
Evidenca sprejetih sklepov sej Občinskega sveta Občine Litija v mandatu 2014-2018 in realizacija  

 1 

 Konstitutivna seja, 29.10.2014 

 

AD 1) Imenovanje začasne tričlanske mandatne komisije za potrditev mandatov 

  

Sprejet je bil naslednji 

SKLEP: Občinski svet imenuje začasno mandatno komisijo v sestavi: Pavel Hiršel – predsednik, Gregor Zavrl – član in Alojz Trdin – 

član.  

Realizacija: Začasna komisija je pregledala izdana potrdila o izvoliti. Pri pregledu ni bilo ugotovljenih nepravilnosti zato je občinskemu svetu 
predlagala v potrditev mandate izvoljenim članom občinskega sveta ter ţupana občine.  

 
AD 2) Poročilo Občinske volilne komisije  o izvolitvi ţupana in občinskega sveta 

 

Sprejet je bil naslednji 

SKLEP: Občinski svet vzame na znanje poročilo občinske volilne komisije o izvolitvi članov občinskega sveta ter ţupana občine.  

 

AD 3) Potrjevanje mandatov občinskemu svetu 

 

Sprejet je bil naslednji 
Sklep: Občinski svet potrjuje  mandate izvoljenim članom občinskega sveta:  

Ime izvoljenega Rojen Ulica Pošta 

Boris Doblekar 04.07.1970 Grbinska cesta 34b 1270 Litija 

Nada Mesarič 18.05.1965 Cankarjeva cesta 1 1270 Litija 

Alojz Trdin 23.05.1962 Cesta komandanta Staneta 15 1270 Litija 

Dušanka Klančar 14.12.1959 Brodarska ulica 16 1270 Litija 

Rudolf Kozlevčar 17.04.1957 Tenetiše 24 1270 Litija 

Kaja Mlakar Agreţ 14.09.1980 Cesta Dušana Kvedra 2 1270 Litija 

Bojan Ţeleznik 28.11.1955 Sitarjevška cesta 25 1270 Litija 

Lijana Lovše 05.04.1961 Zgornji Log 17 1270 Litija 

Marko Zajc 15.07.1965 Graška cesta 50a 1270 Litija 

Primoţ Kokovica 13.06.1984 Grbinska cesta 7 1270 Litija 

Aleksander Gombač 11.12.1963 Loška ulica 4 1270 Litija 

Dušan Hauptman 17.09.1960 Grbinska cesta 66a 1270 Litija 
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Leopold Ţnideršič 01.04.1950 Kresnice 138 1281 Kresnice 

Mateja Malis 12.06.1968 Ponoviče 4k 1282 Sava 

Franc Rokavec 12.09.1963 Zgornja Jevnica 12 1281 Kresnice 

Marija Osolnik Bajde 06.08.1958 Spodnji Hotič 10 1270 Litija 

Pavel Hiršel 28.06.1942 Vače 76 1252 Vače 

Joţko Vidmar 29.09.1961 Zgornji Hotič 11a 1270 Litija 

Anton Korimšek 01.01.1953 Borovak pri Polšniku 3 1272 Polšnik 

Anton Jesenšek 12.03.1965 Spodnje jelenje 2 1273 Dole pri Litiji 

Helena Perko 06.11.1957 Vodice 1 1274 Gabrovka 

Gregor Zavrl 01.09.1986 Nova gora 5a 1274 Gabrovka 

Ana Marija Majcen 26.08.1981 Polšnik 11 1272 Polšnik 

 

Realizacija: Občinski svet je potrdil mandate izvoljenim članom občinskega sveta. Članom občinskega sveta so bile izdane odločbe.  
 

AD 4) Potrditev mandata ţupanu 

 

Sprejeta sta bila naslednja sklepa: 
Sklep 1: Občinski svet potrjuje mandat ţupanu Francu Rokavcu, roj. 12.09.1963, Zgornja Jevnica 12, Kresnice. 

Realizacija: Občinski svet je potrdil mandat ţupana Francu Rokavcu. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je izdala sklep o 
določitvi plače.  

 

Sklep 2: Občinski svet ugotavlja, da je zaradi nezdruţljivosti funkcije prenehal mandat izvoljenemu članu občinskega sveta Francu 

Rokavcu, roj. 12.09.1963, Zgornja Jevnica 12, 1281 Kresnice. Občinsko volilno komisijo se pozove, da prične postopek za potrd itev 

nadometnega mandata v II. volilni enoti.  

Realizacija: Občinska volilna komisija je izvedla postopek prehoda mandata na naslednjega z liste kandidatov.  
 

AD 5) Kadrovske zadeve: 

 

 Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

 

Sprejet je bil naslednji 
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SKLEP: Občinski svet imenuje Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja v naslednji sestavi: Pavel Hiršel, stanujoč Vače 

76, 1252 Vače – predsednik, Lijana Lovše, stanujoča Zgornji Log 17, 1270 Litija – članica, Anton Korimšek, stanujoč Borovak pri 

Polšniku 3, 1272 Polšnik – član, Gregor Zavrl, stanujoč Nova Gora 5a, 1274 Gabrovka – član, Leopold Ţnideršič, stanujoč Kresnice 138, 

1281 Kresnice – član, Dušanka Klančar, stanujoča Brodarska ulica 16, 1270 Litija – članica, Aleksander Gombač, stanujoč Loška ulica 

4, 1270 Litija – član, Dušan Hauptman, stanujoč Grbinska cesta 66a, 1270 Litija – član in Primoţ Kokovica, stanujoč Grbinska cesta 7, 

1270 Litija – član.  

  

Sprejet je bil naslednji 
Sklep: Na seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja se vabi tudi svetniško skupino Iniciativa za demokratično 

socializem Zdruţena levica brez glasovalne pravice.  

Realizacija: Na podlagi sprejetega sklepa je bil izdan sklep o imenovanju komisije, ki so ga prejeli vsi člani komisije. Na komisijo se redno vabi 

tudi ga. Kajo Mlakar Agreţ.  
  

 Imenovanje delovnih teles občinskega sveta 

 

Sprejeti so bili naslednji sklepi: 
Sklep 1: : Občinski svet imenuje Komisijo za statut in pravna vprašanja v sestavi:  Gregor Zavrl, stanujoč Nova Gora 5a, 1274 

Gabrovka – predsednik, Pavel Hiršel, stanujoč Vače 76, 1252 Vače – član, DeSUS – Rudolf Kozlevčar, stanujoč Tenetiše 24, 1270 Litija – 

član,  Bojan Ferk, stanujoč  Kresnice 36a, 1281 Kresnice – član in  Albert Pavli, stanujoč Maistrova ulica 14, 1270 Litija – član  

Realizacija: Na podlagi sprejetega sklepa je bil izdan sklep o imenovanju komisije, ki so ga prejeli vsi člani komisije. 
 

Sklep 2: Občinski svet imenuje Komisija za vloge in pritoţbe v sestavi:  Anton Jesenšek, stanujoč Spodnje Jelenje 2, 1273 Dole pri Litiji 

– predsednik,  Dušanka Klančar, stanujoča Brodarska ulica 16, 1270 Litija – članica,  Boris Doblekar, stanujoč Grbinska cesta 34b, 1270 

Litija – član,  Marica Matijević, stanujoča Brodarska ulica 8, 1270 Litija – članica, in Dušan Jovanović, stanujoč Jerebova ulica 6, 1270 

Litija – član.  

Realizacija: Na podlagi sprejetega sklepa je bil izdan sklep o imenovanju odbora, ki so ga prejeli vsi člani odbora. 

 

Sklep 3: Občinski svet imenuje Odbor za druţbene dejavnosti v sestavi: Lijana Lovše, stanujoča Zgornji Log 17, 1270 Litija – 

predsednica,  Bojan Ţeleznik, stanujoč Sitarjevška cesta 25, 1270 Litija – član, Boris Doblekar, stanujoč Grbinska cesta 34a, 1270 Litija 

– član, Dušan Hauptman, stanujoč Grbinska cesta 66a, 1270 Litija – član, Kaja Mlakar Agreţ, stanujoča Cesta Dušana Kvedra 2, 1270  
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Litija – članica,  Albert Pavli, stanujoč Maistrova ulica 14, 1270 Litija – član, Igor Medved, stanujoč Brezovo 33a, 1274 Gabrovka – član,  

Alenka Mesojedec, stanujoča Gabrovka 85, 1274 Gabrovka – članica in Grošelj Joţef, stanujoč Graška cesta 20, 1270 Litija – član.   

Realizacija: Na podlagi sprejetega sklepa je bil izdan sklep o imenovanju odbora, ki so ga prejeli vsi člani odbora. 

 

Sklep 4: Občinski svet imenuje Odbor za finance in gospodarjenje z nepremičninami v sestavi: Marija Bajde Osolnik, stanujoča Spodnji 

Hotič 10, 1270 Litija – predsednica,  Rudolf Kozlevčar, stanujoč Tenetiše 24, 1270 Litija – član, Alojz Trdin, stanujoč Cesta komandanta 

Staneta 15, 1270 Litija – član, Mateja Malis, stanujoča Ponoviče 4k, 1282 Sava – članica, Nada Mesarič, stanujoča Cankarjeva cesta 1, 

1270 Litija – članica, Neţka Pirc, stanujoča Partizanska pot 21, 1270 Litija – članica,  Aleš Jurič, stanujoč Maistrova ulica 5, 1270 Litija 

– član,  Vida Vukovič, stanujoča Prečna ulica 8, 1270 Litija – članica in Šraj Rok, stanujoč Cesta komandanta Staneta 1, 1270 Litija – 

član.  

Realizacija: Na podlagi sprejetega sklepa je bil izdan sklep o imenovanju odbora, ki so ga prejeli vsi člani odbora. 

 

Sklep 5: Občinski svet imenuje Odbor za gospodarsko infrastrukturo, urejanje prostora in varstvo okolja v sestavi: Aleksander 

Gombač, stanujoč Loška ulica 4, 1270 Litija – predsednik,  Marko Zajc,  stanujoč Graška cesta 50a, 1270 Litija – član,  Anton Jesenšek, 

stanujoč Spodnje Jelenje 2, 1273 Dole pri Litiji – član,  Bojan Ţeleznik, stanujoč Sitarjevška cesta 25, 1270 Litija – član, – Primoţ 

Kokovica, stanujoč Grbinska cesta 7, 1270 Litija – član,  Filip Fele, stanujoč Polšnik 2, 1272 Polšnik – član,  Joţica Šinkovec, stanujoča 

Vernek 2, 1281 Kresnice – članica, Jernej Konjar, stanujoč Sitarjevška cesta 13, 1270 Litija – član in Roman Ponebšek, stanujoč 

Kresnice 101, 1281 Kresnice – član.   

Realizacija: Na podlagi sprejetega sklepa je bil izdan sklep o imenovanju odbora, ki so ga prejeli vsi člani odbora. 

 

Sklep 6: Občinski svet imenuje Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem v sestavi: Helena Perko, stanujoča Vodice pri Gabrovki 1, 

1274 Gabrovka – predsednica,Joţko Vidmar, stanujoč Zgornji Hotič 11a, 1270 Litija – član, Ana Marija Majcen, stanujoča Polšnik 11, 

1272 Polšnik – članica,  Anton Korimšek, stanujoč Borovak pri Polšniku 3, 1272 Polšnik – član, Leopold Ţnideršič, stanujoč Kresnice 

138, 1281 Kresnice – član,  Marija Zajc, stanujoča Graška cesta 50, 1270 Litija – članica, Avgust Pestotnik, stanujoč Grbinska cesta 13, 

1270 Litija – član, Boštjan Sukič, stanujoč Zgornji Hotič 45, 1270 Litija – član in  Nataša Zrimšek, stanujoča Partizanska pot 50, 1270 

Litija – članica.   

Realizacija: Na podlagi sprejetega sklepa je bil izdan sklep o imenovanju odbora, ki so ga prejeli vsi člani odbora. 
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Sklep 7: Občinski svet imenuje Odbor za reševanje, zaščito in poţarno varnost v sestavi: Bojan Ţeleznik, stanujoč Sitarjevška cesta 25, 

1270 Litija – predsednik, Marko Zajc, stanujoč Graška cesta 50a, 1270 Litija – član, Ana Marija Majcen, stanujoča Polšnik 11, 1272 

Polšnik – članica, Joţko Vidmar, stanujoč Zgornji Hotič 11a, 1270 Litija – član,  Primoţ Kokovica, stanujoč Grbinska cesta 7, 1270 

Litija – član, Uroš Komat, stanujoč Tihaboj 30, 1274 Gabrovka – član,  Matevţ Pestotnik, stanujoč Grbinska cesta 13, 1270 Litija – član,  

Joţe Groboljšek, stanujoč Zgornji Log 16, 1270 Litija – član in Dušan Jere, stanujoč Kresnice 78a, 1281 Kresnice – član. 

Realizacija: Na podlagi sprejetega sklepa je bil izdan sklep o imenovanju odbora, ki so ga prejeli vsi člani odbora. 

 

 2. redna seja, 17.12.2014 

 

AD 1) Ugotovitveni sklep za nadomestnega svetnika 

  

Sprejet je bil naslednji 

SKLEP: Občinski svet Občine Litija na podlagi sklepa Občinske volilne komisije Občine Litija Antonu Lokarju, rojenemu 07.03.1961, 

stanujočemu Ponoviče 22b, Sava, kot prvemu naslednjemu na listi kandidatov SLS v 2. volilni enoti, potrjuje nadomestni mandat člana 

Občinskega sveta Občine Litija do izteka mandatne dobe občinskega sveta. 

Realizacija: Na podlagi sklepa o potrditvi nadomestnega mandata je bila izdana odločba.  

 
AD  2) Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2014 – skrajšani postopek 

 
Sprejet je bil naslednji 

SKLEP: Občinski svet Občine Litija sprejme predlog Odloka  o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Litija za leto 

2014- predlog za prvo branje. 

 
Sprejet je bil naslednji 

SKLEP: Občinski svet Občine Litija sprejme predlog Odloka  o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Litija za leto 

2014.  

Realizacija: Odlok je bil posla v objavo v Uradni list RS in je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 94/14.  
 

 
 

AD 3) Informacija o stanju in finančni realizaciji projektov (SVC; OŠ Litija; CČN, GJI, Ceroz)  
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Sprejet je bil naslednji 
SKLEP: Občinski svet sprejme Informacijo o stanju in finančni realizaciji projektov (SVC, OŠ Litija, CČN, GJI, CEROZ)  in zavezuje 

ţupana in občinsko upravo, da je prva prioriteta pri pripravi proračuna Občine Litija za leto 2015 zagotovitev sredstev za 

dokapitalizacijo SVC-ja in za izvajanje investicij (OŠ Litija, CČN, GJI, CEROZ).  

 
AD 4) Vrednost točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2015 

 
Sprejet je bil naslednji 

SKLEP: Občinski svet Občine Litija sprejme sklep o vrednosti točke za določitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za  leto 

2015, v višini 0,0069 €. 

Realizacija: Sklep je bil poslan v objavo v Uradni list RS in bil objavljen v Uradnem listu RS št. 94/2014. Prav tako bo z višino točke za odmero 
nadomestila za leto 2015 seznanjeno Ministrstvo za finance ob predaji baze NUSZ za odmerno leto 2015. 

 

AD 5) Predlog Okvirnega program dela in terminskega plana programa dela Občinskega sveta občine Litija za leto 2015  

 
Sprejet je bil naslednji 

SKLEP: Občinski svet sprejme Okvirni program dela in terminski plan programa dela Občinskega sveta Občine Litija za leto 2015 . 

Realizacija: Seje Občinskega sveta potekajo okvirno po programu dela in terminskem planu programa dela Občinskega sveta Občine Litija.  

 

AD 6) Premoţenjsko pravne zadeve 

 

 Razširitev Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoţenjem za leto 2014  

 

Sprejet je bil naslednji 

SKLEP: Občinski svet Občine Litija sprejme Razširitev letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoţenjem za leto 2014.  

Realizacija: Na podlagi sprejetega sklepa so bile izpolnjene pravne podlage za sklenitev pravnega posla z nepremičninami opredeljenimi v 

razširitvi letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoţenjem občine za leto 2014.  
 

 Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena 

 

Sprejet je bil naslednji 



Evidenca sprejetih sklepov sej Občinskega sveta Občine Litija v mandatu 2014-2018 in realizacija  

 7 

SKLEP: Občinski svet Občine Litija sprejme  Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na nepremičninah s 

parc. št. 1098/112, 1098/113, 1098/109 in 1098/110 vse k.o. 1834 Konj in 1134/1 k.o.  1853 Okrog. 

Realizacija: Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije številka 

94/14 z dne 24.12.2014. Po objavi je občinska uprava izdala po uradni dolţnosti odločbo o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra ter po 
pravnomočnosti odločbe podala e-ZK predlog za izbris zaznambe. Zaznamba je bila s sklepom okrajnega sodišča izbrisana.  

 

AD 7) Kadrovske zadeve 

 

 Soglasje k imenovanju direktorja Javnega zavoda Zdravstveni dom Litija 

 

Sprejet je bil naslednji 

SKLEP: Občinski svet  poda soglasje  k imenovanju ga. Joţefe Keţar, roj. 07.07.1955, stanujoča Breg pri Litiji 13a, Litija, za direktorico 

Javnega zavoda Zdravstveni dom Litija. 

Realizacija: Na podlagi sprejetega sklepa je bilo svetu Javnega zavoda Zdravstveni dom Litija posredovano soglasje, ki imenovanju ga. Joţefe 
Keţar za direktorico zavoda.  

 

 Imenovanje direktorja Javnega zavoda za kulturo, mladino in šport Litija 

 

Sprejet je bil naslednji 
SKLEP: Občinski svet za direktorico Javnega zavoda za kulturo, mladino in šport s 01.01.2015 imenuje ga. Alenko Urbanc, roj. 

24.8.1962, stanujočo Kresnice 33a, Kresnice. 

Realizacija:  Na podlagi sprejetega sklepa je bilo svetu Javnega zavoda za kulturo, mladino in šport Litija posredovan sklep o imenovanju  ga. 
Alenke Urbanc, za direktorico zavoda. Sklep je prejela tudi ga. Alenka Urbanc.  

 
 

 
 

 Razrešitev in imenovanje nadomestnega člana v Odbor za reševanje, zaščito in poţarno varnost 

 

Sprejeta sta bila naslednja sklepa: 

SKLEP 1: Občinski svet razreši člana Odbora za reševanje, zaščito in poţarno varnost Jere Dušana, stanujočega Kresnice 78a, Kresnice. 
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SKLEP 2: Občinski svet za nadomestnega člana v Odbor za reševanje, zaščito in poţarno varnost imenuje Jovanović Dušana, 

stanujočega Jerebova ulica 6, Litija. 

Realizacija:  Na podlagi sprejetega sklepa je bil izdan sklep o razrešitvi in imenovanju nadomestnega člana v odbor. Sklep so prejeli vsi člani 

odbora.  
 

 Imenovanje predstavnika ustanovitelja v svet Javnega zavoda Osnovna šola Gabrovka-Dole  

 

Sprejet je bil naslednji 
SKLEP: Občinski svet za predstavnika ustanovitelja v svet Javnega zavoda Osnovna šola Gabrovka-Dole imenuje Brinovec Miroslava, 

stanujočega Slavina 1, Dole, Dim Avguština, stanujočega Kumpolje 2, Gabrovka ter Lovše Vanjo, stanujočo Hohovica 10, Gabrovka. 

Realizacija:  Na podlagi sprejetega sklepa je bil izdan sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v svet Javnega zavoda Osnovna šola 

Gabrovka-Dole, ki so ga prejeli imenovani predstavniki ter svet zavoda. 
 

 Imenovanje Nadzornega odbora Občine Litija 

 

Sprejet je bil naslednji 

SKLEP: Občinski svet imenuje Nadzorni odbor Občine Litija v sestavi: Klemen Grošelj, stanujoč Graška cesta 22c, Litija – predsednik; 

Ljubo Tomaţič, stanujoč Maistrova ulica 16, Litija – član; Joţef Hostnik, stanujoč Cesta komandanta Staneta 16, Litija – član; Sanda 

Skubic Drnovšek, stanujoča Ulica Luke Svetca 7, Litija – članica; Dušan Jere, stanujoč Kresnice 78a, Kresnice-član; Stanislav Bokal, 

stanujoč Graška cesta 14, Litija – član; Matjaţ Juvančič, stanujoč Zgornji Hotič 2a, Litija – član. 

Realizacija:  Na podlagi sprejetega sklepa je bil izdan sklep o imenovanju nadzornega odbora, ki so ga prejeli vsi člani nadzornega odbora. 

 

 Sklep o ustanovitvi in delovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Litija 

 

Sprejet je bil naslednji 
SKLEP: Občinski svet sprejme Sklep o ustanovitvi in delovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Litija. 

Realizacija:  Sklep o ustanovitvi in delovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Litija, je bil objavljen v Uradnem listu 
Republike Slovenije številka 94 z dne 24.12.2014.  

 
AD 8) Informacija o delu ţupana, podţupanov in občinske uprave 

 

Občinski svet Občine Litija je sprejel na znanje Informacijo o delu ţupana, podţupanov in občinske uprave. 
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 1. Izredna seja, 22.1.2015 

 

AD 1) Odlok o proračunu Občine Litija za leto 2015- prvo branje 

  

Sprejet je bil naslednji 

SKLEP: Občinski svet Občine Litija sprejme Odlok o proračunu Občine Litija za leto 2015- prvo branje. 

 

AD  2) Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za območje Grbin – prvo branje 

 

Sprejeta sta bila naslednja sklepa: 
SKLEP 1: Občinski svet Občine Litija sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za območje Grbin v 

prvem branju. 

SKLEP 2: Občinski svet se seznanja z vsebino javnega naznanila o javni razgrnitvi in javi obravnavi osnutka Odloka o spremembah in 

dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za območje Grbin.  

Realizacija: Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi bo objavljeno v februarski številki Glasila občan. Javna razgrnitev bo potekala 

med 23.2.2015 in 10.3.2015, javna obravnava pa bo organizirana 4.3.2015 ob 17.00 uri v veliki sejni sobi Občine Litija. 
 

 AD 3) Kadrovske zadeve 

 

 Imenovanje članov Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Litija  

 

Sprejet je bil naslednji 
SKLEP: Občinski svet Občine Litija imenuje Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Litija v sestavi: Renata Mlinar, 

stanujoča Sitarjevška cesta 26, 1270 Litija (predstavnik Vrtca Litija); Gorazd Sinjur, stanujoč Petrušnja vas 16, 1296 Šentvid pri Stični 

(predstavnik PP Litija); Peter Svetič, stanujoč Graška cesta 2, 1270 Litija (predstavnik avto šole); Andreja Jerant, stanujoča Prisoja 

ulica 12, 1270 Litija (predstavnik občinske uprave); Peter Rutar, stanujoč Loška ulica 9, 1270 Litija (predstavnik MS Litija); Nataša 

Zupančič, stanujoča Kumpolje 5, 1274 Gabrovka (predstavnik OŠ Gabrovka); Miha Jančar, stanujoč Kresnice 72, 1281 Kresnice 

(predstavnik OŠ Gradec); Matjaţ Bizilj, stanujoč Vrhpolje 17, 1251 Moravče (predstavnik OŠ Litija); Janez Orehek, stanujoč Zgornji 

Hotič 29, 1270 Litija (predstavnik KSP Litija d.o.o.); Helena Kozlevčar, stanujoča Petelinkarjeva 3, 1411 Kisovec (vodja inšpektorata) in 

Boris Doblekar, stanujoč Grbinska cesta 34b, 1270 Litija (predstavnik občinskega sveta).  
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Realizacija: Na podlagi sklepa je bil izdan sklep o imenovanju članov sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, ki so ga prejeli vsi člani 

sveta.   
 

 Razrešitev in imenovanje nadomestnega člana v Odboru za druţbene dejavnosti 
 

Sprejeta sta bila naslednja sklepa: 
SKLEP 1: Občinski svet Občine Litija razreši člana Odbora za druţbene dejavnosti Bojana Ţeleznika, stanujočega Sitarjevška cesta 25, 

1270 Litija.  

SKLEP 2: Občinski svet Občine Litija za nadomestnega člana v Odbor za druţbene dejavnosti imenuje  Antona Lokarja, stanujočega 

Ponoviče 22b, 1270 Litija.  

Realizacija:  Na podlagi sprejetega sklepa je bil izdan sklep o razrešitvi in imenovanju nadomestnega člana v odbor. Sklep so prejeli vsi člani 

odbora.  
 

 Razrešitev in imenovanje predsednika Odbora za reševanje, zaščito in poţarno varnost  

 
Sprejet je bil naslednji 

SKLEP 1: Občinski svet Občine Litija razreši predsednika Odbora za reševanje, zaščito in poţarno varnost Bojana Ţeleznika, 

stanujočega Sitarjevška cesta 25, 1270 Litija.  

SKLEP 2: Občinski svet Občine Litija za novega predsednika Odbora za reševanje, zaščito in poţarno varnost imenuje  Antona 

Lokarja, stanujočega Ponoviče 22b, 1270 Litija.  

Realizacija:  Na podlagi sprejetega sklepa je bil izdan sklep o razrešitvi in imenovanju nadomestnega člana v odbor. Sklep so prejeli vsi člani 

odbora.  
 

 

 2. Izredna seja, 29.1.2015 

 

AD 1) Novelacija IP-jev (OŠ Litija; CČN; GJI) 

  

Sprejeti so bili naslednji sklepi: 

SKLEP 1:Občinski svet Občine Litija sprejme Novelacijo investicijskega programa št. 4 za projekt Odvajanja in čiščenja odpadne vode 

v porečju srednje Save – 2. Faza; Izgradnja kanalizacije in čistilne naprave v Občinah Litija in Šmartno pri Litiji, ki ga je izdelalo 

podjetje In-takt d.o.o., januar 2015. 
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SKLEP 2: Občinski svet Občine Litija sprejme Novelacijo investicijskega programa Čistilna naprava Litija – lokalna GJI,  ki ga je 

izdelalo podjetje In-tact d.o.o., januar 2015. 

SKLEP 3: Občinski svet Občine Litija sprejme Novelacijo - dopolnitev  investicijskega programa  št.4 za projekt OŠ Litija, ki ga je 

izdelalo podjetje Fimex - N d.o.o., januar 2015. 

Realizacija: V skladu s sprejetimi investicijskimi dokumenti se je pripravil Načrt razvojnih programov 2015-2018. 

 
AD  2) Odlok o proračunu Občine Litija za leto 2015- drugo branje 

 
Sprejet je bil naslednji 

SKLEP: Občinski svet Občine Litija sprejme Odlok o proračunu Občine Litija za leto 2015. 

Realizacija: Odlok o proračunu je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 7/2015, dne 2.2.2015. 

 
AD 3) Akt o spremembi Akta o ustanovitvi druţbe Socialno varstveni center Litija d.o.o 

 
Sprejeta sta bila naslednja sklepa: 

SKLEP  1: Občinski svet Občine Litija sprejme Akt o spremembi Akta o ustanovitvi druţbe Socialno varstveni center Litija, d.o.o.. 

