
 

 

Številka: 094-002/2022-14 

Datum: 26.09.2022 

 

 

OBČINSKEMU SVETU 

OBČINE ŠMARTNO PRI LITIJI 

 

 

ZADEVA: Sklep o podelitvi priznanj Občine Šmartno pri Litiji za leto 2022 

 

 

Predlagatelj: Župan Občine Šmartno pri Litiji  

 

Poročevalec na seji: Predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Veronika Jesenšek  

 

Pravna osnova: Pravilnik o priznanjih Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS št.: 67/19) 

 

Predhodna obravnava:  Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (23. redna seja komisije z dne, 

17.08.2022) 

 

Namen: Obravnava in sprejem sklepov o prejemnikih priznanj občine 

 

Finančne posledice: Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki 04321113 »Izvedba protokolarnih 

dogodkov in prireditev občine« 

 

Občinskemu svetu Občine Šmartno pri Litiji se po opravljeni razpravi predlaga v sprejem naslednje sklepe: 

 

SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme sklep, da se Zlata plaketa Občine Šmartno pri 

Litiji podeli Idi Dolšek. 

 

SKLEP 2: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme sklep, da se Zlata plaketa Občine Šmartno pri 

Litiji podeli Rudolfu Vidicu. 

 

SKLEP 3: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme sklep, da se Priznanje Občine Šmartno pri Litiji 

podeli Ireni Šinkovec. 

 

SKLEP 4: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme sklep, da se Priznanje Občine Šmartno pri Litiji 

podeli Zdenku Šinkovcu. 

 

SKLEP 5: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme sklep, da se Jubilejno priznanje Občine Šmartno 

pri Litiji  za 90 let delovanja podeli Prostovoljnemu gasilskemu društvu Štangarske Poljane. 

 

SKLEP 6: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme sklep, da se Jubilejno priznanje Občine Šmartno 

pri Litiji  za 90 let delovanja podeli Prostovoljnemu gasilskemu društvu Javorje. 

 



 

 

 

S spoštovanjem! 

 

Pripravila:                      Župan Občine Šmartno pri Litiji: 

Nataša Dobravec                   Rajko Meserko 

 

 

Priloga: 

- Obrazložitev 

- Sklep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Obrazložitev: 

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (v nadaljevanju komisija) je 10.05.2022 na uradni spletni 

strani občine objavila Javni razpis za podelitev občinskih priznanj Občine Šmartno pri Litiji za leto 2022. Rok za 

podajo predlogov za priznanja je bil 17.06.2022. 

 

Skladno s pravilnikom, javni razpis vodi komisija. Komisija pri pripravi predlogov upošteva merila, ki so sestavni 

del pravilnika. O podelitvi priznanj odloča občinski svet, na predlog komisije. Občinski svet lahko predlog tudi 

zavrne, spremeni ali dopolni.  

 

Priznanja se podeljujejo na slovesnosti ob občinskem prazniku. 

 

Priznanja občine so sledeča:  

- naziv častnega občana Občine Šmartno pri Litiji, 

- plaketa Občine Šmartno pri Litiji (zlata, srebrna in bronasta), 

- priznanje Občine Šmartno pri Litiji in 

- jubilejno priznanje Občine Šmartno pri Litiji za društva. 

 

Komisija se je na 23. redni seji dne, 17.08.2022 seznanila s predlogi za priznanja občine.  

 

Kratke obrazložitve kandidatov za prejem občinskih priznanj, ki izhajajo iz prejetih predlogov: 

 

Ida Dolšek 

Kandidatka je končala Pedagoško akademiji v Ljubljani in nato kot učiteljica matematike do upokojitve delala v 

OŠ Šmartno. 

Leta 1970 so v Javorju pričeli s plesnimi vajami, ki so privedle do ustanovitve FS Javorje.  Kandidatka je predana 

ohranjanju snovne in nesnovne kulturne dediščine. Kot umetniška vodja FS Javorje je delovala do 2011. Istega 

leta je prejela Maroltovo listino oz. priznanje za delovanje na področju folklore. S skupino je dosegla vrsto vidnih 

dosežkov, izvedla gostovanja doma in po svetu, poskrbela za ohranitev in rekonstrukcijo kostumov Litijskega 

Posavja in skrbela za kakovostno izobraževanja in nadgrajevanje znanj v skupini in izvedbo izredno odmevnih 

projektov (Špinerbal). 

Po letu 2011, ko je vodenje folklorne skupine prepustila mlajšim, se je osredotočila predvsem na ohranjanje 

slovstvene folklore oz. zapisovanja spominov dediščine v domačem okolju. Njena bibliografija obsega 6 

samostojnih monografij, ki jih je napisala oz. uredila, sodelovala pa je tudi pri mnogih drugih dediščinskih 

projektih društev in ustanov. 

Z izrednim občutkom in poznavanjem preteklosti in spoštljivo do virov informacij še vedno zbira, zapisuje in 

ohranja znanje in spomine; zadnji izredno pomemben za občino, je projekt Mostovi časa, ki je nastajal 7 let. 

 

Rudolf Vidic 

Kandidat se je po uspešno zaključeni osnovni šoli, izučil za krznarja in se zaposlil v tovarni usnja Šmartno.  V 

sedemdesetih letih prejšnjega stoletja je bil zelo aktiven v širši skupnosti, z veliko prizadevanja mu je uspelo, da 

so asfaltirali vaško cesto v Podroje.  

