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Skrajšani zapisnik sedemnajste redne seje 

Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji, ki je bila dne 21.04.2022  

ob 16.00 v sejni sobi Občine Šmartno pri Litiji,  

Tomazinova ulica 2, Šmartno pri Litiji 

 

 

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

Darja Gorše, Domen Merzel, Anica Bitenc, Alojzij Smrekar, Darko Vidic, Franc Adamčič, 

Martin Fortuna, Janez Simončič, Suzana Kepa 

Odsotni: Sašo Goršek – opr., Simon Povše – opr., Bojan Lupše, – opr. 

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

Vabljeni: Tina Žvegelj – predstavnica podjetja AS Teprom d.o.o.,  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 13 od 16 – ih članov občinskega 

sveta). 

 

Potrditev skrajšanega zapisnika 

- 16. redne seje z dne, 09.02.2022 

 

Pripomb na zapisnik ni bilo. 

 

Predsedujoči je dal v potrditev skrajšani zapisnik 16. redne seje z dne, 09.02.2022. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 13 članov občinskega sveta. 

Zapisnik je bil potrjen s 13 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 

 

Predsedujoči je predlagal naslednji dnevni red: 

 

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) 

2. Poročilo o delu župana in občinske uprave  

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 

4. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditveno območje Šmartno 

sever - 4. del – druga obravnava 

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

6. Pravilnik o podrobnejših kriterijih za olajšavo plačila komunalnega prispevka 

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

8. Letni program športa v Občini Šmartno pri Litiji za leto 2022 

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

2022 

10. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 

11. Sprejem 1. spremembe Letnega načrta pridobitve in razpolaganja z nepremičnim 

premoženjem občine za leto 2022 

12. Pobude in vprašanja svetnikov  

Predsedujoči je dal v razpravo predlagani dnevni red. 
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Razprave ni bilo 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog dnevnega reda: 

 

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) 

2. Poročilo o delu župana in občinske uprave  

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 

4. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditveno območje 

Šmartno sever - 4. del – druga obravnava 

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

6. Pravilnik o podrobnejših kriterijih za olajšavo plačila komunalnega prispevka 

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

8. Letni program športa v Občini Šmartno pri Litiji za leto 2022 

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

leto 2022 

10. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 

11. Sprejem 1. spremembe Letnega načrta pridobitve in razpolaganja z nepremičnim 

premoženjem občine za leto 2022 

12. Pobude in vprašanja svetnikov  

Ob glasovanju je bilo navzočih 13 članov občinskega sveta. 

Dnevni red  je bil sprejet s 13 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 

 

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) 

 

Uvod je podal Rajko Grimšič. 

 

Poročilo o delu na Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je podala 

predsednica komisije Veronika Jesenšek. 

 

Razprave ni bilo. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

 

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. 
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Ob glasovanju je bilo navzočih 13 članov občinskega sveta. 

Sklep je bil sprejet s 13 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 

 

AD 2). Poročilo o delu župana in občinske uprave 

 

Poročilo je podal župan Rajko Meserko. 

 

Premoženjske zadeve: 

Skladno s sprejetim Odlokom o proračunu občine za leto 2022, v okviru katerega je bil sprejet 

Letni načrt pridobitve in razpolaganja z občinskim premoženjem občine za leto 2022 se je 

začelo s sklepanjem pogodb za ureditev lastništva zemljišč, predvsem tistih, po katerih 

potekajo občinske ceste. Objavljena in izvedena bo tudi javna dražba za prodajo stanovanja na 

Grmačah. 

 

Okolje in prostor: 

- 8.3.2022 objavljen javni razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav na 

območju Občine Šmartno pri Litiji v letu 2022 

- 14.3.2022 izdano uporabno dovoljenje za sekundarni vod kanalizacije Ustje II 

- oddana vlogo na javni razpis za dodelitev sredstev ukrepu: Zeleni prehod – 

Komponenta Čisto in varno okolje, podukrep: Izboljšanje ukrepov na področju 

ravnanja z vodo in okoljske infrastrukture za operacijo: »Investicije v vodovodne 

sisteme, ki oskrbujejo manj kot 10.000 prebivalcev«, za projekt Dograditev in obnova 

vodovoda Račica – Velika Štanga, v občini Šmartno pri Litiji 

- pridobljen sanacijski elaborat za sanacijo plazu Velika Štanga in oddaja na MOP za 

pridobitev sredstev za sofinanciranje 

- redna tekoča dela (poročanje o standardih opremljenosti za vodovode in kanalizacijo, 

izdajanje pozivov, inšpekcijski pregled za področje varstva pred naravnimi in drugimi 

nesrečami – področje jedrske nesreče,..) 

