- skrajšani zapisnik 12. seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji -

Skrajšani zapisnik
12. redne seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji, ki je bila dne 07.04.2004 ob
18.00 uri v sejni sobi občine Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, Šmartno pri Litiji
Prisotni svetniki: Matjaž Aškerc, Marko Femc, Tomaž Gradišek, Karmen Grom, Franc
Černe (od 18.06 ure dalje), Anton Tomažič, Jože Ponebšek, Branko Šuštaršič, Tomaž
Kremžar, Janez Ponebšek, Rajko Meserko ( do 19.20 ure), Damjan Golob.
Odsotni svetniki: Jure Gradišek (opr.), Martin Knez (opr.), Dušan Cerjak (opr.), Roman
Zaman (opr.).
Ostali prisotni: za občinsko upravo: Ernest Margon, Tatjana Martinčič Poglajen, Andreja
Leskovšek, Karmen Sadar, Nataša Dobravec, Marta Peršin, Dejan Murovec, Roman Jaklič –
predsednik Nadzornega odbora, novinarji.
Sejo je vodil župan Občine Šmartno pri Litiji Milan Izlakar. Po uvodnem pozdravu je
predsedujoči ugotovil sklepčnost sveta (od 16 svetnikov jih je bilo prisotnih 11).
POTRDITEV SKRAJŠANIH ZAPISNIKOV:
- 7. izredne seje z dne 19.02.2004
- 11. redne seje z dne 26.02.2004 in
- 1. korespondenčne seje z dne 22.03.2004.
Predsedujoči je dal v razpravo skrajšani zapisniki 7. izredne seje z dne 19.02.2004, skrajšani
zapisnik 11. redne seje z dne 26.02.2004 in zapisnik 1. korespondenčne seje z dne 22.03.2004.
Razprave ni bilo.
Predsedujoči je dal na glasovanje skrajšana zapisnika 7. izredne seje z dne 19.02.2004, 11.
redne seje z dne 26.02.2004 in 1. korespondenčne seje z dne 22.03.2004 v paketu.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 svetnikov.
Zapisniki so bili potrjeni z 11 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
Predsedujoči je razširil dnevni red s točko Kadrovske zadeve (razširitev dosedanjega v.d.
direktorja ZIK-a in imenovanje novega v.d. direktorja ZIK-a), ki se obravnava kot 13. točka
dnevnega reda in zamenjal vrstni red dnevnega reda seje in sicer, da se 3. točka dnevnega reda
»Obravnava predloga Odloka o dopolnitvah Odloka o sprejetju prostorsko ureditvenih
pogojev za območje Litije in Šmartna – hitri postopek« obravnava kot četrta točka in 4. točka
»Obravnava predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin
dolgoročnega plana Občine Litija za obdobje 1986-2000 in družbenega plana Občine Litija za
obdobje 1986-1990-2000 za območje Občine Litija – hitri postopek« obravnava kot 3. točka
dnevnega reda in dal v razpravo naslednji predlog dnevnega reda:
1. Obravnava predloga Odloka o lokacijskem načrtu za peskokop Vetrnik – predlog za
drugo branje
2. Obravnava predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi
javnega zavoda Bogenšperk – hitri postopek
3. Obravnava predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin
dolgoročnega plana Občine Litija za obdobje 1986-2000 in družbenega plana Občine
Litija za obdobje 1986-1990-2000 za območje Občine Litija – hitri postopek
4. Obravnava predloga Odloka o dopolnitvah odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih
pogojev za območje Litije in Šmartna – hitri postopek
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5. Obravnava Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Šmartno pri Litiji –
predlog za prvo branje
6. Obravnava Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Litija – predlog za
prvo branje
7. Obravnava Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Šmartno pri Litiji –
predlog za prvo branje
8. Obravnava Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občine Šmartno pri Litiji –
predlog za prvo branje
9. Sprejem predloga Investicijskega programa za protipotresno sanacijo, adaptacijo in
dograditev Osnovne šole Šmartno
10. Odločitev o višini letne stopnje najemnine za poslovne prostore
11. Poročilo o poteku sprejemanja UN Zavrstnik in sprejem sklepov
12. Informacija o popravku Odloka o izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri Litiji za
leto 2004
13. Kadrovske zadeve :
- razširitev dosedanjega v.d. direktorja ZIK-a in imenovanje novega v.d. direktorja
ZIK-a
14. Pobude in vprašanja svetnikov
Razprava na dnevni red:
Jože Ponebšek je podal predlog umika 13. točke dnevnega reda »Kadrovske zadeve razširitev dosedanjega v.d. direktorja ZIK-a in imenovanje novega v.d. direktorja ZIK-a«
Franc Černe je podal pripombo na sprejemanje odlokov po hitrem postopku.