Pomembno omembo si zasluži udejstvovanje na kulturnem , predvsem na pevskem področju.  



 

 

V šestdesetih in sedemdesetih letih se je zbrala skupina fantov iz okolice Vintarjevca, ki so se imenovali Društvo 

Kozorog. In so prepevali ljudske pesmi. S svojim talentom, je kmalu postal vodja fantovskega prepevanja v kraju. 

Kmalu se je vključil v šmarski moški in kasneje mešani pevski zbor Zvon., vmes je ustanovil Šmarski oktet. Prav 

tako je bil ustanovitelj in zborovodja moškega pevskega zbora Fantje od fare. Trenutno prepeva pri Oktetu 

Valvasor. Od mladih nog je dejavne pri cerkvenem pevskem zboru Sv. Martina Šmartno pri Litiji, katerega je vrsto 

let tudi vodil.  

V osemdesetih letih prejšnjega stoletja se je vpisal v orglarsko šolo v Ljubljani, prav tako je zaslužen za oživitev 

in ponovno delovanje Prosvetnega društva Šmartno.  

 

Irena in Zdenko Šinkovec 

Kandidatka je leta 2020 ustanovila fond za pomoč Janezu Ponebšku za rehabilitacijo po možganski kapi. Uspelo 

ji je zbrati več podpornikov, ki so s svojimi donacijami omogočili 18 mesečno fizioterapijo na domu, ki je Janezu 

omogočila viden napredek zdravstvenega stanja. 

 

Kandidat je bil ob požaru »Miškarjevega« hleva prisoten od začetka do zaključka gradnje novega hleva. Izkazal 

je tudi pomoč pri požaru strehe pri Ponebškovih. Pomagal je tudi pri začetni rehabilitacij Janeza.  

 

Oba kandidata se udeležita vsakoletnega čiščenja okolice cerkve sv. Magdalene na Gradišču, udeležujeta se tudi 

akcije »Očistimo Slovenijo«.  

Nikoli jima ni težko pomagati sosedom ne glede na uro, čas, vreme, predvsem pa se sosedje na oba lahko zanesejo 

in vedo, da jim bosta stala ob strani ko potrebujejo pomoč. 

 

Komisija je po opravljeni razpravi in ocenjevanju prispelih predlogov na podlagi meril sprejela sledeče sklepe: 

SKLEP 1: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu svetu Občine 

Šmartno pri Litiji, da se Priznanje Občine Šmartno pri Litiji podeli Ireni Šinkovec. 

SKLEP 2: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu svetu Občine 

Šmartno pri Litiji, da se Priznanje Občine Šmartno pri Litiji podeli Zdenku Šinkovcu. 

SKLEP 3: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu svetu Občine 

Šmartno pri Litiji, da se Zlata plaketa Občine Šmartno pri Litiji podeli Idi Dolšek. 

SKLEP 4: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu svetu Občine 

Šmartno pri Litiji, da se Zlata plaketa Občine Šmartno pri Litiji podeli Rudolfu Vidicu. 

SKLEP 5: Komisija za mandatna vršanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskem svetu Občine 

Šmartno pri Litiji, da se Jubilejno priznanje Občine Šmartno pri Litiji  za 90 let delovanja podeli 

Prostovoljnemu gasilskemu društvu Štangarske Poljane.  

SKLEP 6: Komisija za mandatna vršanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskem svetu Občine 

Šmartno pri Litiji, da se Jubilejno priznanje Občine Šmartno pri Litiji  za 90 let delovanja podeli 

Prostovoljnemu gasilskemu društvu Javorje.  

 

Vse obrazložitve predlogov kandidatov so po predhodni najavi na vpogled na občinski upravi. 

        

Predsednica komisije za mandatna vprašanja,  

  volitve in imenovanja: 

     Veronika Jesenšek 



 

 

Številka: 

Datum: 

 

Na podlagi Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS št. 70/18) in 13. člena Pravilnika o priznanjih Občine 

Šmartno pri Litiji (Uradni list RS št.: 67/19) je Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji  na svoji ____________ 

redni seji,  dne _________________, sprejel  

 

 

S  K  L  E  P 

 

O PODELITVI PRIZNANJ OBČINE ŠMARTNO PRI LITIJI ZA LETO 2022 

 

 

1. člen 

 

 

Zlato plaketo Občine Šmartno pri Litiji se podeli Idi Dolšek in Rudolfu Vidicu. 

 

Priznanje Občine Šmartno pri Litiji se podeli Ireni Šinkovec in Zdenku Šinkovcu. 

 

Jubilejno nagrado se podeli: 

- Prostovoljnem gasilskemu društvu Štangarske Poljane za 90 let delovanja in  

- Prostovoljnem gasilskemu društvu Javorje za 90 let delovanja. 

 

2. člen 

 

Priznanja se podelijo na osrednji proslavi ob občinskem prazniku Občine Šmartno pri Litiji v mesecu novembru 

2022. 

 

3. člen 

 

Ta sklep prične veljati z dnem sprejema na seji Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji. 

 

 

 

         Župan Občine Šmartno pri Litiji: 

          Rajko Meserko 

 

 

 

 


