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Skrajšani zapisnik devetnajste redne seje 

Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji, ki je bila dne 29.06.2022  

ob 17.00 v sejni sobi Občine Šmartno pri Litiji,  

Tomazinova ulica 2, Šmartno pri Litiji 

 

 

Prisotni svetniki: Veronika Jesenšek, Marko Slapničar, Janez Tomažič, Darja Gorše,  Anica 

Bitenc, Alojzij Smrekar, Martin Fortuna, Sašo Goršek, Simon Povše, Bojan Lupše, Suzana 

Kepa, Domen Merzel, Darko Vidic 

Odsotni: Gregor Berčon – opr., Janez Simončič – opr., Franc Adamčič, – opr.,  

Za občinsko upravo: Rajko Grimšič, Karmen Sadar, Domen Rozman,  Nataša Dobravec 

Vabljeni: 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 

- 18. redne seje z dne, 25.05.2022 

 

Razprava: Darja Gorše in Domen Merzel. 

 

Predsedujoči je dal v potrditev skrajšani zapisnik 18. redne seje z dne, 25.05.2022, s 

pripombo Domna Merzela, kot sestavnim delom zapisnika. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 13 članov občinskega sveta. 

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

 

Predsedujoči je z dnevnega reda umaknil prvo točko »Kadrovske zadeve« ostale točke se 

ustrezno preštevilčijo in predlagal naslednji dnevni red: 

 

1. Poročilo o delu župana in občinske uprave 

2. Rebalans proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2022 – skrajšani postopek  

3. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna 

šola Šmartno – skrajšani postopek 

4. Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Šmartno pri Litiji – 

prva obravnava 

5. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra 

6. Sklep o prenehanju statusa javnega dobra 

7. Sprejem 2. spremembe Letnega načrta pridobitve in razpolaganja z nepremičnim 

premoženjem občine za leto 2022 

8. Pobude in vprašanja svetnikov  

 

Predsedujoči je dal v razpravo predlagani dnevni red. 

 

Razprave ni bilo 
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Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog dnevnega reda: 

 

1. Poročilo o delu župana in občinske uprave 

2. Rebalans proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2022 – skrajšani postopek  

3. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda 

Osnovna šola Šmartno – skrajšani postopek 

4. Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Šmartno pri 

Litiji – prva obravnava 

5. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra 

6. Sklep o prenehanju statusa javnega dobra 

7. Sprejem 2. spremembe Letnega načrta pridobitve in razpolaganja z nepremičnim 

premoženjem občine za leto 2022 

8. 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). Poročilo o delu župana in občinske uprave 

 

Poročilo je podal župan Rajko Meserko. 

 

Okolje in prostor: 

- Pričela so se dela na investicijah: Modernizacija ceste v Ježcah, gradnja parkirišč pri 

KD Šmartno. 

- Podpisana je pogodba za dograditev javne razsvetljave v Zavrstniku. 

- V okviru investicijskega vzdrževanja cest je izvedena modernizacija dela lokalne ceste 

v Sevnem v dolžini dobrih 500 m. 

- V Preski nad Kostrevnico je asfaltiran del javnega dobra. 

- Občina je bila uspešna na razpisu za  Opozorilni sistem za nevarne cesten odseke, ki 

ga namerava občina postaviti na Rojah. 

- Oddana je bila baza NUSZ na FURS 

- MOP smo zaprosili za podajo odločitve o potrebi izvedbe celovite presoje vplivov na 

okolje za spremembe in dopolnitve OPN št. 8 (kamnolom Vetrnik in grad 

Bogenšperk) 

- Pozvali smo nosilce urejanja prostora, da podajo mnenja o strinjanju z elaborati 

lokacijske preveritve za širitev posamične poselitve za enote urejanja prostora LB-92, 

JA-26, JV-40 

- začetek del na projektu Dograditev in obnova vodovoda Račica s KSP Litija d.o.o. 

