
 

 

Na podlagi drugega odstavka 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS št. 94/07 – UPB 2, 76/08, 79/09 in 51/10) ter 

Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS št. 70/18) sklicujem: 

 

 

20. REDNO SEJO 

Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji 

 

 

Seja bo v sejni sobi občine, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, 1275 Šmartno pri Litiji 

v ČETRTEK 20.10.2022, ob 17.00. 

 

 

Potrditev skrajšanega zapisnika: 

- 19. redne seje z dne,  25.05.2022 

 

potrditev zapisnika 

- 9. dopisne seje  (ki je potekala od 24.08.2022 do 26.08.2022 ) 

- 10. dopisne seje (ki je potekala od 22.09.2022 do 26.09.2022) 

- 11. dopisne seje (ki je potekala od 26.09.2022 do 28.09.2022) 

 

Predlagam naslednji dnevni red: 

 

1. Kadrovske zadeve:  

- Imenovanje elektorjev za volitve v Državni svet RS 

- Imenovanje  kandidata za člana Državnega sveta RS 

2. Poročilo o delu župana in občinske uprave 

3. Odlok o 2. rebalansu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2022 – skrajšani postopek 

4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Šmartno – predlog za skrajšani 

postopek 

5. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Bogenšperk – predlog za skrajšani postopek 

6. Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Šmartno pri Litiji – predlog za drugo obravnavo 

7. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno 

opremo na območju Občine Šmartno pri Litiji  - predlog za prvo branje 

8. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča (v enoti urejanja prostora LB-92) 

9. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča  (v enoti urejanja prostora JV-40) 

10. Sprememba načrta razvoja Gasilske zveze Šmartno pri Litiji 2020-2024 

11. Izvedbeni program rednega vzdrževanja občinskih cest v Občini Šmartno pri Litiji za leto 2023 

12. Izvedbeni program zimske službe za sezono 2022/2023 

13. Poročilo o izvajanju zimske službe za sezono 2021/2022 

14. Sklep o podelitvi priznanj Občine Šmartno pri Litiji za leto 2022 

15. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena 

16. Sprejem 3. spremembe Letnega načrta pridobitve in razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2022 

17. Pobude in vprašanja svetnikov 

 

Prosim za zanesljivo udeležbo. 

 

V Šmartnem pri Litiji, 11.10.2022 

 

 

ŽUPAN OBČINE ŠMARTNO PRI LITIJI: 

                         Rajko Meserko  

 

 

 

Vabljeni: 

- mediji, 

- zunanji poročevalci 

 