Tomaž Gradišek je podal predlog da 13. točka dnevnega reda »Kadrovske zadeve razširitev dosedanjega v.d. direktorja ZIK-a in imenovanje novega v.d. direktorja ZIK-a«,
ostane na dnevnem redu pod pogojem, da se sprejme sklep da se zadeva uredi v treh in ne v
šestih mesecih.
Karmen Grom je podala predlog umika 13. točke dnevnega reda »Kadrovske zadeve razširitev dosedanjega v.d. direktorja ZIK-a in imenovanje novega v.d. direktorja ZIK-a«
Dodatna pojasnila sta podala župan Milan Izlakar in Andreja Leskovšek svetovalka III za
okolje in prostor.
Predsedujoči je dal na glasovanje predlog umika 13. točke dnevnega reda »Kadrovske zadeve
- razširitev dosedanjega v.d. direktorja ZIK-a in imenovanje novega v.d. direktorja ZIK-a«, ki
ga je podal svetnik Jože Ponebšek
Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 svetnikov.
Predlog je bil sprejet s 7 glasovi »za« in z 4 glasovi »proti«.
Predsedujoči je dal v potrditev naslednji dnevni red:
1. Obravnava predloga Odloka o lokacijskem načrtu za peskokop Vetrnik –
predlog za drugo branje
2. Obravnava predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi
javnega zavoda Bogenšperk – hitri postopek
3. Obravnava predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin
dolgoročnega plana Občine Litija za obdobje 1986-2000 in družbenega plana
Občine Litija za obdobje 1986-1990-2000 za območje Občine Litija – hitri
postopek
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4. Obravnava predloga Odloka o dopolnitvah Odloka o sprejetju prostorskih
ureditvenih pogojev za območje Litije in Šmartna – hitri postopek
5. Obravnava Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Šmartno pri Litiji
– predlog za prvo branje
6. Obravnava Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Litija –
predlog za prvo branje
7. Obravnava Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Šmartno pri
Litiji – predlog za prvo branje
8. Obravnava Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občine Šmartno pri Litiji –
predlog za prvo branje
9. Sprejem predloga Investicijskega programa za protipotresno sanacijo, adaptacijo
in dograditev Osnovne šole Šmartno
10. Odločitev o višini letne stopnje najemnine za poslovne prostore
11. Poročilo o poteku sprejemanja UN Zavrstnik in sprejem sklepov
12. Informacija o popravku Odloka o izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri
Litiji za leto 2004
13. Pobude in vprašanja svetnikov
Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov.
Dnevni red je bil sprejet z 9 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«
AD 1). Obravnava predloga Odloka o lokacijskem načrtu za peskokop Vetrnik –
predlog za drugo branje
Uvod sta podala Andreja Leskovšek, svetovalka III in izdelovalec projekta Dejan Murovec
predstavnik podjetja UMARH d.o.o.
Poročilo o delu na Odboru za gospodarsko infrastrukturo, okolje in prostor je podal
predsednik odbora Jože Ponebšek.
Poročilo o delu na Komisiji za Statut in pravna vprašanja je podal predsednik komisije Rajko
Meserko.
Razprava: Damjan Golob.
Dodatna pojasnila sta podala župan Milan Izlakar in Andreja Leskovšek.
Po končani razpravi je predsedujoči dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema Odlok o lokacijskem načrtu
za območje peskokopa Veternik.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov.
Sklep je bil sprejet z 9 glasovi »za« in 0 glasovi »proti«.
AD 2). Obravnava predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi
javnega zavoda Bogenšperk – hitri postopek
Uvod je podal svetnik Matjaž Aškerc.
Poročilo o delu na Komisiji za Statut in pravna vprašanja je podal predsednik komisije Rajko
Meserko.
Rzprava: Tomaž Gradišek, Franc Černe.
