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Poročilo o izvrševanju sprejetih sklepov 

 sedemnajste redne seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji, 

 ki je potekala dne 21.04.2022  

 

 

 

AD 1). Kadrovske zadeve: 

- Soglasje ustanovitelja k izplačilu redne delovne uspešnosti direktorjev in 

ravnateljev javnih zavodov; (Osnovna šola Šmartno, Glasbena šola Litija- 

Šmartno, Zdravstveni dom Litija, Javni zavod Bogenšperk, Knjižnica Litija) 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 13 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet s 13 glasovi 

»za« in z 0 glasovi »proti«. 

 

SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji podaja soglasje k izplačilu redne 

delovne uspešnosti za obdobje od 01.01.2021 do 31.12.2021 za ravnatelja Osnovne šole 

Šmartno Tomaža Rozina, za obdobje od 01.01.2021 do 31.08.2021 za ravnateljico 

Glasbene šole Litija-Šmartno Janjo Galičič, za obdobje od 01.09. 2021 do 31.12.2021 za 

ravnateljico Glasbene šole Litija-Šmartno Brigito Šuler, za obdobje od 01.01.2021 do 

31.12.2021, direktorici Zdravstvenega doma Jožefi Kežar, od 01.01.2021 do 31.12.2021 

direktorju Javnega zavoda Bogenšperk Petru Avblju in za obdobje od 01.01.2021 do 

31.12.2021 direktorici Knjižnice Litija Andreji Štuhec. 

 

Na podlagi sprejetega sklepa, je bil vsem zavodom poslan izvleček skrajšanega zapisnika s 

sprejetim sklepom. 

 

AD 2). Poročilo o delu župana in občinske uprave 

 

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

 

AD 3). Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o taksi za obravnavanje pobud za 

spremembe namenske rabe prostora in nadomestilu stroškov lokacijske preveritve v 

Občini Šmartno pri Litiji – skrajšani postopek 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 13 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet s 13 glasovi 

»za« in z 0 glasovi »proti«. 

 

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

spremembah in dopolnitvah Odloka o taksi za obravnavanje pobud za spremembe 

namenske rabe prostora in nadomestilu stroškov lokacijske preveritve v Občini 

Šmartno pri Litiji v prvi obravnavi. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 13 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet s 13 glasovi 

»za« in z 0 glasovi »proti«. 

 

SKLEP 2: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme osnutek Odloka o 

spremembah in dopolnitvah Odloka o taksi za obravnavanje pobud za spremembe 

namenske rabe prostora in nadomestilu stroškov lokacijske preveritve v Občini 

Šmartno pri Litiji. 
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Na podlagi sprejetih sklepov, je bil odlok objavljen v Uradnem listu št. 60/2022 z dne, 

06.05.2022. 

 

AD 4). Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditveno območje 

Šmartno sever - 4. del – druga obravnava 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 13 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet s 13 glasovi 

»za« in z 0 glasovi »proti«. 

 

SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji, sprejeme Odlok o občinskem 

podrobnem prostorskem načrtu za ureditveno območje Šmartno sever - 4. del. 

 

Na podlagi sprejetega sklepa, je bil odlok objavljen v Uradnem listu št. 60/2022 z dne, 

06.05.2022. 

 

AD 5). Zaključni račun proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2021 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 13 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet s 13 glasovi 

»za« in z 0 glasovi »proti«. 

 

SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme Zaključni račun proračuna 

Občine Šmartno pri Litiji za leto 2021. 

 

Na podlagi sprejetega sklepa, je bil zaključni račun objavljen v Uradnem listu št. 60/2022 z 

dne, 06.05.2022. 

 

AD 6). Pravilnik o podrobnejših kriterijih za olajšavo plačila komunalnega prispevka 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 13 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet s 13 glasovi 

»za« in z 0 glasovi »proti«. 

 

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

kriterijih za olajšavo plačila komunalnega prispevka. 

