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Poročilo o izvrševanju sprejetih sklepov 

 šestnajste redne seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji, 

 ki je potekala dne 09.02.2022  

 

 

AD 1). Kadrovske zadeve: 

- Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v svet Javnega zavoda Bogenšperk 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 12 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet z 10 glasovi 

»za« in z 0 glasovi »proti«. 

 

SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep, da se za predstavnike 

ustanovitelja v svet Javnega zavoda Bogenšperk imenujejo Marjeta Prašnikar, Marjeta 

Poglajen Toplak in Jože Vidic. 

 

Na podlagi sprejetega sklepa je bil sklep o imenovanju poslan imenovanim in javnemu 

zavodu Bogenšperk. 

 

AD 3). Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda 

Osnovna šola Šmartno – predlog za skrajšani postopek 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 12 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet z 12 glasovi 

»za« in z 0 glasovi »proti«. 

 

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

dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna Šola Šmartno v prvem 

branju. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet z 15 glasovi 

»za« in z 0 glasovi »proti«. 

 

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

dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna Šola Šmartno. 

 

Na podlagi sprejetih sklepov, je bila sprememba odloka objavljena v Uradnem listu RS št. 

26/2022, z dne 25.02.2022. 

 

AD 4). Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah za odmero 

komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Šmartno 

pri Litiji  - prva obravnava 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 12 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet z 12 glasovi 

»za« in z 0 glasovi »proti«. 

 

SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji, sprejeme osnutek Odloka o 

spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za 

obstoječo komunalno opremo na območju Občine Šmartno pri Litiji v prvi obravnavi. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 12 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet z 12 glasovi 

»za« in z 0 glasovi »proti«. 
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SKLEP 2: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji prekvalificira osnutek Odloka o 

spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za 

obstoječo komunalno opremo na območju Občine Šmartno pri Litiji  v predlog Odloka  

o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za 

obstoječo komunalno opremo na območju Občine Šmartno pri Litiji. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 12 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet z 12 glasovi 

»za« in z 0 glasovi »proti«. 

 

SKLEP 3: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji, sprejeme predlog Odloka o 

spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za 

obstoječo komunalno opremo na območju Občine Šmartno pri Litiji. 

 

Na podlagi sprejetih sklepov, je bila sprememba odloka objavljena v Uradnem listu RS št. 

26/2022, z dne 25.02.2022. 

 

AD 5). Odlok o proračunu Občina Šmartno pri Litiji za leto 2022 – predlog za drugo 

branje 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 12 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet z 9 glasovi 

»za« in z 0 glasovi »proti«. 

 

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

Šmartno pri Litiji za leto 2022. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 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 sprejme Letni načrt pridobitve in 

razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2022. 

 

Na podlagi sprejetih sklepov, je bil proračun objavljen v Uradnem listu RS št. 20/2022, z dne 

18.02.2022. 

 

AD 6). Pravilnik o spremembi Pravilnika o subvencioniranju  servisa celodnevne 

povezave preko osebnega telefonskega alarma 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 12 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet z 12 glasovi 

»za« in z 0 glasovi »proti«. 

 

SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme Pravilnik o spremembah 

Pravilnika o subvencioniranju servisa celodnevne povezave preko osebnega telefonskega 

alarma. 

 

Na podlagi sprejetega sklepa, je bila sprememba pravilnika objavljena v Uradnem listu RS št. 

26/2022, z dne 25.02.2022. 

 

AD 7). Sklep o lokacijski preveritvi  za določitev obsega stavbnega zemljišča (v enoti 

urejanja prostora VT-69)  
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Ob glasovanju je bilo navzočih 12 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet z 12 glasovi 

»za« in z 0 glasovi »proti«. 

 

SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji, sprejme Sklep o lokacijski preveritvi 

za določitev obsega stavbnega zemljišča - EUP VT-69. 

 

Na podlagi sprejetega sklepa je bil sklep objavljen v Uradnem listu RS št. 26/2022, z dne 

25.02.2022. 

 

AD 8). Sklep o izločitvi Vrtca Ciciban iz Javnega zavoda Osnovna šola Šmartno in 

ustanovitev samostojnega javnega vrtca 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 12 članov občinskega sveta. Sklepa v paketu sta bila sprejeta z 

12 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 

 

SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme sklep, da se Vrtec Ciciban, 

kot samostojna enota, izloči iz Javnega zavoda Osnovna šola Šmartno in se preoblikuje v 

samostojni javni zavod. 

SKLEP 2: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji nalaga občinski upravi, da prične z 

vsemi postopki in pripravo pravnih podlag za ustanovitev samostojnega javnega vrtca. 

 

Na podlagi sprejetih sklepov, je občinska uprava o tem seznanila javni zavod Osnovna šola 

Šmartno in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. 

 

AD 9). Soglasje k vpisu Muzeja na gradu Bogenšperk v razvid muzejev 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 12 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet z 12 glasovi 

»za« in z 0 glasovi »proti«. 

 

SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji podaja soglasje k vpisu Muzeja na 

gradu Bogenšperk v razvid muzejev. 

 

Na podlagi sprejetega sklepa je bil sklep objavljen v Uradnem listu RS št. 26/2022, z dne 

25.02.2022. 

 

AD 10). Program dela na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v 

Občini Šmartno pri Litiji za leto 2022 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 12 članov občinskega sveta.   Sklep je bil sprejet z 12 glasovi 

»za« in z 0 glasovi »proti«. 

 

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 2022. 

 

Na podlagi sprejetega sklepa, se bo izvajal program dela. 

 

 

Pripravila:                             Direktor  Občinske uprave:                                    

Nataša Dobravec                          Rajko Grimšič  

                      

                                                                   