SKLEP 2: Občinski svet Občine Litija sprejme sklep, da Občina Litija kot ustanovitelj in edini druţbenik sredstva dokapitalizacije v 

višini 3 milijonov EUR na račun druţbe SVC Litija d.o.o. zagotavlja mesečno po dvanajstinah, to je vsak mesec po 250.000,00 EUR. 

Realizacija: Akt o ustanovitvi druţbe SVC d.o.o. je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 7/2015, dne 2.2.2015. Prva dvanajstina je bila nakazana 
v dveh obrokih in sicer prvi obrok, dne 3.2.2015  v višini 120.000 €, drugi obrok pa dne 11.2.2015 v višini 130.000 €. 

 
 

AD 4) Kadrovske zadeve 

 

 Razrešitev in imenovanje nadomestnega člana v Nadzorni svet SVC d.o.o. 

 
Sprejeta sta bila naslednja sklepa: 

SKLEP 1: Občinski svet Občine Litija razreši člana Nadzornega sveta SVC d.o.o. Filipa Feleta, rojenega 21.8.1971, stanujočega  

Polšnik2, 1272 Polšnik. 

SKLEP 2: Občinski svet Občine Litija za nadomestnega člana v Nadzorni svet SVC d.o.o. imenuje Borisa Doblekarja, rojenega 4.7.1970, 

stanujočega Grbinska cesta 34b, 1270 Litija.  
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Realizacija:  Na podlagi sprejetega sklepa je bil izdan sklep o razrešitvi in imenovanju nadomestnega člana v nadzorni svet SVC d.o.o..  Sklep so 

prejeli vsi člani nadzornega sveta.  
 

 

 3.  redna seja, 17.2.2015 
 

AD 1) Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Litija – prvo branje 

  

Sprejet je bil naslednji 

SKLEP: Občinski svet Občine Litija sprejme Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Litija v prvem branju, kot primerno 

podlago za pripravo odloka za drugo branje, s tem, da se preuči pobuda, ki jo je podal svetnik Jesenšek.  

Realizacija: Na podlagi sprejetega sklepa in pripombe se bo odlok pripravil za obravnavo na drugo branje.  

 

AD  2) Soglasje k podpisu Sporazuma o medsebojnih obveznostih v zvezi s selitvijo Upravne enote Litija 

 

Predsedujoči je glede na opravljeno razpravo v zvezi s predmetno točko dnevnega reda predlagal, da se glasovanje o sklepu, 

predlaganem pod to točko dnevnega reda, ne opravi, ter da bo o interesu po ohranitvi obstoječe lokacije Upravne enote Litija seznanil 

pristojno ministrstvo ter da se ponovno poskuša najti ustrezno rešitev. 

 

Realizacija: Dne 25.2.2015 je bil na naslov Ministrstvo za javno upravo, Trţaška 21, 1000 Ljubljana in na naslov Upravna enota Litija, Jerebova 
ulica 14, 1270 Litija odpremljen dopis s pojasnilom in stališčem Občine Litija glede Sporazuma o medsebojnih obveznostih v zvezi s selitvijo 

Upravne enote Litija.  
 

AD 3) Predhodno soglasje ustanovitelja v spremembam Statuta javnega zavoda Zdravstveni dom Litija 

 

 Sprejet je bil naslednji 
SKLEP: Občinski svet Občine Litija soglaša s predlogom Sprememb Statuta javnega zavoda  Zdravstveni dom Litija.  

Realizacija: Dne 11.3.2015 je bil na naslov Zdravstveni dom Litija, Partizanska pot 8a, 1270 Litija in na naslov Občina Šmartno pri Litiji, 
Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji odpremljen dopis, s katerim sta bila oba naslovnika obveščena, da je Občinski svet Občine Litija na 

svoji 3. redni seji dne 17.2.2015 sprejel predhodno soglasje ustanovitelja k spremembam Statuta javnega zavoda Zdravstveni dom Litija. 
 

AD 4) Sklep o višini denarne pomoči za novorojence v Občini Litija 
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Sprejet je bil naslednji 
SKLEP: Občinski svet Občine Litija sprejme Sklep o višini denarne pomoči za novorojence v Občini Litija.  

Realizacija: Sklep o višini denarne pomoči za novorojence v Občini Litija je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 12/2015, dne 27.2.2015. 
 

AD 5) Sprememba Sklepa o  soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč druţini na domu 

 

Sprejet NI bil naslednji 
SKLEP: Občinski svet Občine Litija sprejme sklep o spremembi sklepa o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč druţini na 

domu v občini Litija. 

 

AD 6) Obravnava letnega programa dela na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami 

 

Sprejet je bil naslednji 
SKLEP: Občinski svet Občine Litija sprejme program dela na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Litija za 

leto 2015. 

Realizacija:  Naloge, sprejete  v programu dela, se izvajajo skladno z določenimi termini.  

 

Ad 7)  Predlog Letnega programa športa v Občini Litija za leto 2015 

 
Sprejet je bil naslednji 

SKLEP: Občinski svet Občine Litija sprejme predloţeni Lokalni program športa v Občini Litija za leto 2015. 

Realizacija:  Na podlagi sprejetega sklepa je bil v Uradnem listu RS, št. 12/15, z dne 27. 2. 2015, objavljen javni razpis za sofinanciranje 

programov športa. 
 

AD 8) Predlog Lokalnega kulturnega programa v občini Litija za leto 2015 

 

Sprejet je bil naslednji 
SKLEP: Občinski svet Občine Litija sprejme predloţeni Lokalni program kulture v občini Litija za leto 2015. 

Realizacija:  Na podlagi sprejetega sklepa je bil v Uradnem listu RS, št. 12/15, z dne 27. 2. 2015, objavljen javni razpis za sofinanciranje 
kulturnih programov. 
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AD 9) Predlog Lokalnega programa socialnega varstva v občini Litija za leto 2015 

 
Sprejet je bil naslednji 

SKLEP: Občinski svet Občine Litija sprejme predloţeni Lokalni program socialnega varstva v občini Litija za leto 2015. 

Realizacija:  Na podlagi sprejetega sklepa je bil v Uradnem listu RS, št. 12/15, z dne 27. 2. 2015, objavljen javni razpis za sofinanciranje 

programov socialnega varstva. 
 

AD 10) Sprejem letnega programa izvajanja gospodarske javne sluţbe dobave, postavitve, vzdrţevanja in izvajanja javne razsvetljave v 

Občini Litija  za leto 2015 

Realizacija:  Na podlagi sprejetega sklepa se lahko izvaja redno in intervencijsko vzdrţevanje naprav, objektov in omreţja javne razsvetljave ter 
tudi nove investicije javne razsvetljave v tekočem letu skladno z izdelanim in sprejetim cenikom izvajanja GJS. 

 
Sprejet je bil naslednji 

SKLEP: Občinski svet Občine Litija sprejme letni program izvajanja gospodarske javne sluţbe dobave, postavitve, vzdrţevanja in 

izvajanja javne razsvetljave v občini Litija za leto 2015. 

 

AD 11) Poročilo o popisu – inventurno poročilo po stanju na dan 31.12.2014 

 
Sprejet je bil naslednji 

SKLEP: Občinski svet Občine Litija sprejme Poročilo o popisu- inventurno poročilo o stanju na dan 31.12.2014 ter predloge inventurnih 

komisij. 

 

AD  12) Premoţenjsko pravne zadeve: Prva razširitev načrta razpolaganja z nepremičnim premoţenjem za leto 2015  

 

Sprejet je bil naslednji 

SKLEP: Občinski svet Občine Litija sprejme predlog prve razširitve načrta razpolaganja z nepremičnim premoţenjem za leto 2015. 

 

AD 13) Kadrovske zadeve 

 

 Imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v svet Gimnazije Litija 

 

Sprejet je bil naslednji 



Evidenca sprejetih sklepov sej Občinskega sveta Občine Litija v mandatu 2014-2018 in realizacija  

 15 

SKLEP: Občinski svet  Občine Litija za predstavnika lokalne skupnosti v svet Gimnazije Litija imenuje  Manuelo Šrenk, stanujočo 

Gubčeva ulica 6, 1270 Litija.  

Realizacija: Na podlagi sprejetega sklepa je bil izdan sklep o imenovanju. Sklep je bil posredovan ga. Šrenk in svetu zavoda Gimnazija Litija.   

 

 

 Imenovanje članov v odbor za spremljanje izvajanja koncesije GEOSS 

 

Sprejet je bil naslednji 
SKLEP: Občinski svet Občine Litija za člane lokalne skupnosti v odbor za spremljanje izvajanja koncesije GEOSS  imenuje Aleksandra 

Gombača, stanujočega Loška ulica 4, 1270 Litija, Ivico Kirm, stanujočo Maistrova ulica 8, 1270 Litija ter Franca Rokavca, stanujočega 

Zgornja Jevnica 12, 1281 Kresnice. 

Realizacija: Na podlagi sklepa je bil pripravljen dopis o predlogih kandidatov za člane odbora za spremljanje koncesije GEOSS  na Geodetsko 
upravo Republike Slovenije. Občina je dne 12.03.2015 prejela Sklep o ustanovitvi novega odbora za spremljanje upravljanja območja GEOSSA, 

ki ga je izdal minister za okolje in prostor. V odbor so bili imenovani: Franci Rokavec (predsednik), Petra Loţar (MOP), Darja Komovec 
(GURS), Ivica Kirm (Občina Litija) in Aleksander Gombač (Občina Litija).  

 

 

AD 14) Informacija o delu ţupana, podţupanje in občinske uprave 

 

Občinski svet Občine Litija je sprejel na znanje realizacijo sklepov sej Občinskega sveta Občine Litija. 

 

 

 4. seja, 22.4.2015 

 
 

AD 1) Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu občine Litija za leto 2015-skrajšani postopek 

 

Sprejet je bil naslednji 
SKLEP: Občinski svet Občine Litija sprejme predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Litija za leto 

2015- predlog za prvo branje. 

 

Sprejet je bil naslednji 
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SKLEP: Občinski svet Občine Litija sprejme predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Litija za leto 

2015. 

 

AD 2) Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Litija za leto 2014- prvo branje 

  

Sprejet je bil naslednji 
SKLEP: Občinski svet Občine Litija sprejme Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Litija za leto 2014 – prvo branje. Predlog 

odloka za drugo branje bo občinski svet obravnaval po opravljeni notranji reviziji poslovanja Občine Litija v letu 2014. Pri izvrševanju 

proračuna za 2015 naj se upošteva priporočila Nadzornega odbora Občine Litija.  

 

 

 

AD  3) Soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoč druţini na domu v letu 2015 

  

Sprejeta sta bila naslednja sklepa: 

SKLEP 1: Občinski svet Občine Litija se seznani s poročilom Doma Tisje o izvajanju socialno varstvene storitve pomoč druţini na domu 

v Občini Litija v letu 2014.  

SKLEP 2: Občinski svet sprejme Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč druţini na domu v Občini Litija, kot jo 

predlaga izvajalec storitve Dom Tisje.  

 

Ekonomska cena storitve pomoč druţini na domu znaša 17,14 EUR/h na  delovni dan, 23,09 EUR/h ob nedeljah in nočnem času ter 24,58 

EUR/h ob drţavnih praznikih in dela prostih dnevih. 

 

Občina Litija subvencionira ceno storitve pomoč druţini na domu, in sicer: 

- v višini 100% ali 2,26 EUR/h, ki predstavlja stroške vodenja, koordinacije in strokovne priprave dogovorov, 

- v višini 75 % ali 11,16 EUR/h, ki predstavlja stroške neposredne socialne oskrbe uporabnika na delovni dan, v višini 15,62 EUR/h 

neposredne socialne oskrbe uporabnika ob nedeljah in v nočnem času in v višini 16,74 EUR/h neposredne socialne oskrbe uporabn ika ob 

praznikih in dela prostih dnevih.  

 

Cena za uporabnika storitve pomoč druţini na domu znaša 3,72 EUR/h na delovni dan, 5,21 EUR/h ob nedeljah in v nočnem času in 5,58 

EUR/h ob drţavnih praznikih in dela prostih dnevih.  
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Realizacija: Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč druţini na domu v Občini Litija je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 

28/2015, dne 24.4.2015. Nove cene veljajo od 1.5.2015 dalje. 
 

AD 4) Sklep o subvencioniranju najemnine za izvajanje dejavnosti institucionalnega varstva starejših v Medgeneracijskem središču 

Šmelc 

 

Sprejeti so bili naslednji sklepi: 

SKLEP ŠT. 1: Občinski svet Občine Litija sprejme Sklep o subvencioniranju najemnine za izvajanje dejavnosti institucionalnega 

varstva starejših v Medgeneracijskem središču Šmelc.  

SKLEP ŠT. 2: Občinski svet Občine Litija sprejme osnutek Dogovora o subvencioniranju najemnine za izvajanje dejavnosti 

institucionalnega varstva starejših v Medgeneracijskem središču Šmelc.  

SKLEP ŠT. 3: Občinski svet Občine Litija pooblasti ţupana Občine Litija, da po uveljavitvi Sklepa o subvencioniranju najemnine za 

izvajanje dejavnosti institucionalnega varstva starejših v Medgeneracijskem središču Šmelc z javnim zavodom Dom Tisje, Šmartno pri 

Litiji, Črni Potok 13, 1275 Šmartno pri Litiji ali drugim izvajalcem, ki izvaja dejavnost institucionalnega varstva starejših kot javno 

sluţbo, podpiše Dogovor o subvencioniranju najemnine za izvajanje dejavnosti institucionalnega varstva starejših v Medgenerac ijskem 

središču Šmelc, ki bo podrobneje določil medsebojne pravice in obveznosti iz naslova subvencioniranja najemnine za izvajanje 

dejavnosti institucionalnega varstva starejših v Medgeneracijskem središču Šmelc, pri čemer se lahko osnutek Dogovora o 

subvencioniranju najemnine za izvajanje dejavnosti institucionalnega varstva starejših v Medgeneracijskem središču Šmelc v okviru 

usklajevanja njegove vsebine naknadno spremeni, vendar ne na način, da bi bile njegove določbe kakorkoli v nasprotju s sprejetim 

Sklepom o subvencioniranju najemnine za izvajanje dejavnosti institucionalnega varstva starejših v Medgeneracijskem središču Šmelc. 

 

Realizacija: 

- Sklep o subvencioniranju najemnine za izvajanje dejavnosti institucionalnega varstva starejših v Medgeneracijskem središču Šmelc je bil 
dne 24. 4. 2015 objavljen v Uradnem listu RS, št. 28/2015. 

- Dogovor o subvencioniranju najemnine za izvajanje dejavnosti institucionalnega varstva starejših v Medgeneracijskem središču Šmelc, 
katerega vsebina se je naknadno delno spremenila na način, da se je v celoti uskladila z vsebino Elaborata o ustanovitvi enote Doma Tisje 
v Litiji iz marca 2013, je bila v pripombe in nadaljnje usklajevanje dne 8.5.2015 posredovana odvetnici javnega zavoda Dom Tisje 

Šmartno pri Litiji. 
 

AD 5) Informacija o delu JP KSP Litija d.o.o. 

 

Sprejet je bil naslednji 
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SKLEP: Občinski svet Občine Litija sprejme Informacijo o delu JP KSP Litija d.o.o. za leto 2014. 

Realizacija: Informacijo o delu KSP Litija je potrdil Občinski svet 

 

AD 6) Poročilo o delu medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Litija, Dol pri Ljubljani, Ivančna Gorica, Šmartno pri Litiji 

 

Sprejet je bil naslednji 
SKLEP: Občinski svet Občine Litija sprejme predloţeno Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Dol pri 

Ljubljani, Ivančna Gorica, Litija in Šmartno pri Litiji za leto 2014. 

Realizacija: Občinski svet je seznanjen  s Poročilom o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Dol pri Ljubljani, Ivančna 

Gorica, Litija in Šmartno pri Litiji 

 

AD 7) Poročilo o delu Policijske postaje Litija 

 

Sprejet je bil naslednji 
SKLEP: Občinski svet Občine Litija sprejme Poročilo o delu Policijske postaje Litija na območju Občine Litija za leto 2014. 

 

 

AD 8) Poročilo o delu Razvojnega centra Srca Slovenije 

 

Sprejet je bil naslednji 
SKLEP: Občinski svet Občine Litija sprejme Poročilo o delu Razvojnega centra Srca Slovenije za leto 2014. 

 

AD 9)  Premoţenjsko pravne zadeve 

 
Sprejet je bil naslednji 

SKLEP: Občinski svet Občine Litija sprejme Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena. 

Realizacija: Na podlagi sprejetega sklepa je bil sklep posredovan v objavo v Uradni list Republike Slovenije. Objavljen je bil v  številki 30/15. 

Na podlagi objave je občinska uprava izdala po posamezno k.o. ugotovitvene odločbe ter nato podala E ZK predloge za vpis zaznambe grajenega 
javnega dobra lokalnega pomena na predmetnih nepremičninah.  

 

AD 10) Kadrovske zadeve 
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 Razrešitev in imenovanje nadomestnega člana v Odboru za finance in gospodarjenje z nepremičninami  

 

Sprejeta sta bila naslednja sklepa: 

SKLEP 1: Občinski svet Občine Litija razreši člana Odbora za finance in gospodarjenje z nepremičninami Aleša Juriča, stanujočega 

Maistrova ulica 5, 1270 Litija. 

SKLEP 2: Občinski svet Občine Litija za nadomestnega člana v Odbor za finance in gospodarjenje z nepremičninami imenuje Petro  

Laro Anţel Ţeleznik, stanujočo Sitarjevška cesta 35, 1270 Litija. 

Realizacija: Na podlagi sprejetega sklepa je bil izdan sklep o  razrešitvi in imenovanju nadomestnega člana. Sklep je bil posredovan razrešenemu 
in nadomestnemu članu ter v vednost vsem članom odbora.  

 

 Razrešitev in imenovanje nadomestnega člana v svet Zavoda za kulturo, mladino in šport Litija  

 

Sprejeta sta bila naslednja sklepa: 
SKLEP 1: Občinski svet Občine Litija razreši člana sveta Javnega zavoda za kulturo, mladino in šport Litija Mateja Ţontarja, 

stanujočega Frtica 7, 1270 Litija. 

SKLEP 2: Občinski svet Občine Litija za nadomestnega člana v sveta Javnega zavoda za kulturo, mladino in šport Litija imenuje  Nejca 

Hauptmana, stanujočega Zgornji Log 21, 1270 Litija.  

Realizacija: Na podlagi sprejetega sklepa je bil izdan sklep o  razrešitvi in imenovanju nadomestnega člana. Sklep je bil posredovan razrešenemu 

in nadomestnemu članu ter svetu Javnega zavoda za kulturo, mladino in šport Litija.   
 

 

 Delno povračilo stroškov volilne kampanje 

 
Sprejeti so bili naslednji sklepi: 

SKLEP 1: Občinski svet Občine Litija potrdi poročila organizatorjev volilne kampanje za lokalne volitve 2014 v Občini Litija, ki so 

prejeli mandate v občinskem svetu in  volitve ţupana.  

SKLEP 2: Za organizacijo volilne kampanje za volitve občinskega sveta Občine Litija, se delno povrnejo stroški organizacije volilne 

kampanje naslednjim organizatorjem volilne kampanje: Slovenska ljudska stranka v višini 585,09EUR, Slovenska demokratska stranka 

v višini 245,19EUR, Socialni demokrati v višini 126,06EUR, Neodvisna lista Dušana Hauptmana v višini 125,07EUR, Stranka Mira 

Cerarja v višini 241,89EUR, Zdruţena levica – iniciativa za demokratični socializem v višini 63,03EUR, Nova Slovenija – Krščanski 

demokrati v višini 86,79EUR in Demokratična stranka upokojencev Slovenije v višini 178,86EUR. 
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SKLEP 3:  : Za organizacijo volilne kampanje za volitve ţupana občine, se povrnejo stroški organizacije volilne kampanje naslednjim 

organizatorjem volilne kampanje: Slovenska ljudska stranka za kandidata Franc Rokavec v višini 458,76EUR, Slovenska demokratska 

stranka za kandidata Boris Doblekar v višini 76,92EUR in Socialni demokrati za kandidata Aleksander Gombač v višini 76,20EUR.  

SKLEP 4: Delna povrnitev stroškov organizacije volilne kampanje, se nakaţe organizatorjem volilne kampanje na transakcijski račun, 

ki so ga navedli v poročilu na podlagi sklepa o nakazilu.  

Realizacija: Na podlagi sprejetih  sklepov je občinska uprava pripravila sklepe o nakazilu, ki so bili podpisni s strani ţupana in tudi ţe 
posredovani organizatorjem volilne kampanje.   

 

AD 11) Informacija o delu ţupana, podţupanje in občinske uprave 

 

Občinski svet Občine Litija je sprejel na znanje realizacijo sklepov sej Občinskega sveta Občine Litija. 

 
 

 5. seja, 10.6.2015 

 

AD 1) Občinski podrobni prostorski načrt za del območja VČ-11 SSe v naselju Vače – prvo branje 

 

Sprejeta sta bila naslednja sklepa: 
SKLEP 1: Občinski svet Občine Litija sprejme Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območje VČ-11 SSe v naselju 

Vače, predlog za prvo branje. 

SKLEP 2: Občinski svet Občine Litija se seznanja z vsebino javnega naznanila o javni razgrnitvi in javni obravnavi osnutka Odloka o 

občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območje VČ-11 SSe v naselju Vače. 

Realizacija: Občinska uprava je v sodelovanju s KS Vače pripravila razgrnitev gradiva oz. dopolnjenega osnutka na oglasni deski na Vačah in v 

avli občinske stavbe. Javna obravnava bo organizirana 22.7.2015 v prostorih občine.   
AD 2) Pravilnik o spremembi Pravilnika o subvencioniranju varstva otrok 

  

Sprejet je bil naslednji 

SKLEP: Občinski svet Občine Litija sprejme predloţeni Pravilnik o spremembi Pravilnika o subvencioniranju varstva otrok.  

Realizacija: Pravilnik o spremembi Pravilnika o subvencioniranju varstva otrok je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 44/2015. 

 

AD  3) Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Občini Litija in zniţanju plačil staršev 
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Sprejeta sta bila naslednja sklepa: 

SKLEP 1: Občinski svet Občine Litija sprejme predloţeni Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Občini Litija in zniţanju 

plačil staršev, ki se uporablja od 1.9.2015 dalje. 

SKLEP 2: Občinski svet Občine Litija pooblašča ţupana Občine Litija, da lahko tekom leta sprejme spremembo Sklepa o določitvi cen 

programov predšolske vzgoje v Občini Litija in zniţanju plačil staršev, če se zaradi spremembe organizacije dela spremeni cena 

posamezne vrste programa največ za 5 %. 

Realizacija: Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Občini Litija in zniţanju plačil staršev je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 

44/2015. 
 

AD 4) Organiziranje (vrsta in število oddelkov ter število zaposlenih) in izvajanje predšolske vzgoje kot javne sluţbe v vrtcih v Občini 

Litija v šolskem letu 2015/16 

 

Sprejeti so bili naslednji sklepi: 

SKLEP 1: Občinski svet Občine Litija soglaša, da javni vrtci v šolskem letu 2015/16 na območju občine Litija organizirajo delo in 

izvajajo programe predšolske vzgoje v naslednjem obsegu: 

 

VRTEC VRSTA IN ŠTEVILO ODDELKOV 

1. VRTEC LITIJA 35 oddelkov 

Enota Medvedek 
(v prostorih vrtca na Bevkovi 

ulici 1 in najetih prostorih g. 
Majnardija)  

- 4  homogeni oddelki I. st. skupine 
- 1 kombiniran oddelek   

- 1 homogen oddelek II. st. skupine (3-4 leta)                     
- 3  homogeni oddelki II. st. skupine (4-5 ali 5-6)         

- 1 heterogen oddelek II. st. skupine  
- 1 razvojni oddelek                           

Enota Najdihojca 

(v prostorih vrtca na CKS 6, 
Litija) 

- 3 homogeni oddelki I. st. skupine                                                                   

- 1 homogen oddelek II. st. skupine (3-4 leta)                    - 
- 1 homogen oddelek II. st. skupine (4-5 ali 5-6 let)    

- 2 heterogena oddelka II. st. skupine 

Enota Griček (Partizanska pot 21 

A, Litija) 

- 2 kombinirana oddelka   

Enota Jurček 
(Jevnica) 

- 1 homogen oddelek I. st. skupine 
- 1 kombiniran oddelek   
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- 2 homogena oddelka II. st. skupine (4-5 ali 5-6 let)    

Enota Kresnička 

(Kresnice) 

- 2 kombinirana oddelka 

Enota Kekec (Sava) - 2 kombinirana oddelka  

Enota Taček 

(Hotič) 

- 2 kombinirana oddelka  

 

Enota Sonček 

(Vače) 

- 1 kombiniran oddelek  

- 1 heterogen oddelek II. st. skupine 

Enota Ribica 
(Ljubljanska cesta 3, Litija) 

- 1 homogen oddelek I. st. skupine 
- 1 kombiniran oddelek   

- 1 heterogen oddelek II. st. skupine                     

  

2. Vrtec Čebelica Gabrovka 4 oddelki 

Enota v Gabrovki 
- v prostorih vrtca na naslovu 

Gabrovka 61 
- v prostorih OŠ 

 
1 kombiniran oddelek  

1 kombiniran oddelek 
 

1 heterogen oddelek II. st. skupine (4-5 ali 5-6) 

Enota na Dolah 1 kombiniran oddelek 

  

3. Vrtec Polhek Polšnik 2 oddelka 

v prostorih POŠ Polšnik 2 kombinirana oddelka 

 

SKLEP 2: Občinski svet Občine Litija soglaša, da se število otrok pri vpisu v oddelke, ki izpolnjujejo prostorske normative, lahko 

poveča glede na zakonski normativ za največ dva otroka, po predhodnem soglasju ţupana pa tudi med šolskim letom, v kolikor so  za to 

izpolnjeni pogoji.  

Občinski svet Občine Litija soglaša, da se v vrtcu Polhek Polšnik, kjer sta dva kombinirana oddelka, število otrok zniţa za 2  otroka kot 

je najniţji zakonsko določen normativ. 

 

SKLEP 3: Občinski svet Občine Litija podaja soglasje Vrtcu Litija k zaposlitvi (108,90) delavcev, Vrtcu Čebelica Gabrovka k zaposlitvi 

(14,048) delavcev in Vrtcu Polhek Polšnik k zaposlitvi (6,289) delavcev za izvajanje obsega dejavnosti programov predšolske vzgoje iz 

sklepa 1.  
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Zaradi zagotovitve dodatne strokovne pomoči na podlagi odločb o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami ter preventivne obravnave 

se dodatno sistematizira delovno mesto logopeda za 40 ur tedensko in sicer v Vrtcu Litija v deleţu 0,90 in v Vrtcu Čebelica v Gabrovki v 

deleţu 0,10. 

Vrtci so dolţni zagotoviti kadrovsko zasedbo v skladu z veljavno zakonodajo in prilagajati zaposlitve za določen čas letnim nihanjem 

števila vključenih otrok in številu oddelkov v smislu racionalnega zaposlovanja in v izogib nastanka trajno preseţnih delavcev. 

