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Poročilo o izvrševanju sprejetih sklepov 2. redne seje Občinskega sveta Občine Šmartno 

pri Litiji z dne, 15.02.2023 

 

 

AD 2). Odlok o proračunu Občine Šmartno pri Litiji za leto 2023 – predlog za prvo 

branje 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta. Sklepa v paketu sta bila sprejeta s 

15 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.  

 

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

Šmartno pri Litiji za leto 2023 – prvo branje. 

SKLEP 2: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme sklep, da se o predlogu 

proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2023 opravi javna razprava. 

 

Na podlagi sprejetih sklepov, je bila opravljana javna razprava predloga proračuna in 

pripravljen predlog proračuna za drugo branje. 

 

AD 3). Pravilnik o sprejemu otrok v Vrtec Ciciban 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet s 15 glasovi 

»za« in z 0 glasovi »proti«. 

 

SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme Pravilnik o sprejemu otrok v 

Vrtec Ciciban, vključno s pripombami podanimi na seji. 

 

Na podlagi sprejetega sklepa je bil pravilnik objavljen v Uradnem listu RS št.: 

25/2023, dne 24.02.2023. 

 

AD 4). Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov ljubiteljske kulturne 

dejavnosti v Občini Šmartno pri Litiji  

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet s 15 glasovi 

»za« in z 0 glasovi »proti«. 

 

SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejem Pravilnik o sofinanciranju 

programov in projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Šmartno pri Litiji. 

 

Na podlagi sprejetega sklepa je bil pravilnik objavljen v Uradnem listu RS št.: 

25/2023, dne 24.02.2023. 

 

AD 5). Pravilnik o spremembah Pravilnika o subvencioniranju servisa celodnevne 

povezave preko osebnega telefonskega alarma 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet s 15 glasovi 

»za« in z 0 glasovi »proti«. 

 

SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme Pravilnik o spremembah 

Pravilnika o subvencioniranju servisa celodnevne povezave preko osebnega telefonskega 

alarma. 
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Na podlagi sprejetega sklepa je bila sprememba pravilnika objavljena v Uradnem listu RS št.: 

25/2023, dne 24.02.2023. 

 

AD 6). Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Občini Šmartno pri Litiji 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet s 15 glasovi 

»za« in z 0 glasovi »proti«. 

 

SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme predloženi Sklep o določitvi 

cen programov predšolske vzgoje v Občini Šmartno pri Litiji, ki se uporablja od 01. 

februarja 2023 dalje. 

 

Na podlagi sprejetega sklepa je bil sklep objavljen v Uradnem listu RS št.: 

25/2023, dne 24.02.2023. 

 

AD 7). Obravnava subvencije cene omrežnine odvajanja komunalne odpadne vode 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet s 15 glasovi 

»za« in z 0 glasovi »proti«. 

 

SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji potrjuje subvencijo omrežnine 

odvajanja komunalne odpadne vode v višini 25 %. Subvencija se uveljavi s 01.02.2023. 

Subvencijo se nameni gospodinjstvom in izvajalcem nepridobitnih dejavnosti.  

 

Na podlagi sprejetega sklepa, bo javno podjetje KSP Litija, upoštevalo subvencijo pri 

omrežnini odvajanja komunalne odpadne vode.  

 

 

Pripravila:                                                                                      Direktor občinske uprave: 

Nataša Dobravec                                                                                 Rajko Grimšič 

 

 

 
 