- izvedena montaža hidranta pri objektu Sevno 35d 

- izvedena sočasna gradnja vodovoda ob optiki – povezava vodovoda Šmartno z 

vodovodom Vintarjevec – Dom Tisje, delno izvedena na Sevnem, zadevi uradno še 

nista bili naročeni in prevzeti 

Premoženjsko pravne zadeve: 

Nadaljevanje urejanja zemljiškoknjižnih razmerij zemljišč, po katerih potekajo občinske 

ceste, skladno s sprejetim letnim načrtom ter izvajanje odmer občinskih cest. 

 

Predsedujoči je ugotovil, da je bilo poročilo vzeto na znanje. 
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AD 2). Rebalans proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2022 – skrajšani postopek  

 

Uvod sta podala Rajko Grimšič in župan Rajko Meserko. 

 

Razprava: Darja Gorše. 

 

Dodatna pojasnila je podal župan Rajko Meserko. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

 

SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme Odlok o rebalansu 

proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2022 v prvem branju, vključno s podanimi 

spremembami na seji. 

 

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 Odlok o rebalansu 

proračuna Občine 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 3). Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda 

Osnovna šola Šmartno – skrajšani postopek 

 

Uvod je podala Karmen Sadar. 

 

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

Poročilo o delu na Komisiji za statut in pravna vprašanja je podal predsednik komisije Bojan 

Lupše. 

 

Razprave ni bilo. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

 

SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji, sprejeme Odlok o spremembah in 

dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Šmartno v prvem 

branju.  

 

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, sprejeme Odlok o spremembah in 

dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Šmartno. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 13 članov občinskega sveta. 

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

 

 

 

 



- skrajšani zapisnik devetnajste redne seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji - 

 4 

AD 4). Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Šmartno pri 

Litiji – prva obravnava 

 

Uvod je podal Domen Rozman. 

 

Poročilo o delu na Komisiji za statut in pravna vprašanja je podal predsednik komisije Bojan 

Lupše. 

 

Razprave ni bilo. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

 

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

pred naravnimi in drugimi nesrečami 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«. 

 

AD 5). Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra 

 

Uvod je podal Rajko Grimšič. 

 

Razprave ni bilo. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

 

SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme Sklep o pridobitvi statusa 

grajenega javnega dobra lokalnega pomena za nepremičnine: 

- k. o. 1839 Jablanica: parc. št. 1007/2, 1104/2, 1106/2, 1120/2, 990/2, 1369/2, 

1336/6, 1284/8, 1280/2, 1279/2, 1282/4, 1285/2, 1285/2, 1282/5, 1271/8, 1271/10, 

1271/11, 1271/12 

- k. o. 1846 Liberga: parc. št. 656/2, 659/2, 659/4, 690/7, 691/4, 691/5, 691/7, 704/1, 

704/5, 708/1, 708/2, 708/5, 709/1, 724/1, 724/2, 725/58, 725/59, 725/60, 725/54, 

725/56, 697, 686/1, 685/1, 1186/7, 1504/4, 1509/6, 1511/2, 1514/7, 1514/9, 8/9, 8/12, 

21/2, 9/2, 14/2, 13/2, 14/4, 18/2, 17/3, 19/7, 19/5, 15/3, 16/3, 23/5, 16/1, 17/1, 1769/2, 

1772/2, 732/37, 732/39, 2034/32, 2049/5, 815/9, 815/10 

- k. o. 1847 Šmartno: parc. št. 305/7, 136/28, 136/27, 136/31, 136/34, 136/39, 136/37, 

136/26, 136/24, 102/167, 102/104, 102/106, 102/109, 102/108, 102/113, 102/115, 

102/117, 102/119, 102/120, 102/122, 102/126, 102/128, 102/124, 102/130, 102/136, 

102/144, 102/140, 102/146, 102/148, 102/150, 102/158, 102/156, 102/160, 102/162, 

102/168, 102/166, 102/171, 102/174, 102/176, 102/100, 102/99, 102/98, 1024/6, 1046, 

1034/7, 1029/8, 1029/10, 1029/14, 87/11, 1034/4, 1034/6, 22/5, 603/3, 603/4, 804/8, 

806/2, 1047/15, 1047/7, 940/12, 19/7 

- k. o. 1848 Štanga: parc. št. 1307/2, 1308/2, 416/5, 507/10, 507/9, 507/5, 517/14, 

517/17, 439/2 

- k. o. 1849 Vintarjevec: parc. št. 1844/2, 1847/2, 1827/2, 1829/4, 1831/2, 1829/6, 

1985/1, 1985/2 

- k. o. 1851 Gradišče: parc. št. 695/2 
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- k. o. 2654 Gozd – Reka: parc. št. 876/12, 855/6, 853/2, 855/8, 853/4, 855/10, 851/2, 

849/2, 832/2, 833/8, 833/10, 847/8 

- k. o. 2655 Račica: parc. št. 1896/8 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 13 članov občinskega sveta. 