SKLEP 4: Občinski svet Občine Litija pooblašča ţupana Občine Litija, da lahko tekom šolskega leta 2015/2016 v skladu s potrebami in z 

upoštevanjem dejanskega stanja vključenega števila otrok ter ob izpolnitvi drugih normativov, odloči o izdaji soglasja k spremembi ali 

odprtju dodatnih oddelkov in posledično dodatnih zaposlitev. 

SKLEP 5: Občinski svet Občine Litija soglaša, da vrtci poslovni čas določijo glede na potrebe staršev, pri čemer morajo upoštevati, da se 

le-ta lahko začne oziroma konča: 

- v vrtcu ali enoti vrtca, ki ima do 2 oddelka otrok, ko je v vrtcu ali enoti vrtca najmanj 5 otrok, 

- v vrtcu ali enoti vrtca s 3 oddelki, ko je v vrtcu ali enoti vrtca najmanj 10 otrok ter 

- v vrtcu ali enoti vrtca s 4 ali več oddelki, ko je v vrtcu ali enoti vrtca najmanj 20 otrok. 

 

SKLEP 6: Občinski svet Občine Litija določa, da vrtci v času šolskih počitnic poslujejo, v kolikor je izkazan interes staršev po vključitvi 

najmanj 5 otrok v vrtcih oziroma enotah vrtca, v katerih delujeta do dva oddelka, oziroma po vključitvi najmanj 10 otrok v vrtcih 

oziroma enotah vrtca s tremi ali več oddelki.  

SKLEP 7: Občinski svet Občine Litija soglaša, da se bo staršem iz proračuna Občine Litija v vrtcih na območju občine Litija v enakem 

deleţu kot 9 urno varstvo (so)financiralo tudi stroške 10 urnega varstva otroka pod pogojem, da sta oba starša zaposlena v kraju, ki je 

od vrtca oddaljen več kot 30 km. V kolikor bodo otroci vključeni v programe predšolske vzgoje več kot 9 oz. 10 ur, so starši sami dolţni 

pokriti stroške podaljšanega varstva. Enako velja za starše, če ne pridejo po svojega otroka do konca poslovnega časa vrtca. Ceno 

podaljšanega varstva otroka po končanem poslovnem času vrtca in ceno vključitve otroka v vrtec nad 9 oziroma 10 ur določi svet zavoda 

vrtca. Vrtec je dolţan o ceni za podaljšano varstvo obvestiti starše pred začetkom šolskega leta.    

Realizacija: Na podlagi sprejetih  sklepov je občinska uprava pripravila soglasje k organizaciji dela, sistematizaciji zaposlenih in poslovnem času 
za Vrtec Litija, Vrtec Čebelica in Vrtec Polhek , ki so bili podpisni s strani ţupana in tudi ţe posredovani vsem trem vrtcem na območju Občine 

Litija. 
 

 

AD 5) Poročilo koncesionarja o izvajanju javne gospodarske sluţbe oskrbe s toplotno energijo na območju ulice CKS in Mire Pregljeve v 

Litiji 

 

Sprejet je bil naslednji 
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SKLEP: Občinski svet Občine Litija se je seznanil z Letnim poročilom o izvajanju javne gospodarske  sluţbe oskrbe s toplotno energijo 

na območju ulice CKS in Mire Pregljeve v Litiji.  

 

Sprejet je bil naslednji 
SKLEP: Občinski svet Občine Litija soglaša z razširitvijo obsega območja izvajanja koncesije na Jerebovo ulico v Litiji. 

 

AD 6)  Sprememba Investicijskega programa za projekt »Center za ravnanje z odpadki Zasavje – II.faza 

 

Sprejet je bil naslednji 

SKLEP: Občinski svet Občine Litija sprejme Novelacijo investicijskega programa št. 1 za projekt »Center za ravnanje z odpadki 

Zasavje – II.faza« ki ga je izdelalo podjetje In-tact d.o.o., junij 2015. 

 
AD 7) Poročilo o delu Izobraţevalnega centra Geoss d.o.o. 

 

Sprejet je bil naslednji 

SKLEP: Občinski svet Občine Litija sprejme predloţeno Poročilo o delu Izobraţevalnega centra Geoss d.o.o., Litija.  

Občinski svet se je seznanil z delom Izobraţevalnega centra Geoss d.o.o. v letu 2014. 

 

AD 8) Premoţenjsko pravne zadeve 

 Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena 

 Razširitev načrta pridobivanja nepremičnega premoţenja Občine Litija za leto 2015 

 Druga razširitev razpolaganja z nepremičnim premoţenjem občine za leto 2015  

 
Sprejeti so bili naslednji sklepi: 

SKLEP 1: Občinski svet sprejme Sklep o ukinitvi  statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na nepremičninah s parc. št. 1588 

in 1591/4 obe k.o. 1835 Hotič; s parc. št. 398/65 in 398/90 obe k.o. 1838 Litija in s parc. št. 2541/2 in 736/6 obe k.o. 1845 Moravče.  

SKLEP 2: Občinski svet Občine Litija sprejme predlog razširitve načrta pridobivanja nepremičnega premoţenja Občine Litija za leto 

2015. 

SKLEP 3: Občinski svet Občine Litija sprejme predlog druge razširitve načrta razpolaganja z nepremičnim premoţenjem Občine Litija 

za leto 2015. 

Realizacija: Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 44/2015. Občinska uprava 
bo izdala ugotovitveno odločbo in po njeni pravnomočnosti podala E – zemljiškoknjiţni predlog za izbris zaznambe.  
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AD 9) Kadrovske zadeve 

 

 Obravnava predlogov za zlato plaketo občine za leto 2015 

 

Sprejet je bil naslednji 
SKLEP: Občinski svet Občine Litija podeli Zlato plaketo Občine Litija za leto 2015, KGZ Litija z.o.o, Valvazorjev trg 3, 1270 Litija. 

Realizacija: Na podlagi sprejetega sklepa je ţupan izdal sklep o podelitvi zlate plakete občine za leto 2015. Plaketa je bila podeljena na slavnostni 
akademiji ob občinskem prazniku.  

 

 Imenovanje  članov Nadzornega sveta Razvojnega centra srca Slovenije  

 

Sprejet je bil naslednji 
SKLEP: Občinski svet Občine Litija v Nadzorni svet Razvojnega centra srca Slovenije imenuje Boštjana Sukiča, rojenega 15.07.1981, 

stanujočega Zgornji Hotič 45, 1270 Litija ter Milana Prašnikarja, rojenega 24.09.1954, stanujočega Graška cesta 39, 1270 Litija. 

Realizacija: Na podlagi sprejetega sklepa je bil izdan sklep o imenovanju, ki je bil posredovan Boštjanu Sukiču, Milanu Prašn ikarju in 

Razvojnemu centru srca Slovenije.  
 

AD 10) Informacija o delu ţupana, podţupanje in občinske uprave 

 

Občinski svet Občine Litija je sprejel na znanje realizacijo sklepov sej Občinskega sveta Občine Litija. 

 
 

 

 

 
 

 6. seja, 27.7.2015 

 
AD 1) Odlok o porabi sredstev iz proračunske rezerve  v letu 2015 – hitri postopek 

 

Sprejet je bil naslednji 
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SKLEP : Občinski svet Občine Litija sprejme Odlok o porabi sredstev iz proračunske rezerve v letu 2015 v prvem branju.  

 

Sprejet je bil naslednji 

SKLEP : Občinski svet Občine Litija sprejme Odlok o porabi sredstev iz proračunske rezerve v letu 2015, vendar z naslednjimi 

spremembami: 

- V predzadnjem odstavku 1. člena se število »10.000,00« nadomesti s številom »8.000,00 EUR«. 

- Za zadnjim odstavkom 1. člena se dodata nova odstavka, ki se glasita: 

Za sanacijo gospodarskega poslopja po udaru strele dne 23.7.2015 se iz proračunske rezerve druţini Verbajs, Mamolj 20a, 1272 Polšnik 

namenijo sredstva v višini 1000,00 EUR. 

Za sanacijo gospodarskega poslopja po udaru strele dne 25.7.2015 se iz proračunske rezerve druţini Hribar, Hude Ravne 5, 1273 Dole 

pri Litiji namenijo sredstva v višini 1000,00 EUR. 

 

AD 2) Projekt javno zasebnega partnerstva za energetsko sanacijo kotlovnice OŠ Gradec in toplotne podpostaje Vrtca Medvedek za 

oskrbo javnih objektov s toploto 

  

Sprejet je bil naslednji 
SKLEP:  Občinski svet Občine Litija sprejme Dokument identifikacije investicijskega projekta za energetsko sanacijo kotlovnice OŠ 

Gradec in toplotne podpostaje Vrtca Medvedek, ki ga je izdelala druţba Energo Jug d.o.o., Ponikva, julij 2015.  

 

Sprejet je bil naslednji 
SKLEP : Občinski svet Občine Litija sprejme Koncesijski akt o organizaciji in načinu izvajanja izbirne gospodarske javne sluţbe oskrbe 

s toplotno energijo za objekta OŠ Gradec in Vrtec Medvedek v prvem branju. 

 

Sprejeti so bili naslednji sklepi: 
SKLEP 1:  Občinski svet Občine Litija sprejme Koncesijski akt o organizaciji in načinu izvajanja izbirne gospodarske javne sluţbe 

oskrbe s toplotno energijo za objekta OŠ Gradec in Vrtec Medvedek.  

SKLEP 2: Občinski svet Občine Litija nalaga ţupanu in občinski upravi, da na podlagi  sprejetega koncesijskega akta o organizaciji in 

načinu izvajanja izbirne gospodarske javne sluţbe oskrbe s toplotno energijo za objekta OŠ Gradec in Vrtec Medvedek, objavi javni 

razpis in v skladu s predpisi izvede vse postopke za izbiro najugodnejšega koncesionarja ter z njim podpiše pogodbo o izvedbi projekta 

za predvideno obdobje 15 let. 
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SKLEP 3: Občinski svet meni, da je glede na okoliščine potrebno izpogajati najmanj 10 % niţjo ceno od drugih energentov, s tem, da 

mora biti cena kompletna za fiksni in variabilni del, v primeru, da na razpis ne prispe ustrezna ponudba, ki bi zagotavljala gospodarno 

ravnanje z vidika porabe davkoplačevalskega denarja, se ne izbere nihče od ponudnikov. 

Realizacija: Občina je na podlagi sprejetih sklepov OS objavila Koncesijski akt v Uradnem listu RS, št. 57/2015, dne 31.7.2015 in objavila javni 
razpis v Uradnem listu RS, št. 59/2015, dne 7.8.2015. Na javni razpis se je prijavil en prijavitelj, postopek izbire koncesionarja pa še ni 

zaključen. 
 

AD  3) Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za območje Grbin – drugo branje 

  

Sprejet je bil naslednji 
SKLEP: Občinski svet Občine Litija sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za območje Grbin.  

Realizacija: Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 62/2015. 
 

AD 4) Akt o ustanovitvi Izobraţevalnega centra Geoss d.o.o. 

 

Sprejet je bil naslednji 
SKLEP: Občinski svet Občine Litija sprejme Akt o ustanovitvi Izobraţevalnega centra Geoss d.o.o.. 

 

AD 5) Poročilo o realizaciji proračuna Občine Litija za leto 2015 v obdobju od 1.1.2015 do 30.6.2015 

 

Sprejet je bil naslednji 

SKLEP: Občinski svet Občine Litija sprejme Poročilo o realizaciji proračuna Občine Litija za leto 2015 v obdobju od 1.1.2015 do 

30.6.2015 na znanje in predlaga ţupanu, da do septembra pripravi rebalans proračuna za leto 2015, ki bo uravnoteţil prihodke in 

odhodke. 

 

AD 6) Informacija o realizaciji projektov in sklepov OS 

 

Občinski svet Občine Litija je sprejel na znanje realizacijo sklepov sej Občinskega sveta Občine Litija. 

Realizacija: Objava Akta o ustanovitvi Izobraţevalnega centra Geoss d.o.o. v Uradnem listu RS ni obvezna, vendar je druţba Izobraţevalni 

center 
Geoss d.o.o. vendarle izrazila ţeljo za objavo predmetnega, to je svojega ustanovitvenega akta v Uradnem listu RS (iz razloga laţjega 

konkuriranja oziroma nastopanja v postopkih pridobivanja evropskih in drugih nepovratnih sredstev), pri čemer pa je bilo upoštevano, da je 
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zavezanec za plačilo objave druţba Izobraţevalni center Geoss d.o.o. sama. Nov Akt o ustanovitvi Izobraţevalnega centra Geoss d.o.o. je bil 

obenem vpisan v knjigo sklepov druţbe IC Geoss d.o.o. in nato po predlogu, vloţenem s strani notarja Mira Bregarja, evidentiran tudi v 
sodni register. V slednjega je bila nato po predlogu, vloţenem s strani točke VEM, evidentirana tudi sprememba poslovnega naslova, ki se 

skladno z novim besedilom ustanovitvenega akta glasi Cesta komandanta Staneta 2, 1270 Litija.  
 

 1. korespondenčna seja, 19.8.2015-24.8.2015 

 

Sprejeta sta bila naslednja sklepa: 
SKLEP  1: Občinski svet Občine Litija, pooblašča ţupana Francija Rokavca, da v imenu občine vloţi zahtevo za oceno ustavnosti in 

zakonitosti Pravilnika o izpitnih centrih za opravljanje vozniškega izpita za voznike motornih vozil (Uradni list RS, št. 60/15), zlasti 4. 

člena in morebitnega predpisa, ki bi nadomestil obstoječi pravilnik.  

SKLEP 2: Občinski svet Občine Litija, pooblašča ţupana Francija Rokavca, da v imenu občine predlaga ugotovitev neustavnosti, 

odpravo pravilnika in odpravo neustavnih/nezakonitih pravnih posledic. 

Realizacija: Na podlagi sprejetega sklepa je občina podala odvetniški pisarni Muţina  pooblastilo, da v imenu občine vloţi zahtevo za oceno 
ustavnosti in zakonitosti Pravilnika o izpitnih centrih za opravljanje vozniškega izpita za voznike motorn ih vozil.  

 

 7. seja, 30.9.2015 

 

AD 1) a) Novelacija investicijskega programa za projekt Čistilna naprava Litija – lokalna GJI 

b) Novelacija – dopolnitev investicijskega programa št. 5 za OŠ Litija 

 

Sprejeta sta bila naslednja sklepa:  
SKLEP  1: Občinski svet Občine Litija potrjuje Novelacijo investicijskega programa Čistilna naprava Litija – lokalna GJI, ki jo je 

izdelalo podjetje In-tact d.o.o., september 2015. 

SKLEP 2: Občinski svet Občine Litija potrjuje Novelacijo  - Dopolnitev investicijskega programa št. 5 za gradnjo nadomestne osnovne 

šole v Litiji,  ki jo je izdelala druţba FIMEX-N, Ljubljana d.o.o., september 2015. 

Realizacija: Na podlagi sprejema je bil usklajen NRP, ki je sestavni del proračuna občine.  

AD 2) Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2015 – skrajšani postopek 

  

Sprejet je bil naslednji 
SKLEP:  Občinski svet Občine Litija sprejme predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Litija za leto 

2015- prvo branje. 
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Sprejeta sta bila naslednja sklepa: 
SKLEP  1: Občinski svet Občine Litija sprejme predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Litija za leto 

2015. 

SKLEP 2: Občinski svet Občine Litija sprejme predlog Sklepa o izdaji soglasja k zadolţitvi Razvojnega centra Srca Slovenije, d.o.o. 

Realizacija: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2015 je bil v Uradnem listu RS objavljen v petek, 
2.10.2015. V veljavo je stopil naslednji dan. 

 

AD  3) Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v občini Litija – drugo branje 

 

Sprejet je bil naslednji 

SKLEP: Občinski svet Občine Litija sprejme Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Litija.  

Realizacija: Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v občini Litija je bil objavljen v Uradnem listu št. 77/2015. 

 

AD 4) Akt o  ustanovitvi druţbe Socialno varstveni center Litija d.o.o. 

 
Sprejet je bil naslednji 

SKLEP: Občinski svet Občine Litija sprejme Akt o ustanovitvi druţbe Socialno varstveni center Litija d.o.o.. 

Realizacija: Akt o ustanovitvi druţbe Socialno varstveni center Litija, d.o.o., na podlagi katerega je podana pravna podlaga za novo 

dokapitalizacijo druţbe SVC Litija d.o.o. v znesku 223.000,00 EUR, je bil v Uradnem listu RS objavljen v petek, 2.10.2015. V veljavo je stopil 
naslednji dan.  

Dobra četrtina zneska dokapitalizacije (60.000,00 EUR) je bila druţbi nakazana dne 20.10.2015. S tem je bila skladno s 517. č lenom v povezavi 
s 475. členom ZGD-1 podana podlaga za vloţitev predloga za vpis povečanja osnovnega kapitala (in novega besedila ustanovitvenega akta) v 

sodni register. Še pred tem je bilo novo besedilo ustanovitvenega akta skladno s 526. členom ZGD-1 vpisano v knjigo sklepov. Preostale slabe tri 
četrtine zneska dokapitalizacije (163.000,00 EUR) so bile druţbi nakazane dne 21.10.2015. 

 

AD 5) Soglasje k Pravilniku o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Javnega zavoda za kulturo, mladino in šport Litija 

 
Sprejet je bil naslednji 

SKLEP: Občinski svet Občine Litija daje soglasje k Pravilniku o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Javnega zavoda za 

kulturo, mladino in šport Litija. 
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Realizacija: Direktorica Javnega zavoda za kulturo,mladino in šport je na podlagi soglasja občinskega sveta sprejela pravilnik o notranji 

organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Javnega zavoda za kulturo. Mladino in šport.  
 

AD 6) a) Poročilo koncesionarja EVJ Elektroprom d.o.o. o izvajanju  izbirne gospodarske javne sluţbe oskrbe s toplotno energijo na 

lesno biomaso v POŠ Dole pri Litiji 

b) Poročilo  EVJ Elektroprom d.o.o. o delu in rezultatih kotlovnice v POŠ Kresnice za zadnjo kurilno sezono 2014/15  

 

Sprejet je bil naslednji 
SKLEP: Občinski svet Občine Litija se je seznanil z Letnim poročilom o izvajanju javne gospodarske sluţbe oskrbe s toplotno energijo, 

ki jo izvaja koncesionar EVJ Elektroprom d.o.o., Loke pri Zagorju 22, Kisovec, za objekta POŠ Dole pri Litiji in POŠ Kresnice. 

 

AD 7) Poročilo o delu SVC Litija d.o.o. Litija 

 

Sprejeti so bili naslednji sklepi: 
SKLEP 1: Druţbenik  Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija sprejme letno poročilo druţbe SVC Litija d.o.o. za leto 2014. 

SKLEP 2: Za poslovno leto 2014 je druţba v izkazu poslovnega izida ugotovila izgubo 59 €,  ki se jo prišteje k bilančni izgubi. Bilančna 

izguba znaša 153.635,56 € in je nastala predvsem, zaradi brezplačnega prenosa osnovnega sredstva elektroenergetske infrastrukture na 

druţbo Elektro Ljubljana, v letu 2011. Izguba ostane nepokrita.  

SKLEP 3: Druţbenik Občina Litija pričakuje, da bo druţba SVC Litija d.o.o. v roku dveh mesecev pripravila realen dolgoročni načrt 

finančne stabilnosti druţbe. 

Realizacija: Sklepa o potrditvi letnega poročila in o kritju izgube sta bila vpisana v knjigo sklepov. S sklepom št. 3 je bila druţba uradno 

seznanjena in izrecno zaprošena, da realen dolgoročni načrt finančne stabilnosti druţbe pripravi do konca meseca oktobra letos, torej prej kot v 
dveh mesecih. 

 

 

AD 8) Premoţenjsko pravne zadeve 

 

 Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena 

 

Sprejet je bil naslednji 
SKLEP: Občinski svet Občine Litija in Občine Šmartno pri Litiji, sprejmeta Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega 

pomena na nepremičninah s parc. št. 841/10, s parc. št. 841/12, s parc. št. 856/1 in s parc. št. 854/1 vse k.o. 2654 Gozd Reka. 



Evidenca sprejetih sklepov sej Občinskega sveta Občine Litija v mandatu 2014-2018 in realizacija  

 31 

 

Realizacija: Na podlagi sprejetega sklepa je bil sklep objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, občinska uprava pa je po uradni dolţnosti 
izdala ugotovitveno odločbo o ukinitvi grajenega javnega dobra lokalnega pomena. Sodišče je ţe izdalo sklep o izbrisu.  

 Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena 

 

Sprejet je bil naslednji 
SKLEP: Občinski svet Občine Litija sprejme Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena.  

Realizacija: Na podlagi sprejetega sklepa je bil sklep objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, občinska uprava pa je po uradni dolţnosti 
izdala ugotovitveno odločbo o ukinitvi grajenega javnega dobra lokalnega pomena. Sodišče je ţe izdalo sklep o izbrisu.  

 

 

 Tretja razširitev razpolaganja z nepremičnim premoţenjem občine za leto 2015 

 
Sprejet je bil naslednji 

SKLEP: Občinski svet Občine Litija sprejme predlog tretje razširitve načrta razpolaganja z nepremičnim premoţenjem občine za leto 

2015. 

Realizacija: Na podlaga sprejete razširitve je občina pričela postopke za prodajo nepremičnega premoţenja občine.  
 

AD 9) Kadrovske zadeve 

 Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v svet Javnega zavoda Vrtec Litija 

 

Sprejet je bil naslednji 

SKLEP: Občinski svet Občine Litija  za predstavnika ustanovitelja v svet Javnega zavoda Vrtec Litija imenuje Urško Boldin, stanujočo 

Marokova pot 4, 1270 Litija, Heleno Hiršel, stanujočo Vače 76, 1252 Vače in Tjašo Brinovec Obolnar, stanujočo Partizanska pot 22, 

1270 Litija.  

Realizacija: Na podlagi sprejetega sklepa je bil izdan sklep o imenovanju, ki je bil posredovan imenovanim predstavnikom ustanovitelja ter Vrtcu 

Litija.  
 

  Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v svet Javnega zavoda Zdravstveni dom Litija   

 

Sprejet je bil naslednji 
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SKLEP: Občinski svet Občine Litija za predstavnika ustanovitelja v svet Javnega zavoda Zdravstveni dom Litija imenuje Lemut Karla, 

stanujočega Gubčeva ulica 12, 1270 Litija, Zrimšek Natašo, stanujočo Partizanska pot 50, 1270 Litija in Zajc Marka, stanujočega 

Graška cesta 50, 1270 Litija.  

Realizacija: Na podlagi sprejetega sklepa je bil izdan sklep o imenovanju, ki je bil posredovan imenovanim predstavnikom ustanovitelja ter ZD 
Litija.  

 
AD 10) Informacija o realizaciji projektov in sklepov OS 

 

Občinski svet Občine Litija je sprejel na znanje realizacijo sklepov sej Občinskega sveta Občine Litija. 

 

 3. izredna seja, 09.11.2015 

 

AD 1) Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2015 – skrajšani postopek 

 

Sprejeta sta bila naslednja sklepa:  

 

SKLEP  1: Občinski svet Občine Litija sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2015 – 

prvo branje. 

SKLEP 2: Občinski svet Občine Litija sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2015 – 

drugo branje. 

Realizacija: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2015, je bil objavljen v Uradnem listu RS 74/2015.  

 8. seja, 16.12.2015 

 

 

AD 1)  Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Litija za leto 2014 – drugo branje 

a) Seznanitev s končnim poročilom o  notranji reviziji za leto 2014 

 

 
Sprejeta sta bila naslednja sklepa: 

SKLEP 1: Občinski svet Občine Litija sprejme Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Litija za leto 2014.  

SKLEP 2: Občinski svet Občine Litija se seznani s končnim revizijskim poročilom, izdelanim v sklopu izvedbe notranje revizije 

poslovanja Občine Litija za leto 2014. 
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Realizacija: Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Litija za leto 2014 je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 106/2015 z dne 

30.12.2015. 
 

AD 2) Odlok o proračunu Občine Litija za leto 2016– prvo branje 

a. Seznanitev občinskega sveta s celovitim pregledom stanja vseh obveznosti občine, načrtom prevzemanja novih in 

odplačevanje obstoječih obveznosti občine ter oceno neplačanih obveznosti na dan 31.12.2015   

 

  

Sprejeta sta bila naslednja sklepa: 

SKLEP :  Občinski svet Občine Litija sprejme Odloka o  proračunu Občine Litija za leto 2016 - prvo branje. 

 

SKLEP : Občinski svet Občine Litija se seznani s celovitim pregledom stanja vseh obveznosti občine, načrtom prevzemanja novih in 

odplačevanje obstoječih obveznosti občine ter oceno neplačanih obveznosti na dan 31.12.2015.  

Realizacija: Z gradivom občinskega sveta, naslovljenim »Seznanitev občinskega sveta s celovitim pregledom stanja vseh obveznosti občine, 
načrtom prevzemanja novih in odplačevanje obstoječih obveznosti občine ter oceno neplačanih obveznosti na dan 31.12.2015«, so  bili po 

elektronski poti seznanjeni tudi člani nadzornega odbora Občine Litija. 
 

AD  3) Načrt razvoja Gasilske zveze Litija za obdobje 2015-2020 

 

Sprejeta sta bila naslednja sklepa: 
SKLEP 1: Občinski svet Občine Litija sprejme Načrt razvoja Gasilske zveze Litija za obdobje 2015-2020. 

SKLEP 2: Občinski svet Občine Litija nalaga Gasilski zvezi Litija, da se  tekom izvajanja načrta skupaj  z ţupanom uskladi prioritete v 

načrtu, predvsem s poudarkom na urgentni dopolnitvi osebne zaščitne opreme.  

Realizacija: Ob pripravi predloga porabe investicijskih sredstev za leto 2016 so bile upoštevane sprejete usmeritve. 
 

AD 4) Poročilo o predstavitvi in delu javnega zavoda Knjiţnica Litija  za leto 2014/2015 

 

Sprejet je bil naslednji 
SKLEP: Občinski svet Občine Litija se je seznanil s poročilom o delu 2014/2015 in dejavnostjo Javnega zavoda Knjiţnica Litija.  
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AD 5) Stališče Občinskega sveta Občine Litija do predloga Pošte Slovenije po načrtovanih spremembah poštnega sistema z uvedbo 

pogodbene ali pismonoške pošte na območju Občine Litija  

 

Sprejet je bil naslednji 
SKLEP: Občinski svet Občine Litija se ne strinja s predlogom Pošte Slovenije po načrtovanih spremembah poštnega sistema z uvedbo 

pogodbene ali pismonoške pošte na območju Občine Litija. 

 

AD 6) Predlog okvirnega programa  dela in terminskega plana programa dela Občinskega sveta Občine Litija za leto 2016 

 

Sprejet je bil naslednji 
SKLEP: Občinski svet Občine Litija sprejme Okvirni program dela in terminski plan programa dela Občinskega sveta Občine Litija za 

leto 2016.  

Realizacija: Sprejeti Okvirni prorgam dela in terminski plan programa dela Občinskega sveta za leto 2016 je podlaga za sklicenje sej in pripravo 

dnevneg areda sej občinskega sveta.  
 