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Dodatna pojasnila je podal župan Milan Izlakar.
Po končani razpravi je predsedujoči dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema Odlok o spremembah in
dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Bogenšperk v prvem branju.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov.
Sklep je bil sprejet s 7 glasovi »za« in s 5 glasovi »proti.
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema Odlok o spremembah in
dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Bogenšperk.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov.
Sklep je bil sprejet z 8 glasovi »za« in s 4 glasovi »proti.
AD 3). Obravnava predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin
dolgoročnega plana Občine Litija za obdobje 1986-2000 in družbenega plana Občine
Litija za obdobje 1986-1990-2000 za območje Občine Litija – hitri postopek
Uvod je podala Andreja Leskovšek, svetovalka III.
Poročilo o delu na Odboru za gospodarsko infrastrukturo, okolje in prostor je podal
predsednik odbora Jože Ponebšek.
Poročilo o delu na Komisiji za Statut in pravna vprašanja je podal predsednik komisije Rajko
Meserko.
Razprava: Franc Černe, Tomaž Kremžar, Marko Femc.
Dodatna pojasnila je podala Andreja Leskovšek.
Rajko Meserko replika na Tomaža Kremžarja.
Tomaž Kremžar replika na Rajka Meserka.
Marko Femc je podal obrazložitev glasu.
Po končani razpravi je predsedujoči odredil pet minutni odmor.
- odmor Predsedujoči je preveril sklepčnost sveta (od 16 svetnikov jih je bilo prisotnih 12).
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednja predloga sklepov v paketu:
SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema Odlok o spremembah in
dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Litija za obdobje 19862000 ter prostorskih sestavin družbenega plana Občine Litija za obdobje 1986-90-2000 v
prvem branju.
SKLEP 2: Kartografski del odloka je v digitalni obliki.
4

- skrajšani zapisnik 12. seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji -

Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov.
Sklepa sta bila sprejeta z 8 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednja predloga sklepov v paketu:
SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema Odlok o spremembah in
dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Litija za obdobje 19862000 ter prostorskih sestavin družbenega plana Občine Litija za obdobje 1986-90-2000.
SKLEP 2: Kartografski del odloka je v digitalni obliki.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov.
Sklepa sta bila sprejeta z 8 glasovi »za« in z 1 glasom »proti«.
AD 4). Obravnava predloga Odloka o dopolnitvah Odloka o sprejetju prostorskih
ureditvenih pogojev za območje Litije in Šmartna – hitri postopek
Uvod je podala Andreja Leskovšek, svetovalka III.
Poročilo o delu na Odboru za gospodarsko infrastrukturo, okolje in prostor je podal
predsednik odbora Jože Ponebšek.
Poročilo o delu na Komisiji za Statut in pravna vprašanja je podal predsednik komisije Rajko
Meserko.
Razprava: Franc Černe.
Dodatna pojasnila sta podala župan Milan Izlakar in Andreja Leskovšek.
Po končani razpravi je predsedujoči dal na glasovanje naslednja predloga sklepov v paketu:
SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema Odlok o dopolnitvah
Odloka o sprejetju prostorsko ureditvenih pogojev za območje Litije in Šmartna v
prvem branju.
SKLEP 2: Kartografski del odloka je v digitalni obliki.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov.
Sklepa sta bila sprejeta z 8 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednja predloga sklepov:
SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema Odlok o dopolnitvah
Odloka o sprejetju prostorsko ureditvenih pogojev za območje Litije in Šmartna.
SKLEP 2: Kartografski del odloka je v digitalni obliki.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov.
Sklepa sta bila sprejeta z 8 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
AD 5). Obravnava Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Šmartno pri Litiji
– predlog za prvo branje
Uvod je podala Karmen Sadar višja svetovalka III.
Poročilo o delu na Komisiji za statut in pravna vprašanja je podal predsednik komisije Rajko
Meserko.
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Razprava: Anton Tomažič, Tomaž Gradišek, Rajko Meserko, Franc Černe, Janez Ponebšek,
Damjan Golob, Marko Femc, Tomaž Kremžar, Matjaž Aškerc, Karmen Grom.
Dodatna pojasnila sta podala župan Milan Izlakar in Karmen Grom, višja svetovalka III.
