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Skrajšani zapisnik 

 prve izredne seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji, ki je bila dne 18.01.2023  

ob 18.00 uri v sejni sobi Občine Šmartno pri Litiji,  

Tomazinova ulica 2, Šmartno pri Litiji 

 

 

Prisotni svetniki: Veronika Jesenšek,  Janez Tomažič, Darko Vidic, Domen Merzel, Franc 

Props, Alojzij Smrekar, Matic Kremžar, Matjaž Grabnar, Vinko Femc, Martin Gradišek, 

Matej Sirk, Matej Jug, Petra Kovačič Pancar, Maja Toplak Primc, Branko Šuštaršič  

Odsotni: Andreja Kastelic – opr. 

Ostali prisotni: Za občinsko upravo: Nataša Dobravec 

Vabljeni: mediji 

 

Sejo je pričel in vodil župan Občine Šmartno pri Litiji Blaž Izlakar. Po uvodnem pozdravu je 

predsedujoči ugotovil sklepčnost sveta (navzočih je bilo 15 od 16 – ih članov občinskega 

sveta). 

 

Predsedujoči je predlagal naslednji dnevni red: 

 

1. Kadrovske zadeve: 

- imenovanje Odbora za družbene dejavnosti, 

- imenovanje Odbora za gospodarsko infrastrukturo, okolje in prostor, 

- imenovanje Odbora za zaščito in reševanje, 

- imenovanje Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance, 

- imenovanje Komisije za statut in pravna vprašanja, 

- imenovanje Nadzornega odbora in 

- imenovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Šmartno 

pri Litiji. 

 

Predsedujoči je dal v razpravo predlagani dnevni red. 

 

Razprave na dnevni red ni bilo. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog dnevnega reda: 

 

1. Kadrovske zadeve: 

- imenovanje Odbora za družbene dejavnosti, 

- imenovanje Odbora za gospodarsko infrastrukturo, okolje in prostor, 

- imenovanje Odbora za zaščito in reševanje, 

- imenovanje Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance, 

- imenovanje Komisije za statut in pravna vprašanja, 

- imenovanje Nadzornega odbora in 

- imenovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine 

Šmartno pri Litiji. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta. 

Dnevni red  je bil sprejet s 15 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 
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AD 1). Kadrovske zadeve: 

 

Uvod je podala predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Veronika 

Jesenšek. 

 

Razprave ni bilo. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

 

SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji, sprejema sklep, da se o posameznem 

delovnem telesu občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji glasuje v celoti in v taki 

sestavi kot je bil podan predlog s strani Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja.  

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta. 

Sklep je bil sprejet s 15 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 

 

- imenovanje Odbora za družbene dejavnosti 

 

Uvod je podala predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Veronika 

Jesenšek. 

 

Razprave ni bilo. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

 

SKLEP 2: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji,  v Odbor za družbene dejavnosti 

imenuje Urško Fele, Darka Vidica, Andrejo Kastelic, Janeza Peterlina in Majo Toplak 

Primc. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta. 

Sklep je bil sprejet s 15 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 

 

- imenovanje Odbora za gospodarsko infrastrukturo, okolje in prostor 

 

Uvod je podala predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Veronika 

Jesenšek. 

 

Razprave ni bilo. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

 

SKLEP 3: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji,  v Odbor za gospodarsko 

infrastrukturo, okolje in prostor imenuje Gašperja Ambroža, Matica Kremžarja, 

Franca Propsa, Mateja Sirka in Marka Slapničarja. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta. 

Sklep je bil sprejet z 12 glasovi »za« in z 3 glasovi »proti«. 
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- imenovanje Odbora za zaščito in reševanje 

 

Uvod je podala predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Veronika 

Jesenšek. 

 

Razprave ni bilo. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

 

SKLEP 4: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji, v Odbor za zaščito in reševanje 

imenuje Domna Merzela, Mateja Juga, Janka Zamana, Branka Šuštaršiča in Mitja 

Jerina. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta. 

Sklep je bil sprejet s 15 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 

 

- imenovanje Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance 

 

Uvod je podala predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Veronika 

Jesenšek. 

 

Razprave ni bilo. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

 

SKLEP 5: Občinski svetu Občine Šmartno pri Litiji, v Odbor za gospodarstvo, 

kmetijstvo, turizem in finance imenuje Vinka Femca,  Andrejo Kastelic, Petro Kovačič 

Pancar, Matijo Lupšeta in Heleno Smrekar. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta. 

Sklep je bil sprejet z 11 glasovi »za« in z 3 glasovi »proti«. 

 

- imenovanje Komisije za statut in pravna vprašanja 

 

Uvod je podala predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Veronika 

Jesenšek. 

 

Razprave ni bilo. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

 

SKLEP 6: Občinski svetu Občine Šmartno pri Litiji, v Komisijo za statut in pravna 

vprašanja imenuje Martina Fortuna, Matjaža Grabnarja, Petro Kovačič Pancar, Matica 

Kremžarja, Heleno Selan. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta. 

Sklep je bil sprejet s 15 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 
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- imenovanje Nadzornega odbora 

 

Uvod je podala predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Veronika 

Jesenšek. 

 

Razprave ni bilo. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

 

SKLEP 7: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji, v Nadzorni odbor Občine Šmartno 

pri Litiji imenuje Lilijano Mandelj, Marka Simončiča, Liljano Bučar, Klaro Zupančič in 

Andreja Juriča. 

Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta. 

Sklep je bil sprejet s 15 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 

 

- imenovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine 

Šmartno pri Litiji 

 

Uvod je podala predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Veronika 

Jesenšek. 

 

Razprave ni bilo. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

 

SKLEP 8: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji, v Svet za preventivo in vzgojo v 

cestnem prometu imenuje Mateja Sirka, Romano Doles Čož, kot predstavnico Osnovne 

šole Šmartno in Andreja Hrupa s strani Policijske postaje Litija. 

Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta. 

Sklep je bil sprejet s 15 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 

 

 

Predsedujoči je zaključil sejo ob 17.15 uri. 

 

Pripravila:                                         

Nataša Dobravec 

                      

Direktor Občinske uprave:                                                                  Predsedujoči: 

Rajko Grimšič                                            Blaž Izlakar 

 

 

 

 


