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Skrajšani zapisnik šestnajste redne seje  

Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji, ki je bila dne 09.02.2022  

ob 18.00 v dvorani Kulturnega doma Šmartno, Za povrtmi 4, Šmartno pri Litiji 

 

 

Prisotni svetniki: Veronika Jesenšek, Marko Slapničar, Janez Tomažič, Gregor Berčon (od 

18.04 dalje), Darja Gorše, Domen Merzel, Bojan Lupše, Anica Bitenc, Alojzij Smrekar, 

Darko Vidic, Franc Adamčič, Martin Fortuna 

Odsotni: Sašo Goršek – opr., Suzana Kepa – opr., Simon Povše – opr., Janez Simončič – opr. 

Za občinsko upravo: Rajko Grimšič, Karmen Sadar, Matej Adamič, Tanja Kepa Ferlan 

Vabljeni: Tomaž Rozina – ravnatelj OŠ Šmartno, Peter Avbelj – direktor Javnega zavoda 

Bogenšperk,  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 11 od 16 – ih članov občinskega 

sveta). 

 

Potrditev skrajšanega zapisnika 

- 15. redne seje z dne, 02.12.2021 in 

- 7.  izredne seje z dne, 22.12.2021 

 

Pripomb na zapisnika ni bilo. 

 

Predsedujoči je dal v potrditev skrajšani zapisnik 15. redne seje z dne, 02.12.2021. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 11 članov občinskega sveta. 

Zapisnik je bil potrjen z 11 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 

 

Predsedujoči je dal v potrditev skrajšani zapisnik 7. izredne seje z dne, 22.12.2021. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 11 članov občinskega sveta. 

Zapisnik je bil potrjen z 11 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 

 

Predsedujoči je predlagal naslednji dnevni red: 

 

1. Kadrovske zadeve: 

- Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v svet Javnega zavoda Bogenšperk 

2. Poročilo o delu župana in občinske uprave  

3. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna 

šola Šmartno – predlog za skrajšani postopek 

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 

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

6. Pravilnik o spremembi Pravilnika o subvencioniranju  servisa celodnevne povezave 

preko osebnega telefonskega alarma 

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

prostora VT-69)  
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8. Sklep o izločitvi Vrtca Ciciban iz Javnega zavoda Osnovna šola Šmartno in 

ustanovitev samostojnega javnega vrtca 

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

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

Šmartno pri Litiji za leto 2022 

11. Pobude in vprašanja svetnikov  

Predsedujoči je dal v razpravo predlagani dnevni red. 

 

Razprava: Bojan Lupše. 

 

Pojasnilo je podal župan Rajko Meserko. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog dnevnega reda: 

 

1. Kadrovske zadeve: 

- Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v svet Javnega zavoda Bogenšperk 

2. Poročilo o delu župana in občinske uprave  

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

Osnovna šola Šmartno – predlog za skrajšani postopek 

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 

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

branje 

6. Pravilnik o spremembi Pravilnika o subvencioniranju  servisa celodnevne 

povezave preko osebnega telefonskega alarma 

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

urejanja prostora VT-69)  

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

ustanovitev samostojnega javnega vrtca 

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

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

Občini Šmartno pri Litiji za leto 2022 

11. Pobude in vprašanja svetnikov  

Ob glasovanju je bilo navzočih 12 članov občinskega sveta. 

Dnevni red  je bil sprejet z 12 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 

 

AD 1). Kadrovske zadeve: 

- Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v svet Javnega zavoda Bogenšperk 

 

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 se za predstavnike 

ustanovitelja v svet Javnega zavoda Bogenšperk imenujejo Marjeta Prašnikar, Marjeta 

Poglajen Toplak in Jože Vidic. 
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Ob glasovanju je bilo navzočih 12 članov občinskega sveta. 

Sklep je bil sprejet z 10 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 

 

AD 2). Poročilo o delu župana in občinske uprave 

 

Poročilo je podal župan Rajko Meserko. 

 

Vrtec: 

9. 2. je bila podpisana pogodba o sofinanciranju investicije izgradnje novega vrtca Šmartno 

pri Litiji, ki nam jo je posredovalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 

Zaključuje se projektna naloga in postopki javnega razpisa za izbor izvajalca. 

 

S področja okolja in prostora: 

 

- izvedba javne razgrnitve elaborata lokacijske preveritve v enoti urejanja prostora VT-49 v 

terminu od 30.11.2021 do 14.12.2021; 

- izvedba javnega posveta in javne objave izhodišč k SD OPN 9, ki se je odvijala na sami 

lokaciji pri objektu Vintarjevec 6; 

- dne 2. 2. 2022 je bila izvedena predstavitev Poročila o prostorskem razvoju občine za 

svetnike in gospodarstvenike v občini  

- pridobivanje uporabnega dovoljenja za sekundarni vod kanalizacije Ustje II  

- izvajanje gradnje sekundarne fekalne in meteorne kanalizacije Cerkovnik – Črni Potok, za 

stanovanjske objekte Črni Potok 1, 1a, 1b, 1c in 1d, potrebno samo še asfaltirati 

 

S področja financ: 

 

Predčasno smo vrnili oziroma v celoti poplačali prvi dolgoročni kredit občine iz leta 2007, ki 

je bil najet za izgradnjo športne dvorane Pungrt. 