Marko Femc replika na Karmen Grom.
Karmen Grom replika na Marka Femca.
Marko Femc replika na Tomaža Gradiška.
Karmen Grom replika na Marka Femca.
Marko Femc in Karmen Grom sta podala obrazložitev glasu.
Po končani razpravi je predsedujoči dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema predlog Odloka o
ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Šmartno s podanimi pripombami v prvem
branju, kot primerno podlago za pripravo odloka za drugo branje.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 svetnikov.
Sklep je bil sprejet z 9 glasovi »za« in z 2 glasovoma »proti«.
AD 6). Obravnava Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Litija –
predlog za prvo branje
Uvod je podala Karmen Sadar višja svetovalka III.
Poročilo o delu na Komisiji za statut in pravna vprašanja je podal namestnik predsednika
komisije Jože Ponebšek.
Razprava: Anton Tomažič, Damjan Golob, Tomaž Gradišek, Franc Černe, Marko Femc,
Karmen Grom, Matjaž Aškerc.
Dodatna pojasnila so podali župan Milan Izlakar, Karmen Sadar višja svetovalka III za
družbene dejavnosti in Ernest Margon, tajnik občine.
Marko Femc replika na Karmen Grom.
Karmen Grom replika na Marka Femca.
Obrazložitev glasu: Marko Femc, Karmen Grom.
Po končani razpravi je predsedujoči dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme predlog Odloka o ustanovitvi
javnega zavoda Zdravstveni dom Litija, s podanimi pripombami, kot primerno podlago
za pripravo odloka za drugo branje.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 svetnikov.
Sklep je bil sprejet z 8 glasovi »za« in z 2 glasovoma »proti«.
AD 7). Obravnava Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Šmartno pri
Litiji – predlog za prvo branje
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Uvod je podal Ernest Margon, tajnik občine.
Poročilo o delu na Odboru za gospodarsko infrastrukturo, okolje in prostor je podal
predsednik odbora Jože Ponebšek.
Poročilo o delu na Komisiji za Statut in pravna vprašanja je podal namestnik predsednika
komisije Jože Ponebšek.
Razprava: Jože Ponebšek, Marko Femc, Damjan Golob, Matjaž Aškerc, Franc Černe, Anton
Tomažič.
Dodatna pojasnila sta podala Marta Peršin, strokovna sodelavka z JP KSP Litija d.o.o. in
Ernest Margon, tajnik občine.
Tomaž Gradišek je podal obrazložitev glasu.
Po končani razpravi je predsedujoči dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema predlog Odlok o ravnanju s
komunalnimi odpadki v Občini Šmartno pri Litiji s podanimi pripombami v prvem
branju, kot primerno podlago za pripravo odloka za drugo branje.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 svetnikov:
Sklep je bil sprejet s 7 glasovi »za« in z 2 glasovoma »proti«.
Predsedujoči je odredil deset minutni odmor.
- odmor Predsedujoči je preveril sklepčnost sveta (od 16 svetnikov jih je bilo prisotnih 10).
AD 8). Obravnava Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Šmartno pri Litiji –
predlog za prvo branje
Uvod je podal Ernest Margon, tajnik občine.
Poročilo o delu na Odboru za gospodarsko infrastrukturo, okolje in prostor je podal
predsednik odbora Jože Ponebšek.
Poročilo o delu na Komisiji za Statut in pravna vprašanja je podal namestnik predsednika
komisije Jože Ponebšek.
Razprava: Anton Tomažič, Tomaž Kremžar, Franc Černe, Marko Femc.
Dodatna pojasnila sta podala Marta Peršin, strokovna sodelavka z JP KSP Litija d.o.o. in
Ernest Margon, tajnik občine.
Po končani razpravi je predsedujoči dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema predlog Odloka o oskrbi s
pitno vodo na območju Občine Šmartno pri Litiji s podanimi pripombami v prvem
branju, kot primerno podlago za pripravo odloka za drugo branje.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 svetnikov.
Sklep je bil sprejet z 10 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
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AD 9). Sprejem predloga Investicijskega programa za protipotresno sanacijo,
adaptacijo in dograditev Osnovne šole Šmartno
Uvod je podala Karmen Sadar višja svetovalka III.