 
AD 7)  Kadrovske zadeve 

 

 Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v svet Javnega zavoda Mestne lekarne    

 

Sprejet je bil naslednji 

SKLEP: Občinski svet Občine Litija  za predstavnika ustanovitelja v svet Javnega zavoda Mestne lekarne imenuje Matijević Ivana, 

stanujočega Cesta komandanta Staneta 11, 1270 Litija in Dušana Jovanoviča, stanujočega Jerebova ulica 6, 1270 Litija.  

Realizacija: Na podlagi sprejetega sklepa je bil izdan sklep o imenovanju, ki je bil posredovan imenovanim predstavnikom ustanovitelja ter 
Kavnemu zavodu Mestne lekarne.  

 

 

  Razrešitev in imenovanje nadomestnega člana v svetu Javnega zavoda Osnovna šola Litija 

 

Sprejeta sta bila naslednja sklepa: 
SKLEP 1: Občinski svet Občine Litija razreši predstavnika ustanovitelja v svetu Javnega zavoda Osnovna šola Litija Borisa Doblekarja, 

stanujočega Grbinska cesta 34b, 1270 Litija 
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SKLEP 2: Občinski svet Občine Litija za nadomestnega člana v svet Javnega zavoda Osnovna šola Litija imenuje Boštjana Damjana, 

stanujočega Podšentjur 9, 1270 Litija.  

Realizacija: Na podlagi sprejetega sklepa je bil izdan sklep o imenovanju, ki je bil posredovan imenovanim predstavnikom ustanovitelja ter  

Javnemu zavodu Osnovna šola Litija.  
 

 

 Ugotovitveni sklep in imenovanje nadomestnega člana v nadzornem svetu SVC d.o.o.    

 

Sprejeta sta bila naslednja sklepa: 

SKLEP 1: Občinski svet Občine Litija ugotavlja odstop  člana NS v SVC Litija d.o.o. Borisa Doblekarja, rojenega 04.07.1970 

stanujočega Grbinska cesta 34b, 1270 Litija.  

SKLEP 2: Občinski svet Občine Litija za nadomestnega v NS SVC d.o.o. imenuje Joţico Jerin, rojeno 14.08.1958, stanujočo Cesta 

komandanta Staneta 17, 1270 Litija.  

 Realizacija: Na podlagi sprejetega sklepa je bil izdan sklep o imenovanju, ki je bil posredovan imenovanemu članu nadzornega sveta,  SVC  
Litija d.o.o. ter članom nadzornega sveta.  

 

 Predlaganje kandidatov za sodnike porotnike 

 

Sprejet je bil naslednji 
SKLEP: Občinski svet Občine Litija  za sodnike porotnike Okroţnemu sodišču v Ljubljani predlaga Sirk Alenko, stanujočo Mamolj 25, 

1282 Sava, Kokalj Aleksandro, stanujočo Maistrova ulica 6, 1270 Litija, Pirc Neţko, stanujočo Partizanska pot 21, 1270 Litija, 

Mlakar Agreţ Kaja, Cesta Dušana Kvedra 2, 1270 Litija, Pograjc Vida, Laze pri Vačah 9, 1252 Vače in Filip Fele, Polšnik 2, 1272 

Polšnik, pod pogojem, da izpolnujejo pogoj zdravstvene sposobnosti za opravljanje funkcije sodnika porotnika. 

Realizacija: Na podlagi sprejetega sklepa je bil Okroţnemu sodišču v Ljubljani posredovan dopis s seznamom predlogov kandidatov za 
porotnike. Vsi predlagani kandidati so imeli zdravniška spričevala. Nadaljni postopek vodi Okroţno sodišče v Ljubljani.  

 

 

AD 9) Informacija o realizaciji projektov in sklepov OS 

 

Občinski svet Občine Litija je sprejel na znanje realizacijo sklepov sej Občinskega sveta Občine Litija. 

 

 9. seja, 17.2.2016 
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AD 1)  Novelacija IP-jeve za OŠ Litija in GJI 

 
Sprejeta sta bila naslednja sklepa: 

SKLEP 1: Občinski svet Občine Litija potrjuje Novelacijo št. 5 investicijskega programa Čistilna naprava Litija – lokalna GJI, ki jo je 

izdelalo podjetje In-tact d.o.o. Zagorje, januar 2016. 

Realizacija: V skladu s sprejetim investicijskim dokumentom se je pripravil Proračun občine Litija za leto 2016 in pripravil Načrt razvojnih 

programov. 

 

SKLEP 2: Občinski svet Občine Litija potrjuje Novelacijo – dopolnitev investicijskega programa št. 6 za gradnjo nadomestne osnovne 

šole v Litiji, ki jo je izdelala druţba FIMEX-N d.o.o. Ljubljana, januar 2016. 

 

AD 2) Odlok o proračunu Občine Litija za leto 2016– drugo branje 

  

Sprejeta sta bila naslednja sklepa: 
SKLEP 1:  Občinski svet Občine Litija sprejme Odlok o  proračunu Občine Litija za leto 2016. 

SKLEP 2: Občinski svet Občine Litija sprejme predlog Sklepa o izdaji soglasja k zadoloţitvi Razvojnega centra Srca Slovenije d.o.o. 

 

Realizacija: Odlok o proračunu Občine Litija za leto 2016 je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 15/16 z dne 26.2.2016, v veljavo pa je stopil 
naslednji dan, to je dne 27.2.2016. 

 
Realizacija: Sklep o izdaji soglasja k zadolţitvi Razvojnega centra Srca Slovenije d.o.o. je bil slednjemu posredovan po pošti.  

 
AD  3) Akt o spremembi Akta o ustanovitvi druţbe Socialno varstveni center Litija, do.o. 

 

Sprejeta sta bila naslednja sklepa: 

SKLEP 1: Občinski svet Občine Litija sprejme Akt o spremembi Akta o ustanovitvi druţbe Socialno varstveni center Litija d.o.o. 

SKLEP 2: Občinski svet Občine Litija sprejme sklep, da Občina Litija sredstva dokapitalizacije v višini 1,33 milijona € na račun druţbe 

SVC Litija d.o.o. zagotavlja po naslednji dinamiki: 

- Prvih pet obrokov vsak mesec v višini 220.000,00 € (1. obrok marca, 2. obrok aprila, 3. obrok junija, 4. obrok julija in 5. obrok 

avgusta 2016)  in 
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- Zadnji 6. obrok v višini 230.000,00 € v septembru 2016. 

 

Realizacija: Akt o spremembi Akta o ustanovitvi druţbe Socialno varstveni center Litija, d.o.o. je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 13/16 z 
dne 19.2.2016. Prvi obrok dokapitalizacije v višini 220.000 EUR je bil druţbi SVC Litija d.o.o. nakazan dne 15.3.2016. 

 
 

AD 4) Letni program športa Občine Litija za leto 2016 

 

Sprejet je bil naslednji 
SKLEP: Občinski svet Občine Litija sprejme predloţeni Lokalni program športa Občine Litija za leto 2016. 

 

Realizacija:  Na podlagi sprejetega sklepa je bil v Uradnem listu RS, št. 18/16, z dne 4. 3. 2016, objavljen javni razpis za sofinanciranje 

programov športa v Občini Litija za leto 2016. 
 

 

AD 5) Lokalni kulturni program Občine Litija za leto 2016 

 

Sprejet je bil naslednji 

SKLEP: Občinski svet Občine Litija sprejme predloţeni Lokalni program kulture Občine Litija za leto 2016. 

 

Realizacija:  Na podlagi sprejetega sklepa je bil v Uradnem listu RS, št. 18/16, z dne 4. 3. 2016, objavljen javni razpis za sofinanciranje kulturnih 
programov v Občini Litija za leto 2016. 

 

 

AD 6) Lokalni program na področju socialne dejavnosti v Občini Litija za leto 2016 

 

Sprejet je bil naslednji 
SKLEP: Občinski svet Občine Litija sprejme predloţeni Lokalni program socialnega varstva v Občini Litija za leto 2016.  

 

Realizacija:  Na podlagi sprejetega sklepa je bil v Uradnem listu RS, št. 18/16, z dne 4. 3. 2016, objavljen javni razpis za sofinanciranje 

programov socialnega varstva v Občini Litija za leto 2016. 
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AD 7)  Sklep o  soglasju k sprejemanju odpadkov iz občin neustanoviteljic Javnega podjetja CEROZ d.o.o. in pooblastilo skupščini 

Javnega podjetja CEROZ d.o.o. 

 
Sprejet je bil naslednji 

SKLEP: Občinski svet Občine Litija sprejme predlog Sklepa o soglasju za sprejemanje odpadkov iz občin neustanoviteljic Javnega 

podjetja CEROZ d.o.o. in pooblastilo skupščini Javnega podjetja CEROZ d.o.o.. 

 

 

 

AD 8) Poročilo o popisu – inventurno poročilo po stanju na dan 31.12.2015 

 

Sprejet je bil naslednji 

SKLEP: Občinski svet Občine Litija sprejme Poročilo o popisu – inventurno poročilo po stanju na dan 31.12.2015 ter predloge 

inventurnih komisij. 

 
AD 9) Premoţenjsko pravne zadeve- Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra lokalnega pomena 

 

Sprejet je bil naslednji 

SKLEP: Občinski svet Občine Litija sprejme Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra lokalnega pomena.  

Realizacija: Na podlagi sprejetega sklepa je bil Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra lokalnega pomena objavljen v Uradnem listu Republike 

Slovenije, številka 17 z dne 29.02.2016. Občinska uprava je nato izdala ugotovitvene odločbe ter podala zemljiškoknjiţne pred loge za izbris 
zaznambe grajenega javnega dobra.  

 
 

AD 10) Kadrovske zadeve 

a) Razrešitev in imenovanje predsednika Odbora za finance in gospodarjenje z nepremičninami   

b)   Razrešitev in imenovanje predsednika Odbora za druţbene dejavnosti  ter razrešitev in imenovanje nadomestnega člana v 

Odboru za druţbene dejavnosti  

c)  Razrešitev in imenovanje nadomestnega člana v Nadzorni svet  SVC d.o.o. 

 

Sprejeta sta bila naslednja sklepa: 
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SKLEP 1: Občinski svet Občine Litija na podlagi odstopne izjave razreši predsednico Odbora za finance in gospodarjenje z 

nepremičninami Marijo Osolnik Bajde, stanujočo Spodnji Hotič  10, 1270 Litija.  

SKLEP 2: Občinski svet Občine Litija za novo predsednico Odbora za finance in gospodarjenje z nepremičninami imenuje Lijano 

Lovše, stanujočo Zgornji Log 17, 1270 Litija.  

Realizacija: Na podlagi sprejetega sklepa je bil izdan sklep o razrešitvi in imenovanju nadomestnih članov v odboru. Sklepe so prejeli vsi člani 

odbora.  
 

Sprejeti so bili naslednji: 
SKLEP 1: Občinski svet Občine Litija na podlagi odstopne izjave razreši predsednico Odbora za druţbene dejavnosti Lijano Lovše, 

stanujočo Zgornji Log 17, 1270 Litija.  

SKLEP 2: Občinski svet Občine Litija za novega predsednika Odbora za druţbene dejavnosti imenuje Antona Lokarja, stanujočega 

Ponoviče 22b, 1282 Sava.  

SKLEP 3: Občinski svet Občine Litija na podlagi odstopne izjave razreši člana Odbora za druţbene dejavnosti Antona Lokarja, 

stanujočega Ponoviče 22b, 1282 Sava. 

SKLEP 4: Občinski svet Občine Litija za nadomestnega člana v  Odboru za druţbene dejavnosti imenuje Marijo Osolnik Bajde, 

stanujočo Spodnji Hotič  10, 1270 Litija.  

Realizacija: Na podlagi sprejetega sklepa je bil izdan sklep o razrešitvi in imenovanju nadomestnih članov v odboru. Sklepe so prejeli vsi člani 

odbora.  
 

 
Sprejeta sta bila naslednja sklepa: 

SKLEP 1: Občinski svet Občine Litija na podlagi odstopne izjave razreši člana Nadzornega sveta SVC d.o.o. Janeza Kresa, rojenega 

07.02.1939, stanujoč Valvazorjev trg 12, 1270 Litija.  

SKLEP 2:  Občinski svet Občine Litja za nadomestnega člana v Nadzorni svet SVC d.o.o. imenuje Boštjana Sukiča, rojenega 15.07.1981, 

stanujočega  Zgornji Hotič 45, 1270 Litija.  

Realizacija: Na podlagi sprejetega sklepa je bil izdan sklep o razrešitvi in imenovanju nadomestnih članov v odboru. Sklepe so prejeli vsi člani 
nadzornega sveta ter SVC d.o.o..  

 

AD 11) Informacija o realizaciji projektov in sklepov OS 

 

Občinski svet Občine Litija je sprejel na znanje realizacijo sklepov sej Občinskega sveta Občine Litija. 
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Realizacija:Občinski svet Občine Litija je sprejel na znanje realizacijo sklepov sej Občinskega sveta Občine Litija. 

 
 

 4. Izredna seja, 16.03.2016 

 

AD 1) Seznanitev z revizijskim poročilom Računskega sodišča Republike Slovenije »Pravilnost dela poslovanja Občine Litija«, številka 

324-2/2015/40 z dne 21. decembra 2015 in odzivnim poročilom  

 

 

Sprejeti so bili naslednji sklepi:  
 

SKLEP 1: Občinski svet Občine Litija  se seznani z revizijskim poročilom  Računskega sodišča Republike Slovenije »Pravilnost dela 

poslovanja Občine Litija«, številka 324-2/2015/40 z dne 21. decembra 2015. 

SKLEP 2: Občinski svet Občine Litija se seznani s predlogom odzivnega poročila na revizijsko poročilo Računskega sodišča Republike 

Slovenije ter z (v predlogu odzivnega poročila) predlaganimi aktivnostmi, ki sta jih dolţni izvesti Občina Litija in druţba SVC Litija 

d.o.o..  

SKLEP 3: Občinski svet Občine Litija ţupana in občinsko upravo poziva, da v postavljenem roku Računskemu sodišču RS predloţita 

odzivno poročilo v predlaganem besedilu, pri čemer ga lahko naknadno dopolnita in spremenita le v smislu izboljšanja argumentacije, 

ne pa tudi v smislu spreminjanja ponujenih rešitev.  

 
Realizacija:  Odzivno poročilo Občine Litija na Revizijsko poročilo Računskega sodišča RS »Pravilnost dela poslovanja Občine Litija«, številka 

324-2/2015/40 z dne 21.12.2015, je bilo RS RS posredovano dne 17.3.2016, in sicer v fizični obliki (priporočeno s povratnico) in po elektronski 
poti na naslov sloaud@rs-rs.si. 

 

AD 2)  Problematika izračuna stroškov omreţnin in čiščenja odpadnih voda ter predstavitev programa za dokočanje priključkov na 

čistilno napravo  

 

Sprejeti so bili naslednji sklepi:  
 

Sklep 1: Občinski svet občine Litija nalaga ţupanu občine Litija, da v najkrajšem moţnem času pripravi predlog za oblikovanje  

nadzornega organa Javnega podjetja KSP Litija d.o.o.. 

mailto:sloaud@rs-rs.si
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Sklep 2: Občinski svet Občine Litija se je seznanil z Elaboratom o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske sluţbe 

odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Litija, ki ga je pripravilo Javno podjetje Komunalno podjetje Litija d.o.o., 

december 2015.  

Sklep 3: Občinski svet zadolţuje Javno podjetje Komunalno podjetje Litija d.o.o., da le-ta pripravi poletno pročilo stroškov o izvajanju 

obvezne gospodarske sluţbe odvajanja in čiščenja odpadnih voda v Občini Litija. 

Sklep 4: Občinski svet sprejema, da vsi stroški, ki nastanejo pri priključitvi kanalizacijskih priključkov, bremenijo proračun Občine 

Litija, torej da uporabnika ne bremeni strošek posega v cestno telo.  

 
Realizacija: Prvi sklep je bil realiziran. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunalno 

stanovanjskega podjetja Litija, d.o.o. (nadzorni svet kot nov organ druţbe) se bo namreč v prvem branju obravnaval ţe na aprilski seji OS. 
 

AD 3). Kadrovske zadeve 

 

a). Mnenje k imenovanju ravnatelja Gimnazije Litija 

 

Sprejet je bil naslednji sklep:  
 

Sklep: Občinski svet Občine Litija podaja pozitivno mnenje k imenovanju Vide Poglajen, stanujoče Preska nad Kostrevnico 19a, 1275 

Šmartno pri Litiji, za ravnateljico Gimnazije Litija.  

Realizacija: Na podlagi sprejetega sklepa je bil na svet Gimnazije Litija posredovan sklep iz katerega je razvidno, da občinski svet podaja 
pozitivno mnenje k imenovanju ga. Poglajen Vide za ravnateljico Gimnazije Litija.  

 
b). Razrešitev in imenovanje nadomestnega člana v svet ZKMŠ 

 

Sprejeta sta bila naslednja sklepa: 

 
Sklep 1: Občinski svet Občine Litija razrešuje člana sveta Javnega zavoda za kulturo, mladino in šport Litija Roberta Potokarja, 

stanujočega Samostanska cesta 7,  1240 Kamnik.  

Sklep 2: Občinski svet Občine Litija za nadomestnega člana v svetu Javnega zavoda za kulturo, mladino in šport imenuje  Dušanko 

Klančar, stanujočo Brodarska ulica 16, 1270 Litija.  

Realizacija: Na podlagi sprejetega sklepa je bil izdan sklep o razrešitvi in imenovanju nadomestnega člana v sveta Javnega zavoda za kulturo, 

mladino in šport. Sklep so prejeli vsi predstavniki ustanovitelja ter sveta zavoda.  
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c). Imenovanje predstavnika v senat za odločanje o pritoţbah zoper policiste 
 

Sprejet je bil naslednji sklep:  
 

Sklep: Občinski svet Občine Litija za predstavnika lokalne skupnosti v senatu za odločanje o pritoţbah zoper policiste imenuje Borisa 

Doblekarja, stanujočega Grbinska cesta 34b, 1270 Litija.  

Realizacija: Na podlagi sprejetega sklepa je bil posredovan dopis na Ministrstvo za notranje zadeve.  
 

č). Razrešitev in imenovanje nadomestnega člana v NS SVC d.o.o.   

 

Sprejeti so bili naslednji sklepi:  
 

Sklep 1: Občinski svet Občine Litija na podlagi prejete pisne odstopne izjave razreši člana Nadzornega sveta SVC d.o.o. Jerin Joţico, 

rojeno 14.08.1958, stanujočo Cesta komandanta Staneta 17, 1270 Litija in Petra Rutarja, rojenega 29.12.1972, stanujočega Loška ulica 9, 

1270 Litija.  

Sklep 2: Občinski svet Občine Litija za nadomestnega člana v Nadzorni svet SVC d.o.o. imenuje Ivana Matijevića, rojenega 27.05.1984, 

stanujočega  Cesta komandanta Staneta 11, 1270 Litija in Martina Hauptmana, rojenega 11.09.1964, stanujočega Vintarjevec 2, 1275 

Šmartno pri Litiji.  

Realizacija: Na podlagi sprejetega sklepa je bil izdan sklep o razrešitvi in imenovanju nadomestnega člana v Nadzorni svet SVC d.o.o.. Sklep so 
prejeli vsi člani nadzornega sveta ter SVC d.o.o..  

 

 10. seja, 20.4.2016 

AD 1)  OPPN Vače VČ-11 Sse – drugo branje 

 
Sprejet je bil naslednji 

SKLEP: Občinski svet Občine Litija sprejema Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja VČ-11 Sse v naselju 

Vače – predlog za drugo branje. 

Realizacija: Odlok o OPPN za del območja VČ-11SSe v naselju Vače je bil poslan v objavo v Uradni list RS.  

 

AD 2) OPPN Velika Preska- seznanitev s ponovno javno razgrnitvijo – ponovno prvo branje 
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Sprejet je bil naslednji 

SKLEP:  Občinski svet Občine Litija soglaša s postopkom ponovne javne obravnave dopolnjenega osnutka Odloka  o občinskem 

podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja VP-02 CU osrednja območja centralnih dejavnosti na Veliki Preski.  

 

AD  3) Zaključni račun proračuna Občine Litija za leto 2015  

 

Sprejet je bil naslednji 

SKLEP : Občinski svet Občine Litija sprejema Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Litija za leto 2015. 

 

AD 4) Spremembe in dopolnitve Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunalno stanovanjskega podjetja Litija d.o.o.- prvo branje 
 

Sprejet je bil naslednji 
SKLEP: Občinski svet Občine Litija sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunalno 

stanovanjskega podjetja Litija d.o.o.- prvo branje. 

Realizacija: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunalno stanovanjskega podjetja Litija 

d.o.o. - prvo branje je bil v enakem besedilu v sredo dne, 18.05.2016 ob 18.00 uri, v prvem branju obravnavan tudi na 10. redni seji 

občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji.  

 

AD 5) Soglasje k ceni socialno varstvene storitve »Pomoč druţini na domu » v letu 2016 

 

Sprejeti so bili naslednji sklepi: 

SKLEP 1: Občinski svet Občine Litija se seznani s poročilom Doma Tisje o izvajanju socialno varstvene storitve pomoč druţini na domu 

v Občini Litija v letu 2015.  

SKLEP 2: Občinski svet sprejme Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč druţini na domu v Občini Litija, kot jo 

predlaga izvajalec storitve Dom Tisje in sicer: 

Ekonomska cena storitve pomoč druţini na domu znaša 17,11 EUR/h na  delovni dan, 23,01 EUR/h ob nedeljah in v nočnem času ter  

24,49 EUR/h ob drţavnih praznikih in dela prostih dnevih.  

Občina Litija subvencionira ceno storitve pomoč druţini na domu, in sicer: 

- v višini 100% ali 2,33 EUR/h, ki predstavlja stroške vodenja, koordinacije in strokovne priprave dogovorov, 

- v višini 60 % ali 8,87 EUR/h, ki predstavlja stroške neposredne socialne oskrbe uporabnika na delovni dan, v višini 12,41 EUR/h 

neposredne socialne oskrbe uporabnika ob nedeljah in v nočnem času ter v višini 13,30 EUR/h neposredne socialne oskrbe uporab nika 

ob praznikih in dela prostih dnevih.  
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Cena za uporabnika storitve pomoč druţini na domu z upoštevano 60% subvencijo občine znaša 5,91 EUR/h na delovni dan, 8,27 EUR/h  

ob nedeljah in v nočnem času ter 8,86 EUR/h ob drţavnih praznikih in dela prostih dnevih. 

SKLEP 3: Občina Litija zavezuje izvajalca pomoči na domu, da v treh mesecih po uveljavitvi nove cene za uporabnika, spremlja in 

evidentira morebitne spremembe glede upada števila uporabnikov ali mesečnega števila ur koriščenja storitve pomoč druţini na domu 

zaradi zniţanja subvencije in o tem pripravi ustrezno poročilo, ki bo občini v pomoč pri nadaljnem odločanju o višini subvencije.  

Realizacija: Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč druţini na domu v Občini litija je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 
30/16 z dne 25.4.2016.  

 

AD 6) Obravnava Letnega programa dela na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami 

 

Sprejet je bil naslednji 

SKLEP: Občinski svet Občine Litija sprejema program dela na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Litija 

za leto 2016.  

 

AD 7)  Poročilo o delu Policijske postaje Litija na območju občine Litija za leto 2015 

 
Sprejet je bil naslednji 

SKLEP: Občinski svet Občine Litija se je seznanil s poročilom o delu Policijske postaje Litija na območju občine Litija za leto 2015 in ga 

ocenjuje kot zelo uspešno. 

Realizacija: Občinski svet se je seznanil s poročilom o delu Policijske postaje Litija.  

 

AD 8) Poročilo o delu medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Litija, Dol pri Ljubljani, Ivančna Gorica, Šmartno pri Litiji 
 

Sprejet je bil naslednji 
SKLEP: Občinski svet Občine Litija sprejme predloţeno Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Dol pri 

Ljubljani, Ivančna Gorica, Litija in Šmartno pri Litiji za leto 2015. 
Realizacija: OBČINSKI SVET SE JE SEZNANIL S POROČILOM O DELU MIR za leto 2015  

 
AD 9) Ocena in poročilo o izvajanju občinskega programa varnosti Občine Litija 

 

Sprejet je bil naslednji 
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SKLEP: Občinski svet Občine Litija se je seznanil z Oceno izvajanja občinskega programa varnosti Občine Litija za leto 2014 ter 

ocenjuje, da so bili zastavljeni cilji doseţeni. 

Realizacija: OBČINSKI SVET SE JE SEZNANIL  Z OCENO IZVAJANJA OBČINSKEGA PROGRAMA VARNOSTI OBČINE 

LITIJA ZA LETO 2014 

 

AD 10) Sprejem Programa izvajanja gospodarske javne sluţbe dobave, postavitve, vzdrţevanja in izvajanja javne razsvetljave v Občini 

Litija za leto 2016 

 

Sprejet je bil naslednji 

SKLEP: Občinski svet Občine Litija sprejme letni program izvajanja gospodarske javne sluţbe dobave, postavitve, vzdrţevanja in 

izvajanja javne razsvetljave v Občini Litija za leto 2016. 

 
AD 11) Informacija o delu JP KSP Litija d.o.o. za leto 2015 

 

Sprejet je bil naslednji 

SKLEP: Občinski svet Občine Litija sprejme informacijo o delu Javnega podjetja Komunalno stanovanjsko podjetja Litija d.o.o. za leto 

2015. 

 
Ob glasovanju je bilo navzočih 21  svetnikov. 

Sklep je bil sprejet z 21  glasovi »za«, z 0  glasovi   »proti.« 
(Rudolf Kozlevčar, Alojz Trdin in Kaja Mlakar Agreţ so glasovali »za« - navedba na njihovo zahtevo) 

 
AD 12) Premoţenjsko pravne zadeve 

 
a) Ukinitev statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena 

 

Sprejet je bil naslednji 

SKLEP: Občinski svet Občine Litija sprejme Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena.  

Realizacija: Sklep je bil posredovan v objavo v Uradni list RS. Po objavi sklepa bo občinska uprava po uradni dolţnosti izdala 

ugotovitveno odločbo ter podala predlog za izbris zaznambe grajenega javnega dobra lokalnega pomena.  

 

b) Prva razširitev načrta ravnanja z nepremičnin premoţenjem za leto 2016 
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Sprejet je bil naslednji 
SKLEP: Občinski svet Občine Litija sprejme predlog prve razširitve načrta ravnanja z nepremičnim premoţenjem za leto 2016.  

Realizacija: Na podlagi sprejete razširitve je občinska uprava pričela postopke za prodajo nepremičnin.  

 

AD 13) Kadrovske zadeve 

 

a) Mnenje k imenovanju ravnatelja Glasbene šole Litija-Šmartno  

 

Sprejet je bil naslednji 
SKLEP: Občinski svet Občine Litija podaja pozitivno mnenje prijavljenima kandidatoma za ravnatelja Javnega zavoda Glasbena šola 

Litija-Šmartno Janji Galičič, stanujoči Šolska ulica 16, 3311 Šempeter in Urošu Hribarju, stanujočemu Vače 106, 1252 Vače.  

Realizacija: Mnenje sklepa je bilo posredovano svetu glasbene šole. Občina je prejela v vednost sklep sveta zavoda, ki je za ravnatelja 

Glasbene šole Litija-Šmartno imenoval ga. Janjo Galičič.  

 

b) Imenovanje predstavnika ustanovitelja v svet Javnega zavoda Osnovna šola Gradec 

 

Sprejet je bil naslednji 
SKLEP:  Občinski svet Občine Litija ne odločba o tem predlogu in nalaga komisiji za mandatna vprašanja, volitve in  imenovanje, da 

ponovno sproţi postopek za imenovanje predstavnika ustanovitelja v svet Javnega zavoda Osnovna šola Gradec, o katerem bo občinski 

svet Občine Litija odločal na naslednji seji. 

Realizacija: Glede na sprejeti sklep so bile svetniške skupine ponovno pozvane, da podajo predloge kandidatov za predstavnike občine v 

svetu zavoda. Predloge bo KMVI obravnavala na svoji naslednji seji.  

 

AD 14) Informacija o realizaciji sklepov OS ter poročilo o delu ţupana, podţupanje in podţupana 

 

Občinski svet Občine Litija je sprejel na znanje realizacijo sklepov sej Občinskega sveta Občine Litija. 
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 11. seja, 8.6.2016 

 
AD 1)  Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunalno stanovanjskega podjetja Litija d.o.o. – 

drugo branje 

 

Sprejet je bil naslednji 
SKLEP: Občinski svet Občine Litija sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunalno 

stanovanjskega podjetja Litija d.o.o.. 

 

Realizacija: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunalno stanovanjskega podjetja Litija d.o.o. – drugo 
branje je v enakem besedilu na svoji 11. redni seji dne 05.07.2016 sprejel tudi občinski svet Občine Šmartno pri Litiji. Odlok je bil nato dne 

29.7.2016 objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 52/16. Veljati je začel naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije, to je dne 30.7.2016. 

 

AD 2) Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeţelja v Občini Litija za programsko obdobje 2016-2020 

 

Sprejet je bil naslednji 

SKLEP:  Občinski svet Občine Litija sprejme predloţeni Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeţelja v 

Občini Litija za programsko obdobje 2016-2020. 

Realizacija: Pravilnik je bil poslan v objavo v Uradni list RS in je bil dne 17.6.2016 objavljen v Uradnem listu RS, št. 42/16. Veljati je začel 
trideseti dan po objavi v Uradnem listu RS, to je dne 17.7.2016. Na njegovi podlagi je bil dne 22.7.2016 v Uradnem listu RS, št. 51/16, objavljen 

javni razpis za pokrivanje operativnih stroškov cestnega tovornega transporta iz odročnih krajev v letu 2016. 
 

AD  3) Ocena in poročilo o izvajanju občinskega programa varnosti Občine Litija 

 

Sprejet je bil naslednji 
SKLEP : Občinski svet Občine Litija se seznanja z Oceno izvajanja občinskega programa varnosti Občine Litija za  2015 ter ocenjuje, 

da so bili zastavljeni cilji doseţeni. 

 

AD 4) Pravilnik o spremembi Pravilnika o subvencioniranju varstva otrok  
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Sprejet je bil naslednji 

SKLEP: Občinski svet Občine Litija sprejme predloţeni Pravilnik o spremembi Pravilnika o subvencioniranju varstva otrok.  

Realizacija: Pravilnik je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 42/16. 

 

AD 5) Organiziranje in izvajanje predšolske vzgoje kot javne sluţbe v vrtcih Občine Litija v šolskem letu 2016/17 

 

Sprejeti so bili naslednji sklepi:  

SKLEP 1: Občinski svet Občine Litija soglaša, da javni vrtci v šolskem letu 2016/17 na območju občine Litija organizirajo delo in 

izvajajo programe predšolske vzgoje v naslednjem obsegu: 

 

VRTEC VRSTA IN ŠTEVILO ODDELKOV 

1. VRTEC LITIJA 35 oddelkov 

Enota Medvedek 
(v prostorih vrtca na Bevkovi 

ulici 1 in najetih prostorih g. 
Majnardija)  

- 4  homogeni oddelki I. st. skupine 
- 1 homogeni oddelek II. st. skupine (3-4 leta)  

- 1 kombinirani oddelek                    
- 1  homogeni oddelek II. st. skupine (4-5 ali 5-6)         

- 3 heterogeni oddelki II. st. skupine  
- 1 razvojni oddelek                           

Enota Najdihojca 

(v prostorih vrtca na CKS 6, 
Litija) 

- 2  homogena oddelka I. st. skupine 

- 1 kombinirani oddelek   
- 4 heterogeni oddelki II. st. skupine 

Enota Griček (Partizanska pot 21 
A, Litija) 

- 2 kombinirana oddelka   

Enota Jurček 

(Jevnica) 

- 1 homogeni oddelek I. st. skupine 

- 1 kombinirani oddelek   
- 2 heterogena oddelka II. st. skupine 

Enota Kresnička 
(Kresnice) 

- 2 kombinirana oddelka 

Enota Kekec (Sava) - 2 kombinirana oddelka  

Enota Taček 
(Hotič) 

- 1 homogeni oddelek I. st. skupine 
- 1 heterogeni oddelek II. st. skupine                     

Enota Sonček -2 kombinirana oddelka 
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(Vače) 

Enota Ribica 

(Ljubljanska cesta 3, Litija) 

- 2 kombinirana oddelka   

- 1 heterogeni oddelek II. st. skupine                     

  

2. Vrtec Čebelica Gabrovka 4 oddelki 

Enota v Gabrovki 
- v prostorih vrtca na naslovu 

Gabrovka 61 
- v prostorih OŠ 

 
1 kombinirani oddelek  

1 kombinirani oddelek 
 

1 heterogeni oddelek II. st. skupine (4-5 ali 5-6) 

Enota na Dolah 1 kombinirani oddelek 

  

3. Vrtec Polhek Polšnik 1 oddelek 

v prostorih POŠ Polšnik 1 kombinirani oddelek 

 

SKLEP 2: Občinski svet Občine Litija soglaša, da se število otrok pri vpisu v oddelke, ki izpolnjujejo prostorske normative, lahko 

poveča glede na zakonski normativ za največ dva otroka, po predhodnem soglasju ţupana pa tudi med šolskim letom, v kolikor so  za to 

izpolnjeni pogoji.  

 

SKLEP 3: Občinski svet Občine Litija podaja soglasje Vrtcu Litija k zaposlitvi (108,90) delavcev, Vrtcu Čebelica Gabrovka k zaposlitvi 

(13,95) delavcev in Vrtcu Polhek Polšnik k zaposlitvi (3,755) delavcev za izvajanje obsega dejavnosti programov predšolske vzgoje iz 

sklepa 1.  

 

Vrtci so dolţni zagotoviti kadrovsko zasedbo v skladu z veljavno zakonodajo in prilagajati vrsto zaposlitve letnim nihanjem števila 

vključenih otrok in številu oddelkov v smislu racionalnega zaposlovanja in v izogib nastanka trajno preseţnih delavcev. 

 

SKLEP 4: Občinski svet Občine Litija pooblašča ţupana Občine Litija, da lahko tekom šolskega leta 2016/2017 v skladu s potrebami in z 

upoštevanjem dejanskega stanja vključenega števila otrok ter ob izpolnitvi vseh predpisanih pogojev, odloči o izdaji soglasja k 

spremembi vrste ali števila oddelkov in posledično dodatnih zaposlitev.  

 

SKLEP 5: Občinski svet Občine Litija soglaša, da vrtci poslovni čas določijo glede na potrebe staršev, pri čemer morajo upoštevati, da se 

le-ta lahko začne oziroma konča: 
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- v vrtcu ali enoti vrtca, ki ima do vključno 2 oddelka otrok, ko je v vrtcu ali enoti vrtca najmanj 5 otrok,  

- v vrtcu ali enoti vrtca z vključno 3 oddelki, ko je v vrtcu ali enoti vrtca, najmanj 10 otrok, ter 

- v vrtcu ali enoti vrtca s 4 ali več oddelki, ko je v vrtcu ali enoti vrtca najmanj 20 otrok. 

 

SKLEP 6: Občinski svet Občine Litija določa, da vrtci v času šolskih počitnic poslujejo, v kolikor je izkazan interes staršev po vključitvi 

najmanj 5 otrok v vrtcih oziroma enotah vrtca, v katerih delujeta do vključno dva oddelka, oziroma po vključitvi najmanj 10 otrok v 

vrtcih oziroma enotah vrtca s tremi ali več oddelki.  

 

SKLEP 7: Občinski svet Občine Litija soglaša, da se bo staršem iz proračuna Občine Litija v vrtcih na območju Občine Litija v enakem 

deleţu kot 9 urno varstvo (so)financiralo tudi stroške 10 urnega varstva otroka pod pogojem, da sta oba starša zaposlena v kraju, ki je 

od vrtca oddaljen več kot 30 km. V kolikor bodo otroci vključeni v programe predšolske vzgoje več kot 9 oz. 10 ur,  so starši sami dolţni 

pokriti stroške podaljšanega varstva. Enako velja za starše, če ne pridejo po svojega otroka do konca poslovnega časa vrtca. Ceno 

podaljšanega varstva otroka po končanem poslovnem času vrtca in ceno vključitve otroka v vrtec nad 9 oziroma 10 ur določi svet zavoda 

vrtca. Vrtec je dolţan o ceni za podaljšano varstvo obvestiti starše pred začetkom šolskega leta.    

Realizacija: Na podlagi sprejetih sklepov so bila izdana soglasja k organizaciji dela, sistemizaciji zaposlenih in poslovnemu času Vrtca 

Polhek Polšnik, Vrtca Litija in Vrtca Čebelica v šolskem letu 2016/2017. 

 

AD 6) Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Občini Litija in zniţanju plačil staršev 
 

Sprejet je bil naslednji 
SKLEP : Občinski svet Občine Litija  sprejme sklep, da se za šolsko leto 2016/2017 potrdijo cene iz veljavnega Sklepa o določitvi cen 

programov predšolske vzgoje v Občini Litija in zniţanju plačil staršev (Uradni list RS, št. 44/15 in 97/15. 

 

AD 7)  Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Litija 
 

Sprejet je bil naslednji 
SKLEP: Občinski svet Občine Litija je sprejel Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Litija. 

 

AD 8) Poslovno in računovodsko poročilo IC Geoss d.o.o. 

 

Sprejet je bil naslednji 

SKLEP: Občinski svet Občine Litija se je seznanil s poslovnim in računovodskim poročilo Izobraţevalnega centra Geoss d.o.o.. 
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AD 9) Premoţenjsko pravne zadeve 

 

c) Druga razširitev načrta ravnanja z nepremičnin premoţenjem za leto 2016 

 

Sprejet je bil naslednji 
SKLEP: Občinski svet Občine Litija sprejme predlog druge razširitve načrta ravnanja z nepremičnim premoţenjem za leto 2016. 

Realizacija: Na podlagi sprejete razširitve so bili uvedeni postopki prodaje nepremičnin zainteresiranim kupcem.  
d) Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena 

 

Sprejet je bil naslednji 

SKLEP: Občinski svet Občine Litija sprejme Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena.  

Realizacija: Sprejeti sklep je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije št. 42/2016 z dne 17.06.2016. Na podlagi objave je 

občinska uprava pripravila ugotovitveno odločbo ter podala zemljiškoknjiţne predloge za ukinitev javnega dobra lokalnega pomena.  

 

e) Soglasje k sklenitvi pravnega posla 

 

Sprejet je bil naslednji 
SKLEP: Občinski svet Občine Litija daje soglasje Načrtu ravnanja z nepremičnim premoţenjem za leto 2016 Krajevne skupnosti Dole 

pri Litiji. 

Realizacija: Na podlagi soglasja bodo pripravljene pogodbe o prodaji nepremičnin.  

 
AD 10) Kadrovske zadeve 

 

a) Zlata plaketa Občine Litija za leto 2016 

 
Sprejet je bil naslednji 

SKLEP: Občinski svet Občine Litija podeli zlato plaketo Občine Litija za leto 2016 Predilnici Litija. 

Realizacija: Na podlagi sklepa občinskega sveta je bila podeljena zlata plakete občine za leto 2016 na občinskem prazniku.  

 

b) Imenovanje novega predsednika Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
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Sprejet je bil naslednji 

SKLEP: Občinski svet Občine Litija za novega predsednika Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja imenuje Bojana  

Ţeleznika, stanujočega Sitarjevška cesta 25, Litija. 

Realizacija: Na podlagi sprejetega sklepa je bil izdan sklep o imenovanju novega predsednika Komisije za mandatna vprašanja, volitve 

in imenovanja.  

 

c) Imenovanje predstavnika ustanovitelja v svet OŠ Gradec 

 
Sprejet je bil naslednji 

SKLEP: Občinski svet Občine Litija za predstavnika Občine Litija v svetu Javnega zavoda Osnovna šola Gradec, se imenuje Tjaša 

Brinovec Obolnar, stanujoča Partizanska pot 22, 1270 Litija, Joţe Hostnik, stanujoč Cesta komandanta Staneta 16, 1270 Litija in Marko 

Zajc, stanujoč Graška cesta 50a, 1270 Litija.  

Realizacija: Na podlagi sprejetega sklepa je bil izdan sklep o imenovanju, ki so ga prejeli imenovani člani ter svet zavoda OŠ Gradec.  

d) Imenovanje nadomestnega člana v Komisijo za statut in pravna vprašanja  

 

Sprejet je bil naslednji 
SKLEP: Občinski svet Občine Litija za nadomestnega člana v Komisijo za statut in pravna vprašanja imenuje Marka Zajca, 

stanujočega Graška cesta 50a, Litija. 

Realizacija: Na podlagi sprejetega sklepa je bil izdan sklep o imenovanju nadomestnega člana v Komisijo za statut in pravna vprašanja.  

 

AD 11) Informacija o realizaciji sklepov OS ter poročilo o delu ţupana, podţupanje in podţupana 

 

Občinski svet Občine Litija je sprejel na znanje realizacijo sklepov sej Občinskega sveta Občine Litija. 

 
 

 

 2. Korespondenčna seja, 20.7.2016-25.7.2016 

 

AD 1) Izjava Občine Litija in Občine Šmartno pri Litiji o seznanitvi z višino finančnega jamstva za čas zapiranja odlagališča nenevarnih 

odpadkov Širjava 

 

Sprejet je bil naslednji 
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SKLEP:  Občinski svet Občine Litija sprejme Izjavo o seznanitvi z višino finančnega jamstva za izvedbo ukrepov varstva okolja in 

odgovornostjo zagotavljanja izvirnih nalog občine, določenih v okoljevarstvenem dovoljenju, za ves čas zapiranja in po zaprtju 

odlagališča Širjava v Litiji. 

 

AD 2) Premoţenjsko pravne zadeve: 

a) Tretja razširitev načrta ravnanja z nepremičnim premoţenjem za leto 2016 

b) Soglasje k sklenitvi pravnega posla 

 

 Tretja razširitev načrta ravnanja z nepremičnim premoţenjem za leto 2016 

 

Sprejet je bil naslednji 
SKLEP:  Občinski svet Občine Litija sprejme predlog tretje razširitve načrta ravnanja z nepremičnim premoţenjem za leto 2016.  

Realizacija: Na podlagi sprejete razširitve so bili uvedeni postopki prodaje nepremičnin zainteresiranim kupcem.  
 

 Soglasje k sklenitvi pravnega posla 

 

Sprejet je bil naslednji 
SKLEP:  Občinski svet daje soglasje k Načrtu ravnanja z nepremičnim premoţenjem za leto 2016 Mestne skupnosti Litija.  

Realizacija: Na podlagi sprejetega sklepa s katerim je bilo dano soglasje k načrtu bodo pripravljene prodajne pogodbe.  
 

 

 12. seja, 29.9.2016 

AD 1)  Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2016- skrajšani postopek 

- Poročilo o polletni realizaciji proračuna Občine Litija za leto 2016 

- Novelacija IP za GJI in OŠ Litija 

 

Sprejeti so bili naslednji sklepi: 
SKLEP 1: Občinski svet Občine Litija sprejme predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Litija za leto 

2016 – prvo branje. 

SKLEP 2: Občinski svet Občine Litija sprejme Poročilo o realizaciji proračuna Občine Litija v obdobju od 1.1.2016 do 30.6.2016 na 

znanje. 
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SKLEP 3: Občinski svet Občine Litija potrjuje Novelacijo št. 6 investicijskega programa Čistilna naprava Litija – lokalna GJI, ki jo je 

izdelalo podjetje In-tact d.o.o., Zagorje, september 2016. 

SKLEP 4: Občinski svet Občine Litija potrjuje Novelacijo – Dopolnitev investicijskega programa št. 7 za gradnjo nadomestne osnovne 

šole v Litiji, ki jo je izdelala druţba Fimex-N d.o.o., Ljubljana, september 2016. 

SKLEP 5: Občinski svet Občine Litija sprejme predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Litija za leto 

2016. 

 

Realizacija: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2016 je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 62/2016 
z dne 30. 9. 2016, in je v veljavo stopil s 1.10.2016. 

 

AD 2) Odlok o javnem redu in miru v Občini Litija – prvo branje 

 

Sprejet je bil naslednji 

SKLEP:  Občinski svet Občine Litija sprejme Odlok o javnem redu in miru v Občini Litija v prvem branju.  

 

AD  3) Dolgoročni razvojni program Občine Litija za obdobje 2016-2022 

 

Sprejeti so bili naslednji sklepi: 
SKLEP 1: Občinski svet Občine Litija se je seznanil z osnutkom Dolgoročnega razvojnega programa Občine Litija za obdobje 2016-2022 

in ga daje v 1-mesečno javno razpravo, ki bo trajala do 1.10.2016 do 31.10.2016. 

SKLEP 2: Občinski svet se je seznanil z informacijo o realizaciji Dolgoročnega razvojnega programa Občine Litija za obdobje 2007-

2015. 

SKLEP 3: Vsakokratni Proračun Občine Litija  skupaj z Načrtom razvojnih programov predstavlja dopolnitev Dolgoročnega 

razvojnega programa Občine Litija za obdobje 2016-2022. 

 

AD 4) Seznanitev s končnim revizijskim poročilom, izdelanim v sklopu izvedbe notranje revizije poslovanja Občine Litija za leto 2015 s 

strani druţbe Plus revizija d.o.o. (avgust 2016) 

 
Sprejet je bil naslednji 

SKLEP: Občinski svet Občine Litija se seznani s končnim revizijskim poročilom, izdelanim v sklopu izvedbe notranje revizije 

poslovanja Občine Litija za leto 2015. 
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AD 5) Informacija o izdelavi Celostne prometne strategije 

 

Sprejet je bil naslednji 

SKLEP: Občinski svet Občine Litija sprejme Informacijo o izdelavi Celostne prometne strategije na znanje.  

 

AD 6) Poslovno in računovodsko poročilo o delu SVC Litija d.o.o. za leto 2015 
 

Sprejeta sta bila naslednja sklepa: 
SKLEP 1: Občinski svet Občine Litija  sprejme Letno poročilo druţbe SVC Litija d.o.o. za leto 2015 in se seznani s Poslovnim in 

računovodskim poročilom o delu SVC Litija d.o.o. za prvo polovico leta 2016. 

SKLEP 2: Občinski svet Občine Litija poziva Vlado RS in pristojno Ministrstvo za delo, druţino, socialne zadeve in enake moţnosti, da 

naj opravi ponovno presojo o odprtju Varstveno delovnega centra v Litiji in pri tem upošteva narejene ekonomske izračune enote v 

Litiji in v to presojo vključi tudi druţbo SVC Litija, ki je zagotovila ustrezne in primerne prostore v Medgeneracijskem centru Šmelc. 

 

Realizacija: V knjigo sklepov enoosebne gospodarske druţbe SVC Litija d.o.o. je bil vpisan sklep, da druţbenik Občina Litija, Jerebova 

ulica 14, 1270 Litija sprejme letno poročilo druţbe SVC Litija d.o.o. za leto 2015. 

 

AD 7) Poslovno in računovodsko poročilo o delu Razvojnega centra Srca Slovenije d.o.o. za leto 2015  

 

Sprejet je bil naslednji  
SKLEP: Občinski svet Občine Litija sprejme Poslovno in računovodsko poročilo o delu Razvojnega centra Srca Slovenije d.o.o. za leto 

2015 na znanje. 

 

AD 8) A)Poročilo o opravljanju gospodarske javne sluţbe oskrbe s toplotno energijo za javne objekte v Litiji po koncesijski pogodbi št. 

430-55/2013 za leto 2015 

B)Poročilo o opravljanju gospodarske javne sluţbe oskrbe s toplotno energijo za POŠ Dole in POŠ Kresnice po koncesijski pogodbi z 

izvajalcem EVJ Elektroprom d.o.o. 

 

Sprejeta sta bila naslednja sklepa: 

SKLEP 1: Občinski svet Občine Litija se je seznanil z Letnim poročilom koncesionarja Istrabenz Plini d.o.o. o izvajanju javne 

gospodarske sluţbe oskrbe s toplotno energijo na območju ulice CKS in Mire Pregljeve v Litiji za leto 2015.  
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SKLEP 2: Občinski svet Občine Litija se je seznanil z Letnim poročilom koncesionarja EVJ Elektroprom d.o.o. o izvajanju javne 

gospodarske  sluţbe oskrbe s toplotno energijo za objekt POŠ Dole pri Litiji in POŠ Kresnice za kurilno sezono 2015/16.  

 

 

AD 9) Razglasitev občine Litija za območje brez trgovinsko-investicijskih sporazumov TTIP, CETA in TiSA 

 

Sprejeta sta bila naslednja sklepa: 

SKLEP 1: Občina Litija ugotavlja, da so trgovinsko-investicijski sporazumi TTIP, CETA in TiSA škodljivi za socialne, delavske, 

ekološke in prehranske standarde ter razglaša občino Litija za območje brez trgovinsko-investicijskih sporazumov TTIP, CETA in 

TiSA. 

SKLEP 2: Občina Litija bo aktivno nasprotovala sprejetju trgovinsko-investicijskih  sporazumov TTIP, CETA in TiSA prek sredstev 

javnega obveščanja in prek vseh pravnih sredstev, ki jih ima na voljo.  

 

AD 10) Informacija o neurjih 5.8.2016 in 15.8.2016 

 

Sprejet je bil naslednji 
SKLEP: Občinski svet Občine Litija sprejme Informacijo o neurjih 5.8. in 15.8.2016 na znanje. 

 

AD 11) Premoţenjsko pravne zadeve 

 

a) Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena 

 

Sprejet je bil naslednji 

SKLEP: Občinski svet Občine Litija sprejme Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena.  

Realizacija: Sklep je bil objavljen v Uradnem listu RS številka 64/2016. Na podlagi sklepa je občinska uprava pripravila ugotovitveno 

odločbo ter podala predlog za izbris zaznambe grajenega javnega dobra lokalnega pomena.  

 

b) Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena 
 

Sprejet je bil naslednji 
SKLEP: Občinski svet Občine Litija sprejme Sklep o pridobitvi  statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena. 
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Realizacija: Sklep je bil objavljen v Uradnem listu RS številka 64/2016. Na podlagi sklepa je občinska uprava pripravila ugotovitveno 

odločbo ter podala predlog za vpis  zaznambe grajenega javnega dobra lokalnega pomena. 

 

c) Četrta razširitev ravnanja z nepremičnim premoţenjem za leto 2016 
 

Sprejet je bil naslednji 
SKLEP: Občinski svet Občine Litija sprejme predlog četrte razširitve načrta ravnanja z nepremičnim premoţenjem za leto 2016.  

Realizacija: Na podlagi sprejete razširitve, je občinska uprava pričela postopek prodaje nepremičnin.  

 

 

AD 12) Kadrovske zadeve 

 

a) Imenovanje nadomestnega člana v Nadzorni svet Razvojnega centra Srca Slovenije 

 

Sprejeta sta bila naslednja sklepa: 

SKLEP 1: Občinski svet Občine Litija na podlagi odstopne izjave razreši člana Nadzornega sveta Razvojnega centra Srca Slovenije 

Milana Prašnikarja, stanujočega Graška cesta 39, Litija.  

SKLEP 2:  Občinski svet Občine Litija za nadomestnega člana v Nadzorni svet Razvojnega centra Srca Slovenije imenuje Milana 

Ţuniča, rojenega 3.12.1986, stanujočega Ulica Luke Svetca 7, Litija.  

Realizacija: Na podlagi sprejetega sklepa, je ţupan izdal sklep o razrešitvi ter imenovanju nadomestnega člana v NS RCSS d.o.o.. Sklep 

so prejeli RCSS d.o.o., g. Ţunić ter g. Prašnikar.  

 
 

b) Razrešitev in imenovanje nadomestnega člana v Odboru za gospodarsko infrastrukturo, urejanje prostora in varstvo okolja 

 

Sprejeta sta bila naslednja 
SKLEP 1: Občinski svet Občine Litija na podlagi odstopne izjave razreši člana Odbora za gospodarsko infrastrukturo, urejanje 

prostora in varstvo okolja Jerneja Konjarja, stanujočega Sitarjevška cesta 13, Litija. 

SKLEP 2:  Občinski svet Občine Litija za nadomestnega člana v Odbor za gospodarsko infrastrukturo, urejanje prostora in varstvo 

okolja imenuje Antona Skubica, stanujočega Ponoviška cesta 9, Litija.  

Realizacija: Na podlagi sprejetega sklepa je ţupan izdal sklep o razrešitvi te imenovanju nadomestnega člana v odbor. Sklep so prejeli g. 

Konjar, g. Skubic ter v vednost tudi člani odbora.  
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c) Imenovanje članov Nadzornega sveta Javnega podjetja Komunalno stanovanjskega podjetja Litija d.o.o. 

 
Sprejet je bil naslednji 

SKLEP: Občinski svet Občine Litija na svoji naslednji seji opravi tajno glasovanje med tistimi, ki so prejeli enako število glasov. 

Realizacija: Tajno glasovanje bo izvedene na naslednji seji občinskega sveta dne 30.11.2016.  

 
Sprejet je bil naslednji 

SKLEP: Občinski svet Občine Litija za člana Nadzornega sveta Javnega podjetja Komunalno stanovanjskega podjetja  Litija d.o.o. 

imenuje Tea Femec, rojena 19.5.1979, stanujoča Veliki Vrh 29b, Litija.  

Realizacija: Na podlagi sprejetega sklepa ter po izvedenem tajnem glasovanja za preostala člana NS KSP Litija d.o.o., bo ţupan izdal 

skupni sklep o imenovanju predstavnikov Občine Litija v NS KSP Litija d.o.o..  

 
 

AD 13) Informacija o realizaciji sklepov OS ter poročilo o delu ţupana, podţupanje in podţupana 
 

Občinski svet Občine Litija je sprejel na znanje realizacijo sklepov sej Občinskega sveta Občine Litija ter poročilo o delu ţupana, 

podţupanje in podţupana. 

 

 13. Seja, 30.11.2016 

 
 

AD 1)  Imenovanje nadomestnega člana občinskega sveta Občine Litija 

 

Sprejet je bil naslednji 
SKLEP: Občinski svet Občine Litija na podlagi sklepa občinske volilne komisije Občine Litija Romani Kocjančič, roj. 10.7.1967, Ribče 

56, 1281 Kresnice, kot prvi naslednji na listi kandidatov SLS v 2. volilni enoti, potrjuje mandat člana občinskega sveta Občine Litija do 

izteka mandatne dobe občinskega sveta. 