 

Investicije: 

Podpisane so bile pogodbe za izvedbo del na območju kulturnega doma (parkirišča in ostala 

infrastruktura), za sanacijo lokalne ceste v Ježcah in za izvajanje nadzora nad izvajanjem 

investicij. 

Na območju javne poti proti Domu Tisje je bila obnovljena javna razsvetljava in postavljene 

so bile tri klopce. 

Na Litijski cesti je bil postavljen sistem dodatne označitve prehoda za pešce. 

V mrliški vežici Velika Štanga je bil dodatno zbrušen terac. 

Koncesionar za vzdrževanje javne razsvetljave je pričel z delom. 

                                                                                                                                                     

V izvajanju: 

- izvajanje gradnje sekundarne fekalne in meteorne kanalizacije Cerkovnik – Črni 

Potok, za stanovanjske objekte Črni Potok 1, 1a, 1b, 1c in 1d, potrebno še zgraditi 

oporni zid in asfaltirati 

- dogovori glede sočasne gradnje sekundarnega vodovoda Črni Potok in Sevno - 

 sočasna gradnja s Telekom in Rune 

- naročena notranja oprema za mrliško vežico Velika Štanga 

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

https://obcina.smartno.si/razpisi/razpisi-in-natecaji/javni-razpis-za-sofinanciranje-malih-komunalnih-cistilnih-naprav-na-obmocju-obcine-smartno-pri-litiji-v-letu-2022/
https://obcina.smartno.si/razpisi/razpisi-in-natecaji/javni-razpis-za-sofinanciranje-malih-komunalnih-cistilnih-naprav-na-obmocju-obcine-smartno-pri-litiji-v-letu-2022/
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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 

 

Uvod je podala Andreja Leskovšek. 

 

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

Berčon. 

Poročilo o delu na Komisiji za statut in pravna vprašanja je podal Marko Slapničar. 

 

Razprave ni bilo. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

 

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«. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

 

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 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 13 članov občinskega sveta. 

Sklep je bil sprejet s 13 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 

 

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

Šmartno sever - 4. del – druga obravnava 

 

Uvod je podala Andreja Leskovšek. 

 

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

Berčon. 

Poročilo o delu na Komisiji za statut in pravna vprašanja je podal Marko Slapničar. 

 

Razprave ni bilo. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

 

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

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

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 13 članov občinskega sveta. 

Sklep je bil sprejet s 13 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 
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AD 5). Zaključni račun proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2021 

 

Uvod je podal Matej Adamič. 

 

Razprave ni bilo. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

 

SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme 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«. 

 

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

 

Uvod je podala Andreja Leskovšek. 

 

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

Berčon. 

Poročilo o delu na Komisiji za statut in pravna vprašanja je podal Marko Slapničar. 

 

Razprava: Gregor Berčon. 

Dodana pojasnila je podala Andreja Leskovšek. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

 

SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme 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«. 

 

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

 

Uvod je podal Rajko Grimšič. 

 

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

 

Razprave ni bilo. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

 

SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji, sprejme 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«. 
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AD 8). Letni program športa v Občini Šmartno pri Litiji za leto 2022 

 

Uvod je podal Rajko Grimšič. 

 

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

 

Razprave ni bilo. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

 

SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme 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«. 

 

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

leto 2022 

 

Uvod je podal Aleš Krže. 

 

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

Berčon. 

 

Razprava: Marko Slapničar, Alojzij Smrekar. 

 

Dodatna pojasnila sta podala Aleš Krže in župan Rajko Meserko.  

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

 

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

vzdrževanja cest v Občini Šmartno pri Litiji v letu 2022. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 13 članov občinskega sveta. 

Sklep je bil sprejet s 13 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 

 

AD 10). Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 

 

Uvod je podal Rajko Grimšič. 

 

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

Berčon. 

 

Razprave ni bilo. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

 

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, 
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- 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. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 13 članov občinskega sveta. 