Opravljena je bila razprava o osnutku proračuna – sestanki s svetniškimi skupinami. 

 

S področja pravih zadev: 

Nadaljevanje urejanja premoženjsko pravnih zadev,   

 

Predsedujoči je ugotovil, da je bilo poročilo vzeto na znanje. 

 

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

Osnovna šola Šmartno – predlog za skrajšani postopek 

 

Uvod je podala Karmen Sadar. 

 

Poročilo o delu na Odboru za družbene dejavnosti je podal predsednik odbora Domen Merzel. 

Poročilo o delu na Komisiji za statut in pravna vprašanja je podal predsednik komisije Bojan 

Lupše. 

 

Razprave ni bilo. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
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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 12 članov občinskega sveta. 

Sklep je bil sprejet z 12 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

 

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

dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna Šola Šmartno. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta. 

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

 

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 

 

Uvod je podala Andreja Leskovšek. 

 

Poročilo o delu na Odboru za gospodarsko infrastrukturo, okolje in prostor je podal Bojan 

Lupše. 

Poročilo o delu na Komisiji za statut in pravna vprašanja je podal predsednik komisije Bojan 

Lupše. 

 

Razprava: Darja Gorše, Marko Slapničar, Janez Tomažič. 

 

Dodatna pojasnila je podala Andreja Leskovšek. 

 

Župan je predlagal, da se odlok sprejme po 75. členu Poslovnika Občinskega sveta Občine 

Šmartno pri Litiji. 

 

Predsedujoči je dal v razpravo naslednje tri sklepe: 

 

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. 

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. 

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. 

 

Razprava: Darja Gorše. 

 

Dodatna pojasnila sta podala župan Rajko Meserko, Rajko Grimšič in Andreja Leskovšek. 
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Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

 

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«. 

 

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. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 12 članov občinskega sveta. 

Sklep je bil sprejet z 12 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 

 

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

branje 

 

Uvod je podal Matej Adamič. 

 

Poročilo o delu na Komisiji za statut in pravna vprašanja je podal predsednik komisije Bojan 

Lupše. 

 

Razprava: Domen Merzel, Darja Gorše, Gregor Berčon, Bojan Lupše. 

 

Dodatna pojasnila sta podala župan Rajko Meserko in Matej Adamič. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

 

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 9 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. 

 

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

povezave preko osebnega telefonskega alarma 

 

Uvod je podala Karmen Sadar. 

 

Poročilo o delu na Odboru za družbene dejavnosti je podal predsednik odbora Domen Merzel. 

Poročilo o delu na Komisiji za statut in pravna vprašanja je podal predsednik komisije Bojan 

Lupše. 

 

Razprave ni bilo. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

 

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

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«. 

 

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

urejanja prostora VT-69)  

 

Uvod je podala Andreja Leskovšek. 

 

Poročilo o delu na Odboru za gospodarsko infrastrukturo, okolje in prostor je podal Bojan 

Lupše. 

 

Razprave ni bilo. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

 

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

za določitev obsega stavbnega zemljišča - EUP VT-69. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 12 članov občinskega sveta. 

Sklep je bil sprejet z 12 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 

 

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

ustanovitev samostojnega javnega vrtca 

 

Uvod je podal Tomaž Rozina. 

 

Poročilo o delu na Odboru za družbene dejavnosti je podal predsednik odbora Domen Merzel. 

 

Razprava: Marko Slapničar. 

 

Dodatna pojasnila je podal Tomaž Rozina. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednja predloga sklepov v paketu: 
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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. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 12 članov občinskega sveta. 

Sklepa v paketu sta bila sprejeta z 12 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 

 

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

 

Uvod je podal Peter Avbelj. 

 

Poročilo o delu na Odboru za družbene dejavnosti je podal predsednik odbora Domen Merzel. 

 

Razprava: Gregor Berčon. 

 

Dodatna pojasnila je podal Peter Avbelj.  

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

 

SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji podaja 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«. 

 

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

Občini Šmartno pri Litiji za leto 2022 

 

Uvod je podala Tanja Kepa Ferlan. 

 

Poročilo o delu na Odboru za zaščito in reševanje bo podal predsednik odbora Alojzij 

Smrekar. 

 

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 2022. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 12 članov občinskega sveta. 

Sklep je bil sprejet z 12 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 

 

AD 11). Pobude in vprašanja svetnikov 

 

Marko Slapničar: Svetnik je podal vprašanje kako je s  prevoznostjo oz. usmerjanjem 

tovornega prometa iz kostrevniške doline na  državno cesto preko Bogenšperka.  
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Veronika Jesenšek: Svetnica je dala pobudo za ureditev ceste Leskovica – Javorje in sicer za 

ureditev varovalnih ograj na kritičnih mestih. Podala je pobudo, da se na zelo ozkem in 

nepreglednem delu skozi vas Javorje namesti ogledalo.  

Bojan Lupše: Svetnik je podal pobudo za obnovo stopnic v novem naselju. 

 

 

Predsedujoči je zaključil sejo ob 19.40. 

 

Pripravila:                                         

Nataša Dobravec 

                      

Direktor občinske uprave:                                                                       Predsedujoči: 

Rajko Grimšič                                             Rajko Meserko 

 