Realizacija: Na podlagi sprejetega sklepa bo pripravljena ustrezna  odločba  in vročena ga. Kocjančič.  

 

AD 2) Odlok o proračunu Občine Litija za leto 2017 – prvo branje 
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AD  3) Odlok o proračunu Občine Litija za leto 2018 – prvo branje 

 

Sprejet je bil naslednji 

SKLEP:  Občinski svet Občine Litija sprejme Odlok o   proračunu Občine Litija za leto 2017 v prvem branju. 

 

Sprejet je bil naslednji 
SKLEP:  Občinski svet Občine Litija sprejme Odlok o   proračunu Občine Litija za leto 2018 v prvem branju.  

 

AD 4) Poslovno in računovodsko poročilo o delu Zdravstvenega doma Litija za leto 2015/2016 

 
Sprejet je bil naslednji 

SKLEP: Občinski svet Občine Litija se je seznanil s poslovnim in računovodskim poročilom o delu Zdravstvenega doma Litija za leto 

2015/2016 in s predlogom sklepa Odbora za finance in gospodarjenje z nepremičninami, ki poziva vodstvo Zdravstvenega doma Litija, 

da čimprej poskuša razrešiti problematiko pomanjkanja kadrov, predvsem na področju pediatrije in splošne ambulante.  

 

AD 5) Premoţenjsko pravne zadeve 

a) Peta razširitev načrta ravnanja z nepremičnim premoţenjem za leto 2016 

Realizacija: Na podlagi sprejete razširitve, je občinska uprava pričela postopek prodaje nepremičnin.  

 

Sprejet je bil naslednji 
SKLEP: Občinski svet Občine Litija sprejme predlog pete razširitve načrta ravnanja z nepremičnim premoţenjem za leto 2016. 

 

AD 6) Kadrovske zadeve 

 

 Soglasje k imenovanju direktorja Javnega zavoda Knjiţnica Litija 

 

Sprejet je bil naslednji 

SKLEP: Občinski svet Občine Litija daje soglasje k imenovanju Andreje Štuhec, stanujoče Volčja jama 5, 1275 Šmartno pri Litiji, za 

direktorico Javnega zavoda Knjiţnica Litija. 

Realizacija: Na podlagi sprejetega sklepa je ţupan izdal sklep s katerim se daje soglasje k imenovanju Andreje Štuhec za direktorico 

Javnega zavoda Knjiţnica Litija.  
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 Imenovanje preostalih dveh članov Nadzornega sveta Javnega podjetja Komunalno stanovanjskega podjetja Litija d.o.o. 

 
Sprejet je bil naslednji 

SKLEP: Za preostala dva člana nadzornega  sveta Javnega podjetja Komunalno stanovanjskega podjetja Litija d.o.o . sta bila izvoljena 

Vesna Velikonja in Alojz Trdin. 

Realizacija: Na podlagi sprejetega sklepa je ţupan izdal skupni sklep o imenovanju predstavnikov Občine Litija v NS KSP Litija d.o.o..  

 

AD 7) Informacija o realizaciji sklepov OS ter poročilo o delu ţupana, podţupanje in podţupana 
 

Občinski svet Občine Litija je sprejel na znanje realizacijo sklepov sej Občinskega sveta Občine Litija. 

 

 

 5. Izredna seja, 20.12.2016 

 

AD 1) Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2016 – skrajšani postopek: 

a). Novelacija IP OŠ Litija 

b). Novelacija IP GJI – Čistilna naprava Litija  

 

Sprejet je bil naslednji 
SKLEP : Občinski svet Občine Litija  sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2016,  prvo 

branje. 

 

Sprejet je bil naslednji 

SKLEP: Občinski svet Občine Litija  sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2016.  

 

AD 2)  Potrditev Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitve javne sluţbe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in  storitev 

javne sluţbe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v podjetju CEROZ d.o.o. 

 
Sprejet je bil naslednji 

SKLEP: Občinski svet Občine Litija sprejme predlog Sklepa o oblikovanju cen izvajanja storitve gospodarske javne sluţbe obdelave in 

odlaganja ostanka komunalnih in obdelave biološko razgradljivih odpadkov v podjetju  CEROZ d.o.o.. 
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Sprejet je bil naslednji 

SKLEP: Občinski svet zahteva, da se konec leta 2017 preveri dejanske stroške izvajanja vseh javnih sluţb v podjetju CEROZ in se cena 

za leto 2018 oblikuje v skladu z dejanskimi stroški. 

 
AD 3)  Odločanje o izločitvi ţupana v zadevi reševanja pritoţbe Miroslava Bregarja in Marije Bregar Hostnik zoper Odločbo o odmeri 

komunalnega prispevka, št. 354-49/2016-2 z dne 03.11.2016 

 

Sprejeta sta bila naslednja sklepa: 
SKLEP 1: Občinski svet Občine Litija sprejme sklep, da se zahteva za izločitev ţupana Občine Litija Francija Rokavca v zadevi  

reševanja pritoţbe Miroslava Bregarja, Bitiče 10, Litija, ki ga po pooblastilu z dne 20.11.2016 zastopa Mirjam Bregar, Bitiče 12, Litija, 

in Marije Bregar Hostnik, Bitiče 10, Litija, zoper Odločbo o odmeri komunalnega prispevka, št. 354-49/2016-2 z dne 3.11.2016, kot 

neutemeljena zavrne. 

SKLEP 2: Občinski svet Občine Litija pooblašča višjega svetovalca Matija Habeta za vodenje predmetnega postopka odločanja o 

izločitvi ţupana, podţupanjo Občine Litija Lijano Lovše pa, da v imenu občinskega sveta Občine Litija skladno s sklepom iz prejšnje 

točke izda in predlagateljema zahteve za izločitev vroči sklep, ki je priloga tega gradiva. 

 

Realizacija: Sklep je bil vročen obema predlagateljema za izločitev ţupana.  

 

Sprejet je bil naslednji 

SKLEP: Občinska uprava naj čimprej posreduje pisni dokument za datum izdaje soglasja za prekop občinske ceste za priključitev 

Mirjam Bregar. 

 
 

 
AD 4) Revizija poslovanja Razvojnega centra Srca Slovenije d.o.o. za obdobje petih let 

 
Sprejet je bil naslednji 

SKLEP: Občinski svet Občine Litija pooblašča občinsko upravo Občine Litija, da izvede vse postopke v zvezi z naročilom revizije 

poslovanja Razvojnega centra Srca Slovenije d.o.o., za obdobje petih let. 

 
 

AD 5) Predlog Okvirnega programa dela in terminskega plana programa dela Občinskega sveta Občine Litija za leto 2017 
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Sprejet je bil naslednji 
SKLEP: Občinski svet Občine Litija  sprejme Okvirni program dela in terminski plan programa dela Občinskega sveta Občine Litija za 

leto 2017. 

Realizacija: Na podlagi sprejetega  okvirnega progama bo ţupan skliceval seje OS.   

 

AD 6) Kadrovske zadeve 

a).  Imenovanje predstavnika ustanovitelja v svet Javnega zavoda Osnovna šola Litija 

 

Sprejet je bil naslednji 
SKLEP: Občinski svet Občine Litija  za predstavnika ustanovitelja v Javnem zavodu Osnovna šola Litija imenuje Boštjana Damjana, 

stanujočega Podšentjur 9, 1270 Litija, Joţeta Grošlja, stanujočega Graška cesta 20, 1270 Litija ter Neţko Pirc, stanujočo Partizanska 

pot 21, 1270 Litija.  

Realizacija: Na podlagi sprejetega sklepa je ţupan izdal  sklep o imenovanju predstavnikov Občine Litija v svet OŠ Litija. Sklep je bil 

posredovan vsem imenovanim predstavnikom in svetu OŠ Litija.   

 

b). Imenovanje komisije za izvedbo javnega razpisa za izbiro direktorja IC Geoss in imenovanje v.d. direktorja 

 

Sprejet je bil naslednji 

SKLEP: Občinski svet Občine Litija  imenuje razpisno komisijo za izvedbo javnega razpisa za zasedbo prostega delovnega mesta 

direktorja IC Geoss v sestavi Rudolf Kozlevčar, stanujoč Tenetiše 24, 1270 Litija, Lijana Lovše, stanujoča Zgornji Log 17, 1270 Litija in 

Boris Doblekar, stanujoč Grbinska cesta 34b, 1270 Litija.  

Realizacija: Na podlagi sprejetega sklepa je ţupan izdal sklep o imenovanju razpisne komisije. Sklep so prejeli vsi člani komisije. 

Komisija je ţe pričela s svojim delom.  

 

 

Sprejet je bil naslednji 

SKLEP: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga občinskemu svetu, da za v.d. direktorja IC Geoss od 

28.01.2017 do imenovanja novega direktorja IC Geoss, vendar najdlje za obdobje enega leta imenuje Sabino Rovšek, rojeno 14.07 .1983, 

stanujočo Cesta zasavskega bataljona 28, 1270 Litija.  

Realizacija: Na podlagi sprejetega sklepa je ţupan izdal sklep o imenovanju v.d. direktorja. Sklep so prejeli Sabina Rovšek in druţba IC  

Geoss d.o.o..  
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c). Razrešitev in imenovanje nadomestnega člana v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu  

 

Sprejeta sta bila naslednja sklepa: 
SKLEP 1: Občinski svet Občine Litija  razreši člana Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu – predstavnika PP Litija Gorazda 

Sinjurja, stanujočega Petrušnja vas 16, 1296 Šentvid pri Stični.  

SKLEP 2: Občinski svet Občine Litija za nadomestnega člana v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu – predstavnika PP 

Litija imenuje Andreja Hrupa, stanujočega Pot Vitka Pavliča 6, 1430 Hrastnik.  
 

Realizacija: Na podlagi sprejetega sklepa je ţupan izdal sklep o razrešitvi in imenovanju nadomestnega člana v SPVCP. Sklep sta 

prejela Gorazd Sinjur in Andrej Hrup, v vednost pa tudi vsi člani SPVCP.  

 

 

 14. seja, 22.2.2017 

 

AD 1)  Spremembe in dopolnitve Odloka o ustanovitvi JZKMŠ – skrajšani postopek 

 

Sprejet je bil naslednji 
SKLEP: Občinski svet Občine Litija sprejme Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za kulturo, 

mladino in šport Litija, v prvem branju. 

 

Sprejet je bil naslednji 
SKLEP: Občinski svet Občine Litija sprejme Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za kulturo, 

mladino in šport Litija. 

Realizacija:  

V Uradnem listu RS, št. 12/17, z dne 10. 3. 2017, je bil objavljen Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda 

za kulturo, mladino in šport Litija. 

 

 

AD 2) Odlok o proračunu Občine Litija za leto 2017 – drugo branje 

AD  3) Odlok o proračunu Občine Litija za leto 2018 – drugo branje 
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Sprejeti so bili naslednji sklepi: 

SKLEP 1:  Občinski svet Občine Litija sprejme Odlok o   proračunu Občine Litija za leto 2017. 

SKLEP 2: Občinski svet Občine Litija sprejme Sklep o izdaji soglasja k zadolţitvi Razvojnega centra Srca Slovenije d.o.o. 

SKLEP 3: Občinski svet Občine Litija potrjuje Novelacijo št. 7 investicijskega programa Čistilna naprava Litija – lokalna GJI, ki jo je 

izdelalo podjetje In-tact d.o.o., Zagorje, januar 2017 in Novelacijo – Dopolnitev investicijskega programa št. 9 za gradnjo nadomestne 

osnovne šole v Litiji, ki jo je izdelala druţba Fimex-N d.o.o., Ljubljana, februar 2017. 

Realizacija: Na podlagi sprejetega sklepa je bil odlok posredovan v objavo v Uradni list Republike Slovenije in je bil objavljen v št. 9/17 

z dne 22.02.2017.  

 

Sprejet je bil naslednji 
 SKLEP:  Občinski svet Občine Litija sprejme Odlok o   proračunu Občine Litija za leto 2018. 

Realizacija: Na podlagi sprejetega sklepa je bil odlok posredovan v objavo v Uradni list Republike Slovenije in je bil objavljen v št. 9/17 

z dne 22.02.2017.  

 

 

AD 4) Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Litija – prvo branje 

 

Sprejet je bil naslednji 
 SKLEP: Občinski svet Občine Litija sprejme Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Litija v prvem branju.  

 
Realizacija: Skladno z določili Resolucije o normativni dejavnosti (Uradni list RS, št. 95/09) je bil predlog statuta javno razgrnjen v 

obdobju od 1.3. do 31.3.2017, vendar zainteresirana javnost nanj ni podala nobene pripombe, predloga. Tudi v četrtek, dne 23.3.2017 ob 

17. uri, se v veliki sejni sobi Občine Litija javne obravnave, na kateri bi se lahko podali predlogi ali izrazila mnenja glede obravnavanega 

akta, ni udeleţil nihče. 

 

AD 5) Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Litija – prvo branje 

 

Sprejet je bil naslednji  
SKLEP: Občinski svet Občine Litija sprejme Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Litija v prvem branju. 

 
Realizacija: Skladno z določili Resolucije o normativni dejavnosti (Uradni list RS, št. 95/09) je bil predlog poslovnika javno razgrnjen v 

obdobju od 1.3. do 31.3.2017, vendar zainteresirana javnost nanj ni podala nobene pripombe, predloga. Tudi v četrtek, dne 23.3.2017 ob 
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17. uri, se v veliki sejni sobi Občine Litija javne obravnave, na kateri bi se lahko podali predlogi ali izrazila mnenja glede obravnavanega 

akta, ni udeleţil nihče. 
 

AD 6) Dolgoročni razvojni program Občine Litija za obdobje 2016-2022 

 

Sprejet je bil naslednji 
 SKLEP: Občinski svet Občine Litija sprejme dopolnjen predlog Dolgoročnega razvojnega programa Občine Litija za obdobje 2016-

2022. 

 

AD 7) Sprejem letnega programa izvajanja gospodarske javne sluţbe dobave, postavitve, vzdrţevanja in izvajanja javne razsvetljave v 

Občini Litija za leto 2017 

 
Sprejet je bil naslednji  

SKLEP: Občinski svet Občine Litija sprejme letni program izvajanja gospodarske javne sluţbe dobave, postavitve, vzdrţevanja in 

izvajanja javne razsvetljave v Občini Litija za leto 2017. 

 
AD 8)  Obravnava letnega programa dela na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami  

 
Sprejet je bil naslednji  

SKLEP: Občinski svet Občine Litija sprejme program dela na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Litija za 

leto 2017. 

 
Realizacija: Na podlagi sprejetega sklepa se izvaja sprejeti program dela po posameznih nalogah.  

 
AD 9) Poročilo o popisu – inventurno poročilo po stanju na dan 31.12.2016 

 
Sprejeta sta bila naslednja: 

SKLEP 1: Občinski svet Občine Litija sprejme Poročilo o popisu – inventurno poročilo po stanju na dan 31.12.2016 ter predloge 

inventurnih komisij. 

SKLEP 2: Občinski svet  Občine Litija sprejme predlog JP KSP Litija d.o.o. o izločitvi osnovnih sredstev z dne 18.7.2016. 

 

AD 10) Predlog Letnega programa športa Občine Litija za leto 2017 
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AD 11) Predlog Lokalnega kulturnega programa Občine Litija za leto 2017 

AD 12) Predlog Lokalnega programa socialnega varstva v  Občini Litija za leto 2017 

 

Sprejet je bil naslednji SKLEP: Občinski svet Občine Litija sprejme predloţeni Lokalni program športa Občine Litija za leto 2017. 

 

Sprejet je bil naslednji  
SKLEP: Občinski svet Občine Litija sprejme predloţeni Lokalni program kulture v Občini Litija za leto 2017. 

 
Sprejet je bil naslednji  

SKLEP: Občinski svet Občine Litija sprejme predloţeni Lokalni program socialnega varstva v  Občini Litija za leto 2017.  

 

Realizacija:  

V Uradnem listu RS, št. 12/17, z dne 10. 3. 2017, je bil objavljen Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa 

za leto 2017 v občini Litija. 

V Uradnem listu RS, št. 12/17, z dne 10. 3. 2017, je bil objavljen Javni razpis in javni poziv za zbiranje predlogov za sofinanciranje 

kulturnih programov in projektov v občini Litija za leto 2017. 

V Uradnem listu RS, št. 12/17, z dne 10. 3. 2017, je bil objavljen Javni razpis in javni poziv za zbiranje predlogov za sofinanciranje 

programov/projektov s področja socialnega varstva v občini Litija za leto 2017. 

 

 
AD 13) Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Občini Litija in zniţanju plačil staršev 

 
Sprejet je bil naslednji  

SKLEP: Občinski svet Občine Litija sprejme predloţeni Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Občini Litija in zniţanju 

plačil staršev, ki se uporablja od 1.3.2017 dalje. 

Realizacija:  

V Uradnem listu RS, št. 9/17, z dne 24. 2. 2017, je bil objavljen Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Občini Litija in 

zniţanju plačil staršev, ki se uporablja od 1.3.2017 dalje. 

AD 14) Kadrovske zadeve 

 

a) Imenovanje direktorja IC Geoss d.o.o. 
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Sprejet je bil naslednji  

SKLEP: Občinski svet Občine Litija za direktorja IC Geoss d.o.o. imenuje Sabino Rovšek, rojeno 14.07.1983, stanujočo Cesta 

zasavskega bataljona 28, 1270 Litija.   

Realizacija: Na podlagi sprejetega sklepa je bil izdan sklep o imenovanju, ki je bil dostavljen ga. Rovšek in druţbi IC Geoss d.o.o.. Prav 

tako je bila na podlagi sklepa sklenjena pogodba o zaposlitvi za delovno mesto direktorja druţbe.  

 
b) Imenovanje predstavnika ustanovitelja v svet Javnega zavoda Knjiţnica Litija 

 
Sprejeta sta bila naslednja sklepa: 

SKLEP 1: Občinski svet Občine Litija za predstavnika ustanovitelja v svet Javnega zavoda Knjiţnica Litija imenuje Marijo Osolnik 

Bajde, stanujočo Spodnji Hotič 10, 1270 Litija.  

SKLEP 2: Občinski svet Občine Litija za predstavnika ustanovitelja v svet Javnega zavoda Knjiţnica Litija imenuje Marto Kmetič, 

stanujočo Sava 14a, 1282 Sava.  

Realizacija: Na podlagi sprejetega sklepa je bil izdan sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v svet Knjiţnice Litija. Sklep je bil 

posredovan ga. Osolnik, ga. Kmetič in javnemu zavodu.  

 

c). Imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v svet izpostave JSKD Litija 

 
Sprejeta sta bila naslednja sklepa: 

SKLEP 1: Občinski svet Občine Litija za predstavnika lokalne skupnosti v svet Izpostave JSKD Litija imenuje Antona Korimška, 

stanujočega Borovak pri Polšniku 3, 1272 Polšnik.  

SKLEP 2: Občinski svet Občine Litija za predstavnika lokalne skupnosti v svet Izpostave JSKD Litija imenuje Janeza Prašnikarja, 

stanujočega Praprošče 4, 1270 Litija.  

Realizacija: Na podlagi sprejetega sklepa je bil izdan sklep o imenovanju predstavnikov lokalne skupnosti  v svet izpostave JSKD . Sklep 

je bil posredovan g. Prašnikarju, g. Korimšku  in javnemu skladu izpostava Litija.   

 

 

AD 15) Informacija o realizaciji sklepov OS ter poročilo o delu ţupana, podţupanje in podţupana 
 

 

Občinski svet Občine Litija je sprejel na znanje realizacijo sklepov sej Občinskega sveta Občine Litija in se seznanil s poročilom o delu 

ţupana, podţupanje in podţupana. 
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 15. seja, 20.4.2017 

 

AD 1)  Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Litija – prvo branje 

 
Sprejet je bil naslednji 

SKLEP: Občinski svet Občine Litija sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini 

Litija - v prvem branju. 

 

AD 2) Odlok o javnem redu in miru v Občini Litija – drugo branje 

 

Sprejet je bil naslednji 

SKLEP: Občinski svet Občine Litija sprejme Odlok o javnem redu in miru v Občini Litija. 

Realizacija:Odlok o javnem redu in miru v Občini Litija je bil dne 28.4.2017 objavljen v Uradnem listu RS, št. 22/17. V veljavo je stopil 

dne 13.5.2017. Njegovo besedilo je bilo skupaj s povzetkom bistvenih sprememb odloka objavljeno v majski izdaji časopisa Občan. 

 

AD  3) Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Litija za leto 2016 

 

Sprejet je bil naslednji 
SKLEP :  Občinski svet Občine Litija sprejme Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Litija za leto 2016.  

 

AD 4) Celostna prometna strategija Občine Litija 

 
Sprejet je bil naslednji 

SKLEP: Občinski svet Občine Litija sprejme Celostno prometno strategijo Občine Litija.  

 

AD 5) Obravnava sprememb Načrta razvoja Gasilske zveze Litija za obdobje 2015-2020 

 

Sprejet je bil naslednji 
SKLEP: Občinski svet Občine Litija sprejme spremembe Načrta razvoja Gasilske zveze Litija za obdobje 2015-2020. 
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AD 6) Predhodno soglasje ustanovitelja k spremembi Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Javnega zavoda za 

kulturo, mladino in šport Litija 

 

Sprejet je bil naslednji 
SKLEP: Občinski svet Občine Litija daje predhodno soglasje k spremembi Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih 

mest Javnega zavoda za kulturo, mladino in šport Litija. 

 

AD 7) Poročilo o delu medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Dol pri Ljubljani, Ivančna Gorica, Litija in Šmartno pri Litiji ter 

Letna ocena izvajanja OPV 

 
Sprejeta sta bila naslednja sklepa: 

SKLEP 1: Občinski svet Občine Litija se seznanja z Oceno izvajanja občinskega programa varnosti Občine Litija za leto 2016 ter 

ocenjuje, da so bili zastavljeni cilji doseţeni.  

SKLEP 2: Občinski svet sprejme poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Dol pri Ljubljani, Ivančna Gorica, 

Litija in Šmartno pri Litiji.  

REALIZACIJA: Občinski svet je seznanjen z Oceno izvajanja občinskega programa varnosti Občine Litija za leto 2016 in s Poročilom o 

delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Dol pri Ljubljani, Ivančna Gorica, Litija in Šmartno pri Litiji  

 

AD 8) Poročilo o delu PP Litija na območju Občine Litija za leto 2016 

REALIAZIJA: Občinski svet je seznanjen s poročilom o delu PP Litija na območju Občine Litija za leto 2016  

 

Sprejet je bil naslednji 
SKLEP: Občinski svet Občine Litija sprejme Poročilo o delu Policijske postaje Litija za leto 2016. 

 
AD 9)  Informacija o delu Javnega podjetja Komunalno stanovanjsko podjetje Litija d.o.o. za leto 2016 

 
Sprejet je bil naslednji 

SKLEP: Občinski svet Občine Litija sprejme Informacijo o delu Javnega podjetja Komunalno stanovanjsko podjetje Litija d.o.o. za leto 

2016. 

 
AD 10) Solastniški deleţ Občine Litija na nepremičnini – na objektu Športne dvorane Gimnazije Litija, številka stavbe: 1835-1551-2, ki 

stoji na parc. št. 1399/7 k.o. Hotič 
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Sprejeti so bili naslednji sklepi: 
SKLEP 1: Občinski svet Občine Litija sprejme 33,78 % solastniški deleţ na objektu Športne dvorane Gimnazije Litija, parc. št. 1399/7, 

k.o. Hotič, številka stavbe: 1835-1551-2. 

SKLEP 2: Občinski svet  Občine Litija soglaša, da je upravljavec objekta Športne dvorane Gimnazije Litija javni zavod Gimnazija 

Litija, pred začetkom upravljanja solastnika podpišeta pogodbo in dogovorita vse potrebne pravice, naloge in obveznosti, ki izhajajo iz 

uporabe in obratovanja tega objekta. 

SKLEP 3: Občinski svet Občine Litija predlaga MIZŠ in Gimnaziji Litija, da se prične z izvajanjem solastniških pravic Občine Litija od 

1.1.2018 dalje, do konca leta 2017 pa vrtec in osnovna šola uporabljata prostore športne dvorane preko obstoječega načina plačila 

najemnin v skladu z dogovorjenim urnikom. 

 

AD 11) Seznanitev s poročilom Doma Tisje o izvajanju socialno varstvene storitve Pomoč druţini na domu v letu 2016 

 

Sprejet je bil naslednji 
SKLEP: Občinski svet Občine Litija se seznani s poročilom Doma Tisje o izvajanju socialno varstvene storitve pomoč druţini na domu v 

občini Litija v letu 2016. 

 

AD 12) Poslovno in računovodsko poročilo o delu Javnega zavoda Osnovna šola Litija 

 

Občinski svet Občine Litija se je seznanil s  Poslovnim in računovodskim poročilom o delu Javnega zavoda Osnovna šola Litija.  

 

AD 13)  Poslovno in računovodsko poročilo o delu Javnega zavoda Osnovna šola Gradec 

 

Občinski svet Občine Litija se je seznanil s Poslovnim in računovodskim poročilom o delu Javnega zavoda Osnovna šola Gradec.  

 

AD 14) Poslovno in računovodsko poročilo o delu Javnega zavoda Osnovna šola Gabrovka -Dole 

 

 Občinski svet Občine Litija se je seznanil s Poslovnim in računovodskim poročilom o delu Javnega zavoda Osnovna šola Gabrovka-

Dole. 

 
AD 15) Premoţenjsko pravne zadeve 
 Prva razširitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoţenjem občine za leto 2017
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Sprejet je bil naslednji 
SKLEP: Občinski svet Občine Litija sprejme predlog prve razširitve načrta ravnanja z nepremičnim premoţenjem za leto 2017.  

Realizacija: Na podlagi sprejete razširitve so se pričeli postopki prodaje nepremičnin.  

 
 Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena 

 

 

Sprejet je bil naslednji 
SKLEP: Občinski svet sprejme Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena.  

Realizacija: Na podlagi sprejetega sklepa je bil izdan sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra posredovan v objavo v Uradni list. Sklep 

je bil objavljen v številki 22/17 z dne 28.04.2017.  

 

AD 16)  Stališče Občinskega sveta Občine Litija do subvencioniranja stroškov obratovanja bankomatov v naselju Vače in Gabrovka s 

strani Občine Litija 

 

Sprejet je bil naslednji 
SKLEP: Občinski svet se strinja s subvencioniranjem stroškov obratovanja enega bankomata v naselju Vače in enega bankomata v 

naselju Gabrovka s strani Občine Litija in sprejme sklep, da se občinsko upravo Občine Litija zaveţe, da izpelje vse potrebne postopke 

za uspešno izvedbo predmetnega subvencioniranja.  

Realizacija: Dne 12.5.2017 je bil v Uradnem listu RS in na spletni strani Občine Litija objavljen Javni razpis za subvencioniranje 

stroškov obratovanja enega bankomata v naselju Vače in enega bankomata v naselju Gabrovka. Rok za prijavo na razpis se izteče 

31.5.2017. 

