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Poročilo o izvrševanju sprejetih sklepov 

 osemnajste redne seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji, 

 ki je potekala dne 25.05.2022  

 

 

 

AD 1). Kadrovske zadeve: 

 - imenovanje Občinske volilne komisije Občine Šmartno pri Litiji 2022-2026 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 11 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet z 11 glasovi 

»za« in z 0 glasovi »proti«. 

 

SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji v Občinsko volilno komisijo imenuje: 

Predsednica - Rosana Lemut Strle, Gubčeva ulica 12, 1270 Litija, 

namestnik predsednice – Matija Hostnik, Ulica Angele Vode 31, 1000 Ljubljana  

članica Majeta  Poglajen Toplak 

namestnik članice Tomaž Medvešek 

član Martin Fele 

namestnica člana Polona Saje 

član Frančišek Marjan Vidic  in 

namestnica člana Tanja Kastelic. 

Mandatna doba članov komisije prične teči s 03.07.2022 in traja štiri leta.   

Občinska volilna komisija ima sedež na naslovu Tomazinova ulica 2, Šmartno pri Litiji. 

Sklep o imenovanju se objavi v Uradnem listu RS. 

 

Na podlagi sprejetega sklepa, je bil sklep objavljen v Uradnem listu RS št.: 79/2022, dne 

03.06.2022. 

 

AD 3). Akcijski načrt ukrepov za spodbujanje trajnostnega razvoja turizma v destinaciji 

Litija – Šmartno pri Litiji 2022 – 2024 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 11 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet z 11 glasovi 

»za« in z 0 glasovi »proti«. 

 

SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme Akcijski načrt ukrepov za 

spodbujanje trajnostnega razvoja turizma v destinaciji Litija – Šmartno pri Litiji 2022 – 

2024.  

 

Na podlagi sprejetega sklepa, se bo izvajal akcijski načrt ukrepov. 

 

AD 4). Poročilo o prostorskem razvoju 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 11 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet z 11 glasovi 

»za« in z 0 glasovi »proti«. 

 

SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji, sprejeme Poročilo o prostorskem 

razvoju Občine Šmartno pri Litiji.  
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AD 5). Informacija o zaključku razpisa »Razpršeni hotel Bogenšperk« 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 11 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet z 11 glasovi 

»za« in z 0 glasovi »proti«. 

 

SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme Informacijo o zaključku 

razpisa »Razpršeni hotel Bogenšperk« in se strinja z namenom ponovne objave javnega 

razpisa. 

 

 

Pripravila:                             Direktor  Občinske uprave:                                    

Nataša Dobravec                          Rajko Grimšič  

                      

                                                                   