 

Na podlagi sprejetega sklepa, je bil pravilnik objavljen v Uradnem listu št. 60/2022 z dne, 

06.05.2022. 

 

AD 7). Letni program kulture v Občini Šmartno pri Litiji za leto 2022 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 13 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet s 13 glasovi 

»za« in z 0 glasovi »proti«. 

 

SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji, sprejme Letni program kulture v 

Občini Šmartno pri Litiji za leto 2022. 

 

Na podlagi sprejetega programa, je bil objavljen javni razpis za sofinanciranje programov in 

projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti. 
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AD 8). Letni program športa v Občini Šmartno pri Litiji za leto 2022 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 13 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet s 13 glasovi 

»za« in z 0 glasovi »proti«. 

 

SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme Letni program športa v 

Občini Šmartno pri Litiji za leto 2022. 

 

Na podlagi sprejetega programa, je bil objavljen javni razpis za sofinanciranje programov na 

področju športa. 

 

AD 9). Izvedbeni program  rednega vzdrževanja cest za  v Občini Šmartno pri Litiji za  

leto 2022 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 13 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet s 13 glasovi 

»za« in z 0 glasovi »proti«. 

 

SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme Izvedbeni progam rednega 

vzdrževanja cest v Občini Šmartno pri Litiji v letu 2022. 

 

Na podlagi sprejetega sklepa, se bo izvajal program vzdrževanja cest. 

 

AD 10). Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 13 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet s 13 glasovi 

»za« in z 0 glasovi »proti«. 

 

SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme sklep o ukinitvi statusa 

javnega dobra na naslednjih zemljiščih: 

- parc. št. 830/8, k.o. 1850 Ježni Vrh, ID znak parcela 1850 830/8, 

- parc. št. 830/7, k.o. 1850 Ježni Vrh, ID znak parcela 1850 830/7, 

- parc. št. 830/6, k.o. 1850 Ježni Vrh, ID znak parcela 1850 830/6, 

- parc. št. 1921/6, k.o. 1849 Vintarjevec, ID znak parcela 1849 1921/6, 

- parc. št. 1940/6, k.o. 1849 Vintarjevec, ID znak parcela 1849 1940/6, 

- parc. št. 1800/8, k.o. 1848 Štanga, ID znak parcela 1848 1800/8, 

- parc. št. 1072/4, k.o. 2654 Gozd – Reka, ID znak parcela 2654 1072/4, 

- parc. št. 1072/1, k.o. 2654 Gozd – Reka, ID znak parcela 2654 1072/1, 

- parc. št. 1072/2, k.o. 2654 Gozd – Reka, ID znak parcela 2654 1072/2, 

- parc. št. 1072/7, k.o. 2654 Gozd – Reka, ID znak parcela 2654 1072/7, 

- parc. št. 2048/5, k.o. 1846 Liberga, ID znak parcela 1846 2048/5, 

- parc. št. 2048/6, k.o. 1846 Liberga, ID znak parcela 1846 2048/6, 

- parc. št. 2048/8, k.o. 1846 Liberga, ID znak parcela 1846 2048/8. 

 

Na podlagi sprejetega sklepa, je bil sklep objavljen v Uradnem listu št. 60/2022 z dne, 

06.05.2022. 
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AD 11). Sprejem 1. spremembe Letnega načrta pridobitve in razpolaganja z 

nepremičnim premoženjem občine za leto 2022 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 13 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet s 13 glasovi 

»za« in z 0 glasovi »proti«. 

 

SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme 1. spremembo Letnega načrta 

pridobitve in razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2022. 

 

Na podlagi sprejetega sklepa, se bo izvajal letni načrt pridobitve in razpolaganja  z 

nepremičnim premoženjem. 

 

 

Pripravila:                             Direktor  Občinske uprave:                                    

Nataša Dobravec                          Rajko Grimšič  

                      

                                                                   