 

AD 17) Kadrovske zadeve 

 

c) Mnenje h kandidatom za ravnatelja OŠ Gradec  

 

Sprejet je bil naslednji 
SKLEP: Občinski svet Občine Litija  poda pozitivno mnenje vsem trem prijavljenim kandidatom za ravnatelja OŠ Gradec, pri čemer 

daje prednost pred izbiro g. Damjanu Štrusu in ga. Tatjani Gombač.    

Realizacija: Na podlagi sprejetega sklepa je bilo izdano mnenje h kandidatom za ravnatelja zavoda. Mnenje je prejel svet zavoda.  

 



Evidenca sprejetih sklepov sej Občinskega sveta Občine Litija v mandatu 2014-2018 in realizacija  

 72 

d)  Imenovanje predstavnika ustanovitelja v Nadzorni svet druţbe SVC d.o.o. 

 
Sprejet je bil naslednji 

SKLEP: Občinski svet Občine Litija med kandidate za člane nadzornega sveta druţbe SVC Litija d.o.o. uvrsti tudi Rajka Povšeta. 

 

Sprejet je bil naslednji 
SKLEP : Občinski svet Občine Litija imenuje  NS druţbe SVC d.o.o. v sestavi  Boštjan Sukič, rojen 15.07.1981, stanujoč  Zgornji Hotič 

45, 1270 Litija, Petra Lara Anţel, rojena 29.11.1978, stanujoča Sitarjevška cesta 35, 1270 Litija in Rajko Povše, rojen 7.9.1967, stanujoč 

Polšnik  17,1272 Polšnik. 

Realizacija: Na podlagi sprejetega sklepa je bil izdan sklep o imenovanju članov NS. Sklep so prejeli imenovani člani ter druţba SVC 

d.o.o., ki je poskrbela za vpis novih nadzornih v sodni register.  

 

e) Imenovanje predstavnika ustanovitelja v svet Javnega zavoda Glasbena šola Litija-Šmartno 

 
Sprejet je bil naslednji 

SKLEP : Občinski svet Občine Litija za predstavnika ustanovitelja v svet Javnega zavoda Glasbena šola Litija-Šmartno imenuje 

Marjeto Vrančič, stanujočo Litijska Dobrava III/8, 1270 Litija in Heleno Perko, stanujočo Vodice pri Gabrovki 1, 1274 Gabrovka.  

Realizacija: Na podlagi sprejetega sklepa je bil izdan sklep o imenovanju ustanovitelja. Sklep so prejeli ga. Perko, ga. Vrančič ter svet 

zavoda.  

 

č) Imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v svet izpostave JSKD Litija 

 

Sprejet je bil naslednji 

SKLEP : Občinski svet Občine Litija za predstavnika lokalne skupnosti v svet Izpostave JSKD Litija imenuje Boštjana Sukiča, 

stanujočega Zgornji Hotič 45, 1270 Litija.   

Realizacija: Na podlagi sprejetega sklepa je bil izdan sklep o imenovanju predstavnika lokalne skupnosti. Sklep je prejel g. Sukič in 

Območna izpostava JSKD,  v vednost pa tudi ţe imenovani predstavniki lokalne skupnosti.  

 
f) Razrešitev in imenovanje nadomestnega člana v svet Javnega zavoda OŠ Gradec 

 
Sprejet je bil naslednji 
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SKLEP : Občinski svet Občine Litija razrešuje dosedanjega predstavnika ustanovitelja v svetu Javnega zavoda OŠ Gradec Joţeta 

Hostnika, stanujočega Cesta komandanta Staneta 16, 1270 Litija. Za nadomestnega člana se imenuje Filip Fele, stanujoč Polšnik 2, 1272 

Polšnik. 

Realizacija: Na podlagi sprejetega sklepa je bil izdan sklep o razrešitvi in imenovanju nadomestnega člana ustanovitelja v svet zavoda. 

Sklep so prejeli g. Hostnik, g. Fele in svet zavoda, v vednost pa tudi ţe imenovani predstavniki ustanovitelja.  

 

g) Imenovanje predstavnika ustanovitelja v svet Javnega zavoda Knjiţnica Litija 

 
Sprejet je bil naslednji 

SKLEP : Občinski svet Občine Litija za predstavnika ustanovitelja v svet Javnega zavoda Knjiţnica Litija imenuje Karla Lemuta, 

stanujočega Gubčeva ulica 12, 1270 Litija.  

Realizacija: Na podlagi sprejetega sklepa je bil izdan sklep o imenovanju predstavnika ustanovitelja. Sklep so prejeli g. Lemut in svet 

zavoda, v vednost pa tudi ţe imenovani predstavniki ustanovitelja.  

 
h) Mnenje h kandidatom za ravnatelja Javnega zavoda Vrtec Litija 

 

Sprejet je bil naslednji 

SKLEP : Občinski svet Občine Litija podaja pozitivno mnenje k imenovanju Liljane Plaskan, stanujoče  Brodarska ulica 8, 1270 Litija 

za ravnateljico Javnega zavoda Vrtec Litija.  

Realizacija: Na podlagi sprejetega sklepa je bilo javnemu zavodu posredovano mnenje k imenovanju ga. Plaskan za ravnateljico vrtca.   

 

AD 18) Informacija o realizaciji sklepov OS ter poročilo o delu ţupana, podţupanje in podţupana 
 

Občinski svet Občine Litija je sprejel na znanje realizacijo sklepov sej Občinskega sveta Občine Litija . 

 

 16. seja, 7.6.2017 

 

AD 1) Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2017- skrajšani postopek 

 

Sprejeta sta bila naslednja sklepa:  
SKLEP 1: Občinski svet Občine Litija sprejme predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Litija za leto 

2017 – prvo branje. 
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SKLEP 2: Občinski svet Občine Litija pooblašča občinsko upravo Občine Litija, da izvede vse postopke v zvezi z naročilom revizije 

postopka izgradnje kotlovnice pri športni dvorani in koncesijskega razmerja med Občino Litija in druţbo Istrabenz plini d.o.o.. 

 

Sprejet je bil naslednji 
SKLEP: Občinski svet Občine Litija sprejme predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Litija za leto 

2017. 

 

AD 2) Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Litija – drugo branje 

 

Sprejet je bil naslednji 
SKLEP: Občinski svet Občine Litija sprejme Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Litija. 

 

Realizacija: Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Litija so bile dne 23.6.2017 objavljene v Uradnem listu RS, št. 31/2017. Nov statut 

je stopil v veljavo dne 8.7.2017. 

 

AD 3) Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Litija – drugo branje 

 

Sprejet je bil naslednji 
SKLEP: Občinski svet Občine Litija sprejme Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta  Občine Litija.  

 
Realizacija: Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Litija so bile dne 23.6.2017 objavljene v Uradnem listu RS, 

št. 31/2017. Nov poslovnik je stopil v veljavo dne 8.7.2017. 

 

AD 4) Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Litija – drugo branje 

 

Sprejet je bil naslednji 
SKLEP: Občinski svet Občine Litija sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini 

Litija. 

 

AD 5) Pravilnik o spremembi Pravilnika o subvencioniranju varstva otrok 

 

Sprejet je bil naslednji 
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SKLEP: Občinski svet Občine Litija sprejme Pravilnik o spremembi Pravilnika o subvencioniranju varstva otrok.  

 

AD  6) Organiziranje in izvajanje predšolske vzgoje kot javne sluţbe v vrtcih v Občini Litija v šolskem letu 2017/18  

 

Sprejeti so bili naslednji  sklepi: 

SKLEP 1: Občinski svet Občine Litija soglaša, da javni vrtci v šolskem letu 2017/18 na območju občine Litija organizirajo delo in 

izvajajo programe predšolske vzgoje v naslednjem obsegu: 

 

VRTEC VRSTA IN ŠTEVILO ODDELKOV 

1. VRTEC LITIJA 35 oddelkov 

Enota Medvedek 
(v prostorih vrtca na Bevkovi 

ulici 1 in najetih prostorih g. 
Majnardija)  

- 4  homogeni oddelki I. st. skupine 
- 2 homogena oddelka II. st. skupine (3-4 leta)  

- 2  homogena oddelka II. st. skupine (4-5 ali 5-6)         
- 2 heterogena oddelka II. st. skupine  

- 1 razvojni oddelek                           

Enota Najdihojca 
(v prostorih vrtca na CKS 6, 

Litija) 

- 2  homogena oddelka I. st. skupine 
- 2 kombinirana oddelka   

- 2  homogena oddelka II. st. skupine (4-5 ali 5-6)         
- 1 heterogeni oddelek II. st. skupine 

Enota Griček (Partizanska pot 21 
A, Litija) 

- 2 kombinirana oddelka   

Enota Jurček 

(Jevnica) 

- 1 homogeni oddelek I. st. skupine 

- 2 kombinirana oddelka   
- 1  homogeni oddelek II. st. skupine (4-5 ali 5-6)         

Enota Kresnička 
(Kresnice) 

- 2 kombinirana oddelka 

Enota Kekec (Sava) - 2 kombinirana oddelka  

Enota Taček 
(Hotič) 

- 1 homogeni oddelek I. st. skupine 
- 1 heterogeni oddelek II. st. skupine                     

Enota Sonček 

(Vače) 

-2 kombinirana oddelka 

Enota Ribica - 1 homogeni oddelek I. st. skupine 



Evidenca sprejetih sklepov sej Občinskega sveta Občine Litija v mandatu 2014-2018 in realizacija  

 76 

(Ljubljanska cesta 3, Litija) - 1  homogeni oddelek II. st. skupine (4-5 ali 5-6)         

- 1 heterogeni oddelek II. st. skupine                     

  

2. Vrtec Čebelica Gabrovka 4 oddelki 

Enota v Gabrovki 

- v prostorih vrtca na naslovu 
Gabrovka 61 

- v prostorih OŠ 

 

1 kombinirani oddelek  
1 kombinirani oddelek 

 
1 kombinirani oddelek 

Enota na Dolah 1 kombinirani oddelek 

  

3. Vrtec Polhek Polšnik 1 oddelek 

v prostorih POŠ Polšnik 1 kombinirani oddelek 

 

SKLEP 2: Občinski svet Občine Litija soglaša, da se število otrok pri vpisu v oddelke, ki izpolnjujejo prostorske normative, lahko 

poveča glede na zakonski normativ za največ dva otroka, po predhodnem soglasju ţupana pa tudi med šolskim letom, v kolikor so  za to 

izpolnjeni pogoji.  

Občinski svet Občine Litija soglaša, da se v vrtcu Polhek Polšnik, kjer je en kombiniran oddelek, število otrok poveča za 1 otroka glede 

na zakonski normativ. 

 

SKLEP 3: Občinski svet Občine Litija podaja soglasje Vrtcu Litija k zaposlitvi (109,25) delavcev, Vrtcu Čebelica Gabrovka k zaposlitvi 

(13,95) delavcev in Vrtcu Polhek Polšnik k zaposlitvi (4,058) delavcev za izvajanje obsega dejavnosti programov predšolske vzgoje iz 

sklepa 1.  

 

Vrtci so dolţni zagotoviti kadrovsko zasedbo v skladu z veljavno zakonodajo in prilagajati vrsto zaposlitve letnim nihanjem števila 

vključenih otrok in številu oddelkov v smislu racionalnega zaposlovanja in v izogib nastanka trajno preseţnih delavcev.  

 

SKLEP 4: Občinski svet Občine Litija pooblašča ţupana Občine Litija, da lahko tekom šolskega leta 2017/2018 v skladu s potrebami in z 

upoštevanjem dejanskega stanja vključenega števila otrok ter ob izpolnitvi vseh predpisanih pogojev, odloči o izdaji soglasja k 

spremembi vrste ali števila oddelkov in posledično dodatnih zaposlitev. 
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SKLEP 5: Občinski svet Občine Litija soglaša, da vrtci poslovni čas določijo glede na potrebe staršev, pri čemer morajo upoštevati, da se 

le-ta lahko začne oziroma konča: 

- v vrtcu ali enoti vrtca, ki ima do vključno 2 oddelka otrok, ko je v vrtcu ali enoti vrtca najmanj 5 otrok, 

- v vrtcu ali enoti vrtca z vključno 3 oddelki, ko je v vrtcu ali enoti vrtca, najmanj 10 otrok, ter 

- v vrtcu ali enoti vrtca s 4 ali več oddelki, ko je v vrtcu ali enoti vrtca najmanj 20 otrok.  

 

SKLEP 6: Občinski svet Občine Litija določa, da vrtci v času šolskih počitnic poslujejo, v kolikor je izkazan interes staršev po vključitvi 

najmanj 5 otrok v vrtcih oziroma enotah vrtca, v katerih delujeta do vključno dva oddelka, oziroma po vključitvi najmanj 10 otrok v 

vrtcih oziroma enotah vrtca s tremi ali več oddelki.  

 

SKLEP 7: Občinski svet Občine Litija soglaša, da se bo staršem iz proračuna Občine Litija v vrtcih na območju Občine Litija v enakem 

deleţu kot 9 urno varstvo (so)financiralo tudi stroške 10 urnega varstva otroka pod pogojem, da sta oba starša zaposlena v kraju, ki je 

od vrtca oddaljen več kot 30 km. V kolikor bodo otroci vključeni v programe predšolske vzgoje več kot 9 oz. 10 ur, so starši sami dolţni 

pokriti stroške podaljšanega varstva. Enako velja za starše, če ne pridejo po svojega otroka do konca poslovnega časa vrtca. Ceno 

podaljšanega varstva otroka po končanem poslovnem času vrtca in ceno vključitve otroka v vrtec nad 9 oziroma 10 ur določi svet zavoda 

vrtca. Vrtec je dolţan o ceni za podaljšano varstvo obvestiti starše pred začetkom šolskega leta.    

 

 

 

AD 7) Elaborat o oblikovanju cen storitev oskrbe s pitno vodo za Javni vodovod Jevnica-Kresniške Poljane na območju Krajevne 

skupnosti Jevnica 

 
Sprejet je bil naslednji 

SKLEP: Občinski svet Občine Litija potrjuje elaborat o oblikovanju cen storitev oskrbe s pitno vodo za Javni vodovod Jevnica-

Kresniške Poljane na območju Krajevne skupnosti Jevnica.  

 
AD 8) Sprejem načrta razvoja odprtega širokopasovnega omreţja elektronskih komunikacij naslednje generacije v Občini Litija 

 
Sprejet je bil naslednji 

SKLEP: Občinski svet Občine Litija sprejme načrt razvoja odprtega širokopasovnega omreţja elektronskih komunikacij naslednje 

generacije v Občini Litija. 
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AD 9) Dopolnitev Dolgoročnega razvojnega programa Občine Litija za obdobje 2016-2022 s poglavjem 7.2.21 spodbujanje 

izobraţevanja odraslih 

 

Sprejet je bil naslednji 
SKLEP: Občinski svet Občine Litija sprejme dopolnitev Dolgoročnega razvojnega programa Občine Litija za obdobje 2016-2022 s 

poglavjem 7.2.21 spodbujanje izobraţevanja odraslih. 

 

AD 10) Sklep o subvencioniranju najemnine za izvajanje dejavnosti varstveno delovnega centra v Medgeneracijskem središču Šmelc v 

Litiji 

 
Sprejet je bil naslednji 

SKLEP : Občinski svet Občine Litija se strinja s subvencijo najemnine za opravljanje dejavnosti varstveno delovnega centra v 

Medgeneracijskem središču Šmelc in pooblašča ţupana, da izvede vse potrebne postopke za sklenitev Dogovora o subvencioniranju 

najemnine z najemnikom prostorov. 

 

AD 11) Sklep o izrednem odpisu osnovnih sredstev 

 

Sprejet je bil naslednji 
SKLEP: Občinski svet Občine Litija sprejme predlog Sklepa o izrednem odpisu osnovnih sredstev iz seznama JP KSP Litija z dne 

6.4.2017. Navedena osnovna sredstva se odpišejo ter izknjiţijo iz evidence in izločijo iz uporabe. 

 

AD 12)  Poročilo o opravljanju gospodarske javne sluţbe oskrbe s toplotno energijo za POŠ Dole in POŠ Kresnice po koncesijski 

pogodbi z izvajalcem EVJ Elektroprom d.o.o. 

 

Sprejet je bil naslednji 

SKLEP: Občinski svet Občine Litija sprejme Poročilo o opravljanju gospodarske javne sluţbe oskrbe s toplotno energijo za POŠ Dole in 

POŠ Kresnice po koncesijski pogodbi z izvajalcem EVJ Elektroprom d.o.o. 

 
AD 13) Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Litija 

 
Sprejet je bil naslednji 

SKLEP : Občinski svet Občine Litija sprejme Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Litija. 
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AD 14) Premoţenjsko pravne zadeve 
 Druga razširitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoţenjem občine za leto 2017

 

 

Sprejet je bil naslednji 

SKLEP: Občinski svet Občine Litija sprejme predlog druge razširitve načrta ravnanja z nepremičnim premoţenjem za leto 2017. 

 
 Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena 

 

 
Sprejet je bil naslednji 

SKLEP: Občinski svet sprejme Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena. 

 

AD 15) Kadrovske zadeve 
 

  Obravnava predlogov za zlato plaketo Občine Litija za leto 2017 

 

Sprejet je bil naslednji 
SKLEP: Občinski svet Občine Litija podeli  zlato plaketo Občine Litija za leto 2017 Gimnaziji Litija.  

Realizacija: Na podlagi sprejetega sklepa je bila Gimnaziji Litija na slavnostni akademiji ob občinskem prazniku podeljena zlata 

plaketa.  

 

  Imenovanje članov sveta Javnega zavoda za kulturo, šport in mladino Litija 

 
Sprejet je bil naslednji 

SKLEP: Občinski svet Občine Litija  za predstavnika ustanovitelja v svet Javnega zavoda za kulturo, šport in mladino Litija  imenuje 

Antona Lokarja, stanujočega Ponoviče 22b, 1282 Sava, Ivano Šinkovec, stanujočo Kresnice 122, 1281 Kresnice, Dušanko Klančar, 

stanujočo Brodarska ulica 16, 1270 Litija, Nejca Hauptmana, stanujočega Zgornji Log 21, 1270 Litija in Matejo Malis, stanujočo 

Ponoviče 4k, 1282 Sava.   

Realizacija: Na podlagi sprejetega sklepa je bil izdan sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v svet Javnega zavoda za kulturo, 

šport in mladino. Sklep so prejeli imenovani predstavniki ter javni zavod.  

 
Sprejet je bil naslednji 
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SKLEP:  Občinski svet Občine Litija za predstavnika zainteresirane javnosti v svet Javnega zavoda za kulturo, šport in mladino Litija  

imenuje Trdin Tino, stanujočo Cesta komandanta Staneta 15, 1270 Litija kot predstavnico s področja izvajalcev mladinskih programov, 

Joţeta Gorenca, stanujočega Kresniške Poljane 67, 1281 Kresnice kot predstavnika s področja izvajalcev kulturnih programov ter Mitjo 

Strmeca, stanujočega Cesta Dušana Kvedra 30, 1270 Litija kot predstavnika s področja izvajalcev športnih programov.  
Realizacija: Na podlagi sprejetega sklepa je bil izdan sklep o imenovanju predstavnikov zainteresirane javnosti. Sklep so prejeli 

imenovani predstavniki ter javni zavod.  

 

 Razrešitev in imenovanje nadomestnega člana v Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

 

Sprejet je bil naslednji 
SKLEP: Občinski svet Občine Litija   razreši člana Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Gregorja Zavrla, 

stanujočega Nova Gora 5a, 1274 Gabrovka ter za nadomestnega člana imenuje Borisa Doblekarja, stanujočega Grbinska cesta 34b, 1270 

Litija.  

Realizacija: Na podlagi sprejetega sklepa je bil izdan sklep o razrešitvi in imenovanju novega člana v Komisijo za mandatna vprašanja, 

volitve in imenovanja.  

 
AD 16) Informacija o realizaciji sklepov OS ter poročilo o delu ţupana, podţupanje in podţupana 

 

Občinski svet Občine Litija je sprejel na znanje realizacijo sklepov sej Občinskega sveta Občine Litija. 

 

 17. seja, 4.10.2017 

 

 

AD 1) Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraţevalnih zavodov na področju osnovnega šolstva 

v Občini Litija- prvo branje 

 

Sprejet je bil naslednji 

SKLEP: Občinski svet Občine Litija sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraţevalnih 

zavodov na področju osnovnega šolstva v Občini Litija v prvem branju.  

 

 AD 2) Odlok o spremembi meje občin Litija in Šmartno pri Litiji – prvo branje 
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Sprejet je bil naslednji 

SKLEP: Občinski svet Občine Litija sprejme Odlok o spremembi meje občin Litija in Šmartno pri Litiji v prvem branju.  

 

 
AD 3) Projekt javno zasebnega partnerstva za Vrtec Najdihojca v Litiji: Koncesijski akt za izvedbo projekta Vrtec Najdihojca v Litiji – 

prvo branje 

 

Sprejeta sta bila naslednja sklepa: 
SKLEP 1: Občinski svet Občine Litija sprejme odločitev o ugotovitvi javnega interesa in o izvedbi projekta Vrtec Najdihojca v  Litiji v 

obliki pogodbenega koncesijskega javno-zasebnega partnerstva. 

SKLEP 2: Občinski svet Občine Litija sprejme Koncesijski akt za izvedbo projekta Vrtec Najdihojca v Litiji v prvem branju.  

 

AD 4) Soglasje k ceni socialno varstvene storitve »pomoč druţini na domu« v letu 2017 

 
Sprejet je bil naslednji 

SKLEP: Občinski svet Občine Litija sprejme Sklep o soglasju k ceni  socialno varstvne storitve pomoč druţini na domu v Občini Litija, 

kot jo predlaga izvajalec storitve Dom Tisje in sicer: 

Ekonomska cesta storitve pomoč druţini na domu znaša 17,83 €/h na delovni dan, 24,01 €/h ob nedeljah in v nočnem času ter 25,56 €/h 

ob drţavnih praznikih in dela prostih dnevih.  

Občina Litija subvencionira ceno storitve pomoč druţini na domu in sicer: 

- V višni 100 % ali 2,36 €/h, ki predstavlja stroške vodenja, koordinacije in strokovne priprave dogovorov, 

- V višini 61,80 % ali 9,56 €/h, ki predstavlja stroške neposredne socialne oskrbe uporabnika na delovni dan, v višini 13,38 €/h 

neposredne socialne oskrbe uporabnika ob nedeljah in v nočnem času  ter v višini 14,34 €/h neposredne socialne oskrbe 

uporabnika ob praznikih in dela prostih dnevnih. 

Cena za uporabnika storitve pomoč druţini na domu z upoštevano 61,80 % subvencijo občine znaša 5,91 €/h na delovni dan, 8,27 €/h ob 

nedeljah in v nočnem času ter 8,86 €/h ob drţavnih praznikih in dela prostih dnevih. 

 

 
AD 5) Soglasje ustanovitelja k spremembi aktov o sistemizaciji delovnih mest javnih zavodov v Občini Litija 

 

Sprejeti so bili naslednji sklepi: 
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SKLEP 1: Občinski svet Občine Litija daje predhodno soglasje k spremembi akta o sistemizaciji delovnih mest Javnega zavoda za 

kulturo, mladino in šport Litija. 

SKLEP 2: Občinski svet Občine Litija daje soglasje k spremembi pravilnika o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest javnega zavoda 

Knjiţnica Litija. 

SKLEP 3: Občinski svet Občine Litija daje soglasje k spremembi pravilnika o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest javnega zavoda 

Vrtec Litija. 

SKLEP 4: Občinski svet Občine Litija daje soglasje k spremembi pravilnika o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest javnega zavoda 

Osnovna šola Litija – Vrtec Polhek. 

SKLEP 5: Občinski svet Občine Litija daje soglasje k spremembi pravilnika o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest javnega zavoda 

Osnovna šola Gabrovka-Dole- Vrtec Čebelica. 

SKLEP 6: Občinski svet Občine Litija apelira na Vlado Republike Slovenije, da glede na dogovore s sindikati v javnem sektorju in 

odpravo kriznih ukrepov le teh, odpravi tudi ukrepe pri zagotovitvi višine povprečnine občinam in to do ravni, ki jo določa metodologija 

za izračun povprečnine občinam. 

 

AD  6) Poročilo o polletni realizaciji proračuna Občine Litija za leto 2017 

 

Sprejet je bil naslednji 

SKLEP: Občinski svet Občine Litija sprejme Poročilo o realizaciji proračuna Občine Litija v obdobju od 1.1.2017 do 30.6.2017 na 

znanje. 

 

 

AD 7) Poslovno in računovodsko poročilo o delu IC Geoss Litija d.o.o. 

 

Sprejet je bil naslednji 
SKLEP : Občinski svet Občine Litija sprejme letno poročilo druţbe IC Geoss d.o.o za leto 2016. Dobiček se nameni za rezerve in razvoj 

druţbe. 

 

Realizacija: Predmetni sklep je bil pripet v knjigo sklepov druţbe IC Geoss d.o.o..  
 

AD 8) Poslovno in računovodsko poročilo o delu CEROZ d.o.o. 

 

Sprejet je bil naslednji 
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SKLEP: Občinski svet Občine Litija sprejme Poslovno in računovodsko poročilo o delu  CEROZ  d.o.o na znanje.  

 
AD 9) Informacija o škodi po neurju z dne 2.8. in 28.8.2017 

 
Sprejet je bil naslednji 

SKLEP : Občinski svet Občine Litija sprejme Informacijo o odpravi škode po neurjih z dne 2.8. in 28.8.2017. 

 

AD 10) Premoţenjsko pravne zadeve 
 Tretja razširitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoţenjem občine za leto 2017

 

 

Sprejet je bil naslednji 

SKLEP: Občinski svet Občine Litija sprejme predlog tretje razširitve načrta ravnanja z nepremičnim premoţenjem za leto 2017.  

Realizacija: Na podlagi sprejetja tretje razširitve načrta ravnanja z nepremičnim premoţenjem za leto 2017, so se pričeli postopki 

prodaje oziroma pridobivanja nepremičnin.  
 
 Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena 

 

 
Sprejet je bil naslednji 

SKLEP: Občinski svet sprejme Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena. 

Realizacija: Sklep je bil objavljen v  Uradnem listu RS št. 58/17 z dne 20.10.2017. S strani občinske uprave so bile izdane ugotovitvene 

odločbe in podani predlogi za izbris zaznambe grajenega javnega dobra lokalnega pomena.  

 

 

 
 Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena 

 

 

Sprejet je bil naslednji 
SKLEP: Občinski svet sprejme Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena.  

Realizacija: Sklep je bil objavljen v  Uradnem listu RS št. 58/17 z dne 20.10.2017. S strani občinske uprave so bile izdane ugotovitvene 

odločbe in podani predlogi za vpis zaznambe grajenega javnega dobra lokalnega pomena.  
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AD 11) Kadrovske zadeve 
 

 Volitve v Drţavni svet Republike Slovenije  
 

Sprejet je bil naslednji ugotovitveni sklep: 

- da so elektorji Občine Litija za namen izvedbe volitev predstavnikov lokalnih interesov v Drţavni svet Roman Ciglar, Tlaka pri 

Moravčah 7, Gabrovka, Boris Doblekar, Grbinska cesta 34b, Litija,  Ivan Matijević, Cesta komandanta Staneta 11, Litija, in 

Alojz Trdin, Cesta komandanta Staneta 15, Litija, 

- da je kandidat Občine Litija za člana Drţavnega sveta Republike Slovenije Franc Rokavec, roj. 12.9.1963, stanujoč Zgornja 

Jevnica 12, Kresnice 

Realizacija: Izvoljeni elektorji in predlog kandidata za člana DS, so bili na predpisanih obrazcih posredovani na volilno komisijo. 

Elektorji so na volitvah 22.11.2017 za člana DS izvolili Francija Rokavca.  

 

 

 

AD 12) Informacija o realizaciji sklepov OS ter poročilo o delu ţupana, podţupanje in podţupana 

 

Občinski svet Občine Litija je sprejel na znanje realizacijo sklepov sej Občinskega sveta Občine Litija ter poročilo o delu ţupana, 

podţupanje in podţupana 

 

 6. Izredna seja, 25.10.2017 

 

 

AD 1) Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2017 – skrajšani postopek: 

 

Sprejet je bil naslednji 
SKLEP : Občinski svet Občine Litija  sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2017,  prvo 

branje. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih  22  svetnikov. 
SKLEP : Občinski svet Občine Litija  sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2017.  
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AD 2)  Projekt javno zasebnega partnerstva za Vrtec Najdihojca v Litiji: Koncesijski akt  za izvedbo projekta Vrtec Najdihojca v Litiji – 

drugo branje 

 
Sprejeta sta bila naslednja sklepa: 

SKLEP 1: Občinski svet Občine Litija sprejme koncesijski akt za izvedbo  projekta Vrtec Najdihojca v Litiji.  

SKLEP 2: Občinski svet Občine Litija pooblašča ţupana in občinsko upravo, da v skladu s predpisi in zakonodajo pripravita javni 

razpis za izbiro koncesionarja, koncesijsko pogodbo pa pred podpisom z izbranim izvajalcem predloţita v soglasje Občinskemu svetu. 

 

AD 3)  Letno poročilo druţbe Socialno  varstveni center Litija za leto 2016 

 

Sprejeta sta bila naslednja sklepa 
SKLEP 1: Občinski svet Občine Litija sprejme letno poročilo druţbe Socialno varstveni center Litija za leto 2016.  

SKLEP 2: Občinski svet Občine Litija  sprejme sklep, da se izgubo v poslovnem letu 2016 v višini 363,532 € prišteje k bilančni izgubi, ki 

ostane nepokrita. 

 

AD 4) Letno poročilo druţbe Razvojni center Srca Slovenije za leto 2016 

 
Sprejeti so bili naslednji sklepi: 

SKLEP ŠT. 1: Občinski svet Občine Litija  sprejme sklep, da se izguba v poslovnem letu 2016 v višini 84.999 €, deloma pokrije iz 

kapitalskih rezerv in prenesenega dobička, bilančna izguba v višini 34.396,44 € pa ostaja nepokrita.  

SKLEP ŠT. 2: Občinski svet poziva Nadzorni svet druţbe Razvojni center Srce Slovenije d.o.o. k izvedbi potrebnih aktivnosti za 

uresničitev vseh z revizijo predvidenih ukrepov in priporočil.  

SKLEP ŠT. 3: Občinski svet poziva ţupana in občinsko upravo občine Litija, da se izvedejo vsi potrebni ukrepi da bremena druţbe 

Razvojnega centra Srca Slovenije ne bodo prišla v strošek proračuna Občine Litija. 

SKLEP ŠT. 4: Občinski svet poziva Nadzorni svet druţbe Razvojni center Srca Slovenije d.o.o., da do konca leta pripravi odzivno 

poročilo, s katerim se seznani občinski svet s potekom sanacije druţbe Razvojni center Srce Slovenije d.o.o. in pričakuje od Nadzornega 

sveta druţbe ustrezna  ukrepanja. 

 

AD 5) Potrditev čistopisa druţbene pogodbe Javnega podjetja Komunalno stanovanjskega podjetja Litija d.o.o. 

 

Sprejet je bil naslednji 
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SKLEP: Občinski svet Občine Litija  potrdi čistopis druţbene pogodbe  Javnega podjetja Komunalno stanovanjskega podjetja Litija 

d.o.o. in pooblašča ţupana Občine Litija, da podpiše njegov notarski zapis. 

 

Realizacija: Občina Litija je notarski pisarni naročila pripravo notarskega zapisa čistopisa druţbene pogodbe Javnega podjetja 

Komunalno stanovanjskega podjetja Litija d.o.o.. 

 

 

 18. seja, 20.12.2017 

AD 1)  Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2018 – skrajšani postopek 

 
Sprejet je bil naslednji 

SKLEP: Občinski svet Občine Litija  sprejme predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Litija za leto 

2018 – prvo branje. 

 
Sprejet je bil naslednji 

SKLEP: Občinski svet Občine Litija  sprejme predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Litija za leto 

2018. 

 
AD 2) Odlok o spremembi Odloka o gospodarskih javnih sluţbah v Občini Litija – skrajšani postopek 

 
Sprejet je bil naslednji 

SKLEP: Občinski svet Občine Litija  sprejme Odlok o spremembi Odloka o gospodarskih javnih sluţbah v Občini Litija – prvo branje. 

 

Sprejet je bil naslednji 
SKLEP: Občinski svet Občine Litija  sprejme Odlok o spremembi Odloka o gospodarskih javnih sluţbah v Občini Litija.  

 
AD 3) Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraţevalnih zavodov na področju osnovnega šolstva 

v Občini Litija- drugo branje 

 

Sprejet je bil naslednji 
SKLEP: Občinski svet Občine Litija sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraţevalnih 

zavodov na področju osnovnega šolstva v Občini Litija. 
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AD 4) Odlok o pokopališkem redu v Občini Litija – prvo branje 

 

Sprejet je bil naslednji 
SKLEP: Občinski svet Občine Litija sprejme Odlok o pokopališkem redu v Občini Litija – prvo branje. 

 

AD 5) Odlok o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne sluţbe 24- urne deţurne pogrebne sluţbe v Občini Litija – prvo 

branje  

 

Sprejet je bil naslednji 
SKLEP: Občinski svet Občine Litija sprejme Odlok o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne sluţbe 24-urne deţurne 

pogrebne sluţbe v Občini Litija – prvo branje. 

 

AD 6) Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka   o Občinskem prostorskem načrtu Občine Litija  - prvo branje 

 

Sprejeta sta bila naslednja sklepa: 
SKLEP 1: Občinski svet sprejme dopolnjeni osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu 

Občine Litija. 

SKLEP 2: Občinski svet se seznanja z vsebino javnega naznanila o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o 

spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Litija. 

 

AD 7) Sklep o subvencioniranju najemnine za izvajanje dejavnosti varstveno delovnega centra v Medgeneracijskem središču Šmelc  

 

Sprejeti so bili naslednji sklepi: 
SKLEP 1: Občinski svet Občine Litija sprejme Sklep o subvencioniranju najemnine za izvajanje dejavnosti varstveno delovnega centra 

v Medgeneracijskem središču Šmelc. 

SKLEP  2: Občinski svet Občine Litija sprejme osnutek Dogovora o subvencioniranju najemnine za izvajanje dejavnosti varstveno  

delovnega centra v Medgeneracijskem središču Šmelc. 

SKLEP  3: Občinski svet Občine Litija pooblasti ţupana Občine Litija, da po uveljavitvi Sklepa o subvencioniranju najemnine za 

izvajanje dejavnosti varstveno delovnega centra v Medgeneracijskem središču Šmelc z Občino Šmartno pri Litiji in javnim zavodom 

Varstveno delovni center Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 59C, 1410 Zagorje ob Savi podpiše Dogovor o subvencioniranju najemnine 

za izvajanje dejavnosti varstveno delovnega centra v Medgeneracijskem središču Šmelc, ki bo podrobneje določil medsebojne pravice in 
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obveznosti iz naslova subvencioniranja najemnine za izvajanje dejavnosti varstveno delovnega centra v Medgeneracijskem središču 

Šmelc, pri čemer se lahko osnutek Dogovora o subvencioniranju najemnine za izvajanje dejavnosti varstveno delovnega centra v 

Medgeneracijskem središču Šmelc v okviru usklajevanja njegove vsebine naknadno spremeni, vendar ne na način, da bi bile njegove 

določbe kakorkoli v nasprotju s sprejetim Sklepom o subvencioniranju najemnine za izvajanje dejavnosti varstveno delovnega centra v 

Medgeneracijskem središču Šmelc. 

 

Realizacija: Sklep o subvencioniranju najemnine za opravljanje dejavnosti varstveno delovnega centra v Medgeneracijskem središču 

Šmelc je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 75/2017. Dogovor o subvencioniranju najemnine za izvajanje dejavnosti varstveno 

delovnega centra v Medgeneracijskem središču Šmelc je bil sklenjen dne 8.1.2018. 

 

AD  8) Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o vpisu otrok v Zlato knjigo in Knjigo najboljših doseţkov v Občini Litija 

 

Sprejet je bil naslednji 

SKLEP: Občinski svet Občine Litija sprejme Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o vpisu otrok v Zlato knjigo in Knjigo najboljših 

doseţkov v Občini Litija. 

 

AD 9) Predlog Lokalnega kulturnega programa Občine Litija za leto 2018 

 
Sprejet je bil naslednji 

SKLEP : Občinski svet Občine Litija sprejme predloţeni Lokalni program kulture v Občini Litija za leto 2018.  

Realizacija: Dne 12. 1. 2018 je bil v Uradnemu listu RS, št. 3/18, objavljen javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov. 

 
AD 10) Predlog Lokalnega programa na področju socialne dejavnosti v Občini litija za leto 2018 

 

Sprejet je bil naslednji 

SKLEP : Občinski svet Občine Litija sprejme predloţeni Lokalni program na področju socialne dejavnosti v Občini Litija za leto 2018. 

Realizacija: Dne 12. 1. 2018 je bil v Uradnemu listu RS, št. 3/18, objavljen javni razpis za sofinanciranje programov socialnega varstva. 

 

  

AD 11) Predlog Okvirnega programa dela in terminskega plana programa dela Občinskega sveta Občine Litija za leto 2018 

 

Sprejet je bil naslednji 
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SKLEP : Občinski svet Občine Litija sprejme Okvirni program  dela in terminski plan programa dela Občinskega sveta Občine Lit ija 

za leto 2018. 

 

AD 12) Premoţenjsko pravne zadeve 
 Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena 

 

 
Sprejet je bil naslednji 

SKLEP: Občinski svet sprejme Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena.  

Realizacija: Na podlagi sprejetega sklepa je ţupan podpis sklep za objavo v Uradnem listu Republike Slovenije.  

 
 Prva razširitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoţenjem občine za leto 2018

 

 

Sprejet je bil naslednji 
SKLEP: Občinski svet Občine Litija sprejme predlog prve razširitve načrta ravnanja z nepremičnim premoţenjem za leto 2018.  

Realizacija: Na podlagi sprejetega sklepa je občinska uprava pričela postopek urejanja lastninskih razmerij.  

 

AD 13) Informacija o realizaciji sklepov OS ter poročilo o delu ţupana, podţupanje in podţupana 
 

Občinski svet Občine Litija je sprejel na znanje realizacijo sklepov sej Občinskega sveta Občine Litija ter poročilo o delu ţupana, 

podţupanje in podţupana. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 7. Izredna seja, 5.2.2018 
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AD 1) Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Litija – hitri postopek (prvo branje) 

 
Sprejet je bil naslednji 

SKLEP: Občinski svet Občine Litija  sprejme Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Litija – 

prvo branje. 

 

 

AD 4) Mnenje k preoblikovanju Pošte Kresnice v pismonoško pošto 

 

Sprejeti so bili naslednji sklepi: 
SKLEP 1: Občinski svet ugotavlja, da je Pošta v Litiji preobremenjena in ne izpolnjuje vseh funkcij dobre pošte. Občinski svet predlaga, 

naj Pošta Slovenije v okviru reorganizacije najprej izboljša stanje Pošte v Litiji s povečanjem kolektiva ali povečanjem sprejemnih mest.  

SKLEP 2: Občinski svet Občine Litija poziva Agencijo za komunikacijska omreţja in storitve Republike Slovenije, da Pošti Slovenije 

d.o.o. ne izda soglasja k preoblikovanju pošte 1281 Kresnice v pismonoško pošto.  

SKLEP 3: Občinski svet Občine Litija  zahteva od Pošte Slovenije d.o.o., da ustavi reorganizacijo pošte 1281 Kresnice ter da v primeru 

nadaljevanja reorganizacije le to dogovori z Občino Litija in Občino Moravče. 

Realizacija: Na podlagi sprejetega sklepa je občinska uprava pripravila in posredovala dopis z negativnim mnenjem k preoblikovanju 

pošte 1281 Kresnice Pošti Slovenija d.o.o. PE Ljubljana, Čopova ulica 11, 1000 Ljubljana, Pošti Slovenije d.o.o., Slomškov trg 10, 2000 

Maribor ter Agenciji za komunikacijska omreţja in storitve Republike Slovenije (AKOS), Stegne 7, 1000 Ljubljana. Priloge dopisu so 

bila mnenja krajevnih skupnosti ter izvleček zapisnika s seje občinskega sveta.  

 

AD 2) Soglasje ustanovitelja k spremembi aktov o sistemizaciji delovnih mest javnih zavodov v Občini Litija 

 

Sprejeti so bili naslednji sklepi: 

SKLEP 1: Občinski svet Občine Litija daje predhodno soglasje k spremembi akta o sistemizaciji delovnih mest Javnega zavoda za  

kulturo,mladino in šport Litija. 

SKLEP 2: Občinski svet Občine Litija daje soglasje k spremembi pravilnika o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Javnega zavoda 

Knjiţica Litija. 

SKLEP 3:  Občinski svet Občine Litija daje soglasje k spremembi akta o sistemizaciji delovnih mest Javnega zavoda Vrtec Litija. 

Realizacija: Na podlagi sprejetega sklepa je občinska uprava pripravila in posredovala dopis vsem trem javnim zavodom. 
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AD 3)  Poročilo o popisu (inventurno poročilo) po stanju na dan 31.12.2017 

 

Sprejet je bil naslednji 
SKLEP: Občinski svet Občine Litija sprejme poročilo o popisu (inventurno poročilo) po stanju na dan 31.12.2017 in predloge popisnih 

komisij. 

 

 
AD 1) Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Litija – hitri postopek (drugo branje) 

 
Sprejeti so bili naslednji amandmaji: 

1. AMANDMA 
 

V Prilogi - MERILA, POGOJI IN KRITERIJI ZA OCENJEVANJE PRIJAV NA JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA 
PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI LITIJA se pri naslednjih programih športa: 

 1.1.1. Šport predšolskih otrok 

 1.1.2 Šport šoloobveznih otrok in mladine 

 1.1.3 Šport mlajših otrok, vključenih v programe kakovostnega športa 

 1.2 ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE S POSEBNIMI POTREBAMI 

 1.3 OBŠTUDIJSKE ŠPORTNE DEJAVNOSTI 

 1.4 ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE, USMERJENIH V KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT 

 1.5 KAKOVOSTNI ŠPORT 

 1.6 VRHUNSKI ŠPORT 

 1.7 ŠPORT INVALIDOV 

 1.8 ŠPORTNA REKREACIJA 

 1.9 ŠPORT STAREJŠIH 

merilo »kompetentnost strokovnih delavcev« spremeni tako, da se po novem glasi: 
 

kompetentnost strokovnih delavcev do 8  

- diplomant FŠ – druga stopnja (7. raven po 
KLASIUS-u) 5 
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- diplomant FŠ – prva stopnja (6. raven po KLASIUS-

u) 4 

- strokovna usposobljenosti druge stopnje 3 

- strokovna usposobljenosti prve stopnje 1 

 
2. AMANDMA 

 
V Prilogi - MERILA, POGOJI IN KRITERIJI ZA OCENJEVANJE PRIJAV NA JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA 

PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI LITIJA: 
 

- se pri programu športa 1.1 PROSTOČASNA ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE drugi stavek spremeni tako, da se glasi:  
 

»Vrednotijo se organizirane oblike športne dejavnosti za otroke in mladino, ki nadgrajujejo šolsko športno vzgojo.«. 
 

- se pri programu športa 1.1.1. Šport predšolskih otrok merilo »število vadečih« spremeni tako, da se glasi: 
 

število vadečih   

- nad 20 3 

- od 16 do 20 2 

- od 10 do 15 1 

 
- se pri programu športa 1.1.2 Šport šoloobveznih otrok in mladine prvi stavek spremeni tako tako, da se glasi: 

 
»Sofinancirajo se programi osnovnošolskih in srednješolskih otrok in mladine, šolska športna tekmovanja ter tečaji plavanja.« . 

 
- se pri programu športa 1.1.2 Šport šoloobveznih otrok in mladine merilo »število vadečih« spremeni tako, da se glasi: 

 

število vadečih   

- nad 20 3 

- od 16 do 20 2 

- od 10 do 15 1 
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- se pri programu športa 1.8 ŠPORTNA REKREACIJA merilo »število vadečih« spremeni tako tako, da se glasi: 
 

število vadečih   

- nad 30 5 

- od 21 do 30 3 

- od 15 do 20 1 

 
- se pri programu športa 1.8 ŠPORTNA REKREACIJA merilo »trajanje programa« spremeni tako, da se glasi: 

 

trajanje programa   

- 1 točka za vsak mesec v letu, ko se program izvaja do 8 

 
- se pri programu športa 1.9 ŠPORT STAREJŠIH merilo »število vadečih« spremeni tako, da se glasi: 

 

število vadečih   

- nad 20 5 

- od 16 do 20 3 

- od 10 do 15 1 

 

3. AMANDMA 
 

V Prilogi - MERILA, POGOJI IN KRITERIJI ZA OCENJEVANJE PRIJAV NA JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA 
PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI LITIJA se spremeni naslov točke »2.3 NAJEMNINE, OBRATOVALNI STROŠKI, STROŠKI 

VZDRŢEVANJA ZA OBJEKTE V LASTI OBČINE LITIJA« tako, da se glasi »2.3 NAJEMNINE, OBRATOVALNI STROŠKI IN STROŠKI 
VZDRŢEVANJA ZA OBJEKTE V OBČINI LITIJA«. 

 
Sprejet je bil naslednji 

SKLEP: Občinski svet Občine Litija sprejme Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Litija 

skupaj s sprejetimi amandmaji. 
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Realizacija: Odlok je bil dne 12. 2. 2018 poslan v objavo Uradnemu listu RS. Dne 21. 2. 2018 je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 

10/18. 

 

 

AD 5) Kadrovske zadeve 

 

Sprejet je bil naslednji 

SKLEP: Občinski svet Občine Litija  za izvedbo nadomestnih volitev v svet KS Dole pri Litiji občinski volilni komisiji določi  

nadomestilo v višini: 

- 142,26 € predsedniku in tajniku občinske volilne komisije 

- 113,81 € namestniku predsednika in tajnika občinske volilne komisije 

- 52,50 € članom in namestnikom občinske volilne komisije 

 

Realizacija: Na podlagi sprejetega sklepa bodo člani občinske volilne komisije sprejeli bruto nadomestila za izvedbo nadomestnih 

lokalnih volitev v svet Krajevne skupnosti Dole pri Litiji.  

 

 19. seja, 7.3.2018 

AD 1)  Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Litija – prvo branje 

 

Sprejet je bil naslednji 

SKLEP: Občinski svet Občine Litija  sprejme Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Litija – prvo branje. Pred 

predloţitvijo odloka za drugo branje se poda podrobna obrazloţitev vseh pobud. 

Realizacija: Na podlagi sprejetega sklepa je občinska uprava skupaj z ţupanom opravila razgovore z zunanjim izvajalcem glede izdelave 

finančne simulacije izračuna odmere po novem odloku, ter obvestila ministrstvo za okolje in prostor glede izvajanja aktivnosti v 

postopku nadzora zakonitosti odloka. 
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AD 2) Potrditev cen izvajanja storitve gospodarske javne sluţbe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov 

predelave ali odstranjevanja komunalnih  odpadkov za leto 2018 

 

Sprejeta sta bila naslednja sklepa: 

SKLEP 2: Občinski svet Občine Litija poziva Vlado RS in pristojno Ministrstvo za okolje, da nemudoma prične urejati področje 

urejanja RDF odpadkov in alternativnih goriv. 

Realizacija: Na podlagi sprejetega sklepa je občinska uprava pripravila in posredovala dopis z vsebino sklepa 2 na Vlado RS in na 

Ministrstvo za okolje in prostor. 

 

SKLEP 3: Občinski svet Občine Litija od druţbe CEROZ zahteva, da poišče notranje rezerve, ki v prihodnjih letih ne bodo obremenile 

uporabnikov.  

Realizacija: Na podlagi sprejetega sklepa je občinska uprava posredovala zahteve navedene v sklepu 3 podjetju CEROZ. 

 

 

AD 3) Obravnava letnega programa dela na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami  

 

Sprejet je bil naslednji 

SKLEP: Občinski svet Občine Litija sprejme program dela na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Litija za 

leto 2018. 

Realizacija:  Naloge, sprejete  v programu dela, se izvajajo skladno z določenimi termini.  

 

 AD 4) Sprejem letnega programa izvajanja gospodarske javne sluţbe dobave, postavitve, vzdrţevanja in izvajanja javne razsvetljave v 

Občini Litija za leto 2018 
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Sprejet je bil naslednji 

SKLEP: Občinski svet Občine Litija sprejme letni program izvajanja gospodarske javne sluţbe dobave, postavitve, vzdrţevanja in 

izvajanja javne razsvetljave v Občini Litija za leto 2018. 

 

AD 5) Predlog Letnega programa športa  Občine Litija za leto 2018 

 

Sprejet je bil naslednji 

SKLEP: Občinski svet Občine Litija sprejme Letni program športa Občine Litija za leto 2018. 

Realizacija: V Uradnem listu RS, št. 17/18, z dne 16. 3. 2018 je bil objavljen Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje letnega 

programa športa za leto 2018 v občini Litija. 

 
 

AD 6) Strateške smernice razvoja turizma v občinah Litija in Šmartno pri Litiji do leta 2025 

 

Sprejet je bil naslednji 

SKLEP: Občinski svet sprejme Strateške smernice razvoja turizma v občinah Litija in Šmartno pri Litiji do leta 2025. 

 

AD 7) Poročilo o delu medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Dol pri Ljubljani, Ivančna Gorica, Litija in Šmartno pri Litiji in 

Ocena izvajanja občinskega programa varnosti Občine Litija  

AD  8) Poročilo o delu Policijske postaje Litija na območju občine Litija za leto 2017 

 

Sprejeti so bili naslednji sklepi: 

SKLEP 1: Občinski svet Občine Litija sprejme Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Dol pri Ljubljani, 
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Ivančna Gorica, Litija in Šmartno pri Litiji za leto 2017. 

SKLEP  2: Občinski svet Občine Litija se seznanja z Oceno izvajanja občinskega programa varnosti Občine Litija za leto 2017 ter 

ocenjuje, da so bili zastavljeni cilji doseţeni. 

SKLEP 3: Občinski svet Občine Litija se seznani s poročilom o delu Policijske postaje Litija na območju občine Litija za leto 2017. 

REALIZACIJA: Občinski svet sprejme Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Dol pri Ljubljani, Ivančna 

Gorica, Litija in Šmartno pri Litiji za leto 2017 in je seznanjen z Oceno izvajanja občinskega programa varnosti Občine Litija za leto 

2017. 

Občinski svet se seznani s poročilom o delu Policijske postaje Litija na območju občine Litija za leto 2017. 

 

 

AD 9) Poročilo koncesionarja EVJ Elektroprom d.o.o. o izvajanju javne gospodarske sluţbe oskrbe s toplotno energijo na objektu  POŠ 

Dole in poročilo o ogrevanju za objekt POŠ  Kresnice za leto 2017 

 

Sprejet je bil naslednji 

SKLEP : Občinski svet Občine Litija se je seznanil z Letnim poročilom koncesionarja EVJ Elektroprom d.o.o. o  izvajanju javne 

gospodarske sluţbe oskrbe s toplotno energijo za objekt POŠ Dole pri Litiji za leto 2017 po koncesijski pogodbi št. 430-71/2014 in s 

poročilom o ogrevanju za objekt POŠ  Kresnice za leto 2017. 

 

AD 10) Seznanitev ustanovitelja s poročilom o delu Knjiţnice Litija v letu 2017 

 

Sprejet je bil naslednji 

SKLEP : Občinski svet Občine Litija se seznani s poročilom o delu Knjiţnice Litija v letu 2017. 
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AD 11) Seznanitev ustanovitelja s poročilom o delu Glasbene šole Litija-Šmartno v letu 2017 

 

Sprejet je bil naslednji 

SKLEP : Občinski svet Občine Litija se seznani s poročilom o delu Glasbene šole Litija – Šmartno v letu 2017. 

 

AD 12) Premoţenjsko pravne zadeve 


 Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena 

 

 

Sprejet je bil naslednji 

SKLEP: Občinski svet sprejme Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena.  

Realizacija: Sprejeti sklep je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 18/18, prav tako je občinska uprava izdala ugotovitveno odločbo. Na 

podlagi pravnomočne odločbe bo podan E ZK predlog.   

 

 Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena 
 

 

Sprejet je bil naslednji 

SKLEP: Občinski svet sprejme Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena. 

Realizacija: Sprejeti sklep je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 18/18, prav tako je občinska uprava izdala ugotovitveno odločbo. Na 

podlagi pravnomočne odločbe bo podan E ZK predlog.   

 Druga razširitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoţenjem občine za leto 2018
 

 

Sprejet je bil naslednji 
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SKLEP: Občinski svet Občine Litija sprejme predlog druge razširitve načrta ravnanja z nepremičnim premoţenjem za leto 2018.  

Realizacija: Na podlagi sprejetega sklepa je občinska uprava pričela postopke prodaje in odkupa nepremičnin.  

 

AD 13) Kadrovske zadeve 

 Razrešitev in imenovanje nadomestnega člana v svet Javnega zavoda Glasbena šola Litija-Šmartno 

 

Sprejeta sta bila naslednja sklepa: 

SKLEP 1: Občinski svet Občine Litija razreši dosedanjo članico sveta Javnega zavoda Glasbena šola Litija-Šmartno Marjeto Vrančič, 

stanujočo Litijska Dobrava III/8, 1270 Litija. 

SKLEP 2: Občinski svet Občine Litija za nadomestno članico v svet Javnega zavoda Glasbena šola Litija-Šmartno imenuje Natašo 

Lovše, stanujočo Trg na Stavbah 1, 1270 Litija. 

Realizacija: Na podlagi sprejetih sklepov je ţupan izdal sklep o razrešitvi in imenovanju nadomestnih članov. Sklep je v vednost prejel 

tudi javni zavod.  

 

AD 14) Informacija o realizaciji sklepov OS ter poročilo o delu ţupana, podţupanje in podţupana 

 

Občinski svet Občine Litija je sprejel na znanje realizacijo sklepov sej Občinskega sveta Občine Litija ter poročilo o delu ţupana, 

podţupanje in podţupana. 
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