitev zemljišč za izgradnjo novega vrtca 

 

Uvod sta podala Rajko Grimšič in župan Rajko Meserko. 

 

Razprava: Marko Slapničar, Franc Adamčič, Domen Merzel, Alojzij Smrekar. 

 

Dodatna pojasnila je podal župan Rajko Meserko 

 

Predsedujoči je dal v razpravo naslednje predloge sklepov: 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednje predloge sklepov v paketu: 

 

SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji se seznani z informacijo o poteku 

pogajanj z Župnijo Šmartno pri Litiji.  
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SKLEP 2: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme sklep, da se nadaljuje z 

aktivnostmi izgradnje novega vrtca na lokaciji Za povrtmi, Šmartno pri Litiji. 

SKLEP 3: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji ugotavlja, da obstaja javni interes za 

ureditev lastniškega razmerja in predlaga pridobitev nepremičnin: parc. št.: 118/27, 

118/17, 118/29 in 118/35 vse k.o. 1847 Šmartno za potrebe  gradnje parkirnih površin, 

ureditev uvoza/izvoza, gradnje infrastrukture za potrebe področja vzgoje in 

izobraževanja, športa in rekreacije ter urejanja zelenih površin. 

SKLEP 4: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji pooblašča župana, da v skladu z 

javnim interesom nadaljuje s postopki pridobivanja zemljišč: parc. št.: 118/27, 118/17, 

118/29 in 118/35 vse k.o. 1847 Šmartno za potrebe razvoja kraja. 

 

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). Izbira koncesionarja za vzdrževanja javne razsvetljave 

 

Uvod je podal Aleš Krže. 

 

Razprave ni bilo. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

 

SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji potrdi odločitev, da se za 

koncesionarja vzdrževanja javne razsvetljave za triletno obdobje izbere Javna 

razsvetljava d.d., Litijska cesta 263, 1261 Ljubljana Dobrunje. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta . 

Sklep je bil sprejet s 15 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 

 

AD 4). Izvedbeni progam zimske službe za sezono 2021/2022 

 

Uvod je podal Aleš Krže. 

 

Razprave ni bilo. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

 

SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme Izvedbeni program zimske 

službe za sezono 2021/2022.  

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta . 

Sklep je bil sprejet s 15 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 

 

AD 5). Poročilo o izvajanju zimske službe v sezoni 2020/2021 

 

Uvod je podal Aleš Krže. 

 

Razprave ni bilo. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
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SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme poročilo o izvajanju zimske 

službe v sezoni 2020/2021. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 14 članov občinskega sveta . 

Sklep je bil sprejet z 14 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 

 

AD 6). Sprejem 4. spremembe Letnega načrta pridobitve in razpolaganja z nepremičnim 

premoženjem občine za leto 2021 

 

Uvod je podal Rajko Grimšič. 

 

Razprave ni bilo. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

 

SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme 4. spremembo Letnega načrta 

pridobitve in razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2021. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 14 članov občinskega sveta . 

Sklep je bil sprejet z 14 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 

 

AD 7). Kadrovske zadeve: 

- Imenovanje predstavnika ustanovitelja v svet javnega zavoda Glasbena šola 

Litija – Šmartno  

- Soglasje kandidatki za direktorico javnega zavoda Knjižnica Litija 

 

Uvod je podala predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Veronika 

Jesenšek. 

 

Razprave ni bilo. 

 

Predsedujoč je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

 

SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji, za predstavnika ustanovitelja v svet 

javnega zavoda Glasbena šola Litija – Šmartno imenuje Braneta Šuštaršiča. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 14 članov občinskega sveta . 

Sklep je bil sprejet z 14 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 

 

SKLEP 2: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji podaja soglasje kandidatki za 

direktorico javnega zavoda Knjižnica Litija, Andreji Štuhec. 
 

Ob glasovanju je bilo navzočih 14 članov občinskega sveta . 

Sklep je bil sprejet z 14 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 

 

Predsedujoči je zaključil sejo ob 17.40. 

 

Pripravila:                                         

Nataša Dobravec 
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Direktor občinske uprave:                                                                          Predsedujoči: 

       Rajko Grimšič                                     Rajko Meserko 

 