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

 

AD 6). Sklep o prenehanju statusa javnega dobra 

 

Uvod je podal Rajko Grimšič. 

 

Razprave ni bilo. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

 

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

javnega dobra na naslednjih zemljiščih: 

- parc. št. 1054/6, k.o. 1847 Šmartno, ID znak parcela 1847 1054/6. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 13 članov občinskega sveta. 

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

 

AD 7). Sprejem 2. spremembe Letnega načrta pridobitve in razpolaganja z nepremičnim 

premoženjem občine za leto 2022 

 

Uvod je podal Rajko Grimšič. 

 

Razprava: Darja Gorše, Domen Merzel. 

 

Dodatna pojasnila sta podala župan Rajko Meserko in Rajko Grimšič. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

 

SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme 2. spremembo Letnega načrta 

pridobitve in razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2022, vključno s 

spremembo podano na seji.  

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 13 članov občinskega sveta. 

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

 

AD 8). Pobude in vprašanja svetnikov 

 

Veronika Jesenšek: Pobuda se nanaša na studenec v Kostrevnici. Lani je že dobila odgovor, 

da bo svet za preventivo sprejel omejitve. Svetnico zanima, če je na zemljišču, kjer ustavljajo 

predvidena ureditev prostora za parkiranje. Tisti, ki koristijo ta studenec, ustavljajo na cesti. 

Če bi bilo možno istočasno, ko se bo sanirala cesta skozi Kostrevnico, da se uredi tudi prostor 

za en ali dva avtomobila. Če eden parkira je drugi že na cesti. 
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Na cesti Jagodnik, drugače je Dvor. Ko se pride iz Vrat dol proti Lupinici je na enemu delu 

zelo ozka cesta in strm del. Svetnico zanima, če je predvidena kakšna zaščitna ograja. Cesta je 

na tem delu ozka in na tem delu je še nepregleden ovinek. To je na delu kjer se cesta razcepi 

na Višnji Grm.  

Darko Vidic: Za zemljišča parc. št. 409 in 410/4 predlaga, glede na to, da zemljišča ne bodo 

šla v prodajo, da se spremenijo v zelene površine na primer Pump track (lani je šel projekt na 

žalost mimo), mogoče kak fitnes na prostem in igrala za najmlajše. Želi, da se pristopi k tej 

ureditvi.  

Sašo Goršek: Svetnika zanima, kdaj se bo napeljevala optika na območju Vintarjevca.  

Alojzij Smrekar: Svetnik je podal pobudo, da se prekine sodelovanje z zavetiščem v 

Trebnjem.  

Svetnika zanima, če obstaja kakšna bojazen, da občina ostane brez državnega denarja za 

gradnjo vrtca. 

Prav tako ga zanima kako je z optiko na njihovem območju.   

Domen Merzel: Pri poročilu o delu župana je bilo povedano, da je bil izbran izvajalec. Nikjer 

pa ni zaslediti cene gradnje. Svetnika zanima, če so bila pogajanja, ali bo ta cena tudi kje 

objavljena, oziroma če jo bodo svetniki na kak način izvedeli. Svetnika zanima kakšna je 

sedaj končna cena in koliko smo se odmaknili od idealnih želja, o katerih so se pred parim leti 

pogovarjali.  

Bojan Lupše: Svetnika zanima kam se bo preselilo nogometno igrišče pri gradnji vrtca. 

 

 

Predsedujoči je zaključil sejo ob 17.35. 

 

Pripravila:                                         

Nataša Dobravec 

                      

Direktor občinske uprave:                                                                       Predsedujoči: 

Rajko Grimšič                                             Rajko Meserko 

 


