
Zapisnik 9. dopisne seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji 

 

Zapisnik 9. dopisne seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji, ki je 

potekala od 24.08.2022 (od vročitve gradiva) do 26.08.2022 do 12.00 ure 

 

 

Korespondenčno sejo občinskega sveta je sklical župan Občine Šmartno pri Litiji na podlagi 

določbe 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS št. 

6/2022). 

 

Dnevni red: 

 

1. Sklep o določitvi mest za plakatiranje v času volilne kampanje za lokalne volitve 

2022 

2. Sklep o delnem povračilu stroškov volilne kampanje za lokalne volitve  2022 v 

Občini Šmartno pri Litiji 

 

Vsem članom občinskega sveta je bilo gradivo za odločanje (predlog sklepov z obrazložitvijo 

in obrazcem za odločanje) dokazno posredovano 24.08.2022. V roku za odločanje, ki je trajal 

od vročitve gradiva in najkasneje 26.08.2022 do 12.00, je svojo odločitev pravočasno 

sporočilo 13 od skupno 16 svetnikov. Svetniki so svoje odločitve sporočili po elektronski 

pošti  in osebno.  

Svetniki, ki so sporočili svojo odločitev: Suzana Kepa, Veronika Jesenšek, Anica Bitenc, 

Janez Simončič, Janez Tomažič, Darko Vidic, Martin Fortuna, Domen Merzel, Alojzij 

Smrekar, Darja Gorše, Marko Slapničar, Franc Adamčič in Sašo Goršek. 

 

 

AD 1). Sklep o določitvi mest za plakatiranje v času volilne kampanje za lokalne volitve 

2022 

 

Župan je v odločanje svetnikom posredoval  naslednje sklepe: 

 

SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema Sklep o določitvi mest za 

plakatiranje v času volilne kampanje za lokalne volitve 2022. 

 

Glasovalo je 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 sprejema sklep, da so organizatorji 

volilne kampanje za postavitev stojnic na javni površini oproščeni plačila komunalne 

takse. 

 

Glasovalo je 13 članov občinskega sveta. 

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

 

SKLEP 3: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep, da se za potrebe 

volilnih shodov, organizatorjem volilnih shodov ne zaračuna uporaba Kulturnega doma. 

Ostali pogoji iz Pravilnika o najemu Kulturnega doma in inventarja ostanejo 

nespremenjeni. 

 

Glasovalo je 13 članov občinskega sveta. 

Sklep je bil sprejet s 13 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 
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AD 2). Sklep o delnem povračilu stroškov volilne kampanje za lokalne volitve  2022 v 

Občini Šmartno pri Litiji 

 

Župan je v odločanje svetnikom posredoval  naslednji sklep: 

 

SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema Sklep o delnem povračilu 

stroškov za organiziranje volilne kampanje za lokalne volitve 2022 v Občini Šmartno pri 

Litiji. 

 

Glasovalo je 13 članov občinskega sveta. 

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

 

Zapisnik 9. dopisne seje se predlaga v potrditev na prvi naslednji  redni seji občinskega sveta. 

 

 

Šmartno pri Litiji, 26.08.2022 

 

 

Pripravila: 

Nataša Dobravec 

 

 

Direktor občinske uprave:                                             Župan Občine Šmartno pri Litiji: 

        Rajko Grimšič                    Rajko Meserko 