Sklep je bil sprejet s 13 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 

 

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

nepremičnim premoženjem občine za leto 2022 

 

Uvod je podal  Rajko Grimšič. 

 

Razprave ni bilo. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

 

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

 

AD 12). Pobude in vprašanja svetnikov  

Darja Gorše: Svetnica je podala pobudo, da bi se seje občinskega sveta pričenjale ob 16.00. 

Svetnico zanima, če se v letošnjem letu predvideva rekonstrukcija ceste Mala Kostrevnica do 

Lupinice. 

Svetnico zanima kaj se dogaja z objektom bivšega podjetja mesarija. Zanima jo, če ima 

občina kak vpliv na to, da se zadeva premakne. 

Svetnico zanima, če se da karkoli narediti glede spominske plošče na rojstni hiši Slavka 

Gruma. Ne zdi se ji pošteno, da lahko posameznik odloča o taki zadevi. 

Veronika Jesenšek: Svetnica je bila seznanjena s strani staršev, da je bil v mesecu marcu 

roditeljski sestanek kjer so se pogovarjali o varnosti na cesti Leskovica – Javorje, o postavitvi 

varovalnih ograj in ogledal. Svetnico zanima, če je bila s strani vodje vrtca občina seznanjena 

s tem problemom. Ta pobuda naj bi bila poslana tudi s strani občanov. Najbolj problematičen 

je odsek od začetka ceste pri mesariji Nograšek in malo pred cerkvijo, kjer je desno, kjer je 

oporni zid in oster ovinek. 

Svetnica je opozorila na varnosti na križišču po cesti iz Kostrevnice, kjer se levo zavija v 

Razbore. Krajani so jo seznanili, da je cesta na vrhu Bukovja, ki se zavije na Razbore 

nepregledna. Krajani na bi že tudi podali pobudo, da bi se tam postavilo ogledalo, da bi bilo 

zavijanje bolj varno.   

Gregor Berčon: Na Odboru za gospodarsko infrastrukturo so razpravljali, da so dobili lepo 

gesto, da je Elektro Ljubljana znižala omrežnino, tako da so cenejše položnice. Odbor pa 
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podaja pobudo, da se kakšno takšno znižanje uredi tudi s strani našega javnega podjetja 

Komunalno stanovanjskega podjetja Litija. Gospodinjstvom v tej situaciji vsak evro pride 

prav. 

Aleš je že zdavnaj naredil program sanacije cest, svetniki pa vedno znova poslušajo, da ne 

vedo katere bodo prioritetne za sanacijo. Ali bomo to, ali bomo drugo.  Kot on ve, je bil v tisti 

študiji seznam prioritet sanacije cest. Svetnik meni, če je že študija narejena, bi se lahko držali 

tega.  

Anica Bitenc: Svetnica je opozorila na manjkajoči prometni znak, za označitev prihoda v 

Občino Šmartno pri Litiji iz stani občine Ivančna Gorica, pred Bogenšperkom.  

Domen Merzel: Po izvedeni čistilni akciji, je ugotovil, da je v občini še vedno nekaj divjih 

odlagališč v naravi. Svetnik je podal pobudo, da bi občina našla kakšna sredstva, da bi se to 

sistemsko počistilo. Ker se v okviru teh čistilnih akcij društev tega ne bo dalo sanirati. 

Mogoče bi pri tem lahko pomagal že občinski režijski obrat in da bi se zorganiziralo po 

krajevnih skupnostih.  

Janez Tomažič: Odmetavanja steklenic v naravi se je povečalo v zadnjih desetih letih. 

Mogoče bi se v Krajevnih novicah na to temo objavil članek.   

Alojzij Smrekar: Svetnik je podal pobudo za zaposlitev še enega režijskega delavca.  

Marko Slapničar: Svetnik je podal pobudo, da bi se na pokopališčih postavila kakšna klopca. 

Oziroma bi bilo dobro klopce in koše za smeti postaviti tudi kje druge. Povsod po Sloveniji je 

postavljeno veliko klopc in košev, pri nas pa ne.  

 

Predsedujoči je zaključil sejo ob 17.15. 

 

Pripravila:                                         

Nataša Dobravec 

                      

Direktor občinske uprave:                                                                       Predsedujoči: 

Rajko Grimšič                                             Rajko Meserko 

 