Razprava: Anton Tomažič, Janez Ponebšek, Damjan Golob, Tomaž Gradišek, Marko Femc,
Franc Jaklič predsednik nadzornega odbora.
Dodatna pojasnila je podal župan Milan Izlakar.
Po končani razpravi je predsedujoči dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme Investicijski program za
protipotresno sanacijo, adaptacijo in dograditev Osnovne šole Šmartno.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 svetnikov.
Sklep je bil sprejet z 9 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
AD 10). Odločitev o višini letne stopnje najemnine za poslovne prostore
Uvod je podal Ernest Margon, tajnik občine.
Razprave ni bilo.
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema, da se za poslovne prostore,
ki jih imajo v najem: Upravna enota RS, Staretov trg 25, 1275 Šmartno pri Litiji, Kovič
Gordana s.p. Ul. Luke Svetca 1, 1270 Litija, Baš Cveta s.p. Ul. Luke Svetca 1, 1270
Litija in Cestnik Igor s.p. Maistrova 10, 1270 Litija, obračunava najemnina po letni
stopnji najemnine kot jo določa 27. člen Pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov v
najem (Uradni list RS, št. 36/98). Najemnina se po omenjenem pravilniku prične
obračunavati od 01.05.2004 dalje.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 svetnikov.
Sklep je bil sprejet z 10 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
AD 11). Poročilo o poteku spremljanja UN Zavrstnik in sprejem sklepov
Uvod je podala Andreja Leskovšek svetovalka III.
Poročilo o delu na odboru za gospodarsko infrastrukturo, okolje in prostor je podal predsednik
odbora Jože Ponebšek.
Razprava: Franc Černe, Jože Ponebšek, Marko Femc.
Dodatna pojasnila sta podala Andreja Leskovšek svetovalka III in župan Milan Izlakar.
Po končani razpravi je predsedujoči dal na glasovanje naslednja predloga sklepov v paketu:
SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema Sklep o ponovni javni
razgrnitvi ureditvenega načrta v delu predlaganih sprememb pobudnikov za območje
dopolnilne gradnje in komunalne asanacije Zavrstnika.
SKLEP 2: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji pooblašča upravo, da pripravi
pogodbo o sofinanciranju ureditvenega načrta Zavrstnik, pri čemer pobudnika krijeta
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vse novo nastale stroške ponovne javne razgrnitve, javne obravnave in ponovnega
pridobivanja mnenj nosilcev urejanja prostora.
Ob glasovanju je bilo prisotnih 11 svetnikov.
Sklepa sta bila sprejeta s 7 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
AD 12). Informacija o popravku Odloka o izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri
Litiji za leto 2004
Informacijo je podala Tatjana Martinčič Poglajen, višja referentka II.
Predsedujoči je ugotovil, da je Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji seznanjen z
informacijo o popravku Odloka o izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto
2004.
AD 13). Pobude in vprašanja svetnikov.
Matjaž Aškerc sprašuje, kaj je z skladiščem gradbenega materiala pri Kulturnem domu v
Šmartnem, saj zadeva izgleda neestetsko, poleg tega pa poteka ob njem varna pešpot v šolo.
Na eni izmed prejšnjih sej je podal pobudo, da se na dnevni red ene izmed naslednjih sej
občinskega sveta uvrsti problematika VVZ-ja. Ponovno daje pobudo, da se do naslednje seje
pripravi točka dnevnega reda problematika VVZ-ja in da se na sejo povabi tudi ravnatelja g.
Končarja.
Sprašuje kaj je z ekološkim otokom pri gradu Bogenšperk, ali gre za začasno lokacijo in
predlaga premestitev ekološkega otoka višje proti Javorju. Meni, da omenjeni ekološki otok
kvari izgled gradu Bogenšperk.
Franc Černe na zadnji redni seji 26.02.2004 je bila podana pobuda za sklic izredne seje s
točko problematika Industrije usnja Vrhnika. Do danes sklica izredne seje ni bilo. Sprašuje
kdaj bo?
Dne 06.03.2004 je bil požar v stanovanjski hiši na Dragovškem pri družini Dremelj Ivana
sprašuje, če se bodo za ta namen s strani občine odobrila kakšna finančna sredstva.
Na občinsko upravo je bila s strani PGD Štangarske poljane posredovana vloga za nakup
opreme za gasilski dom Štangarske poljane v vrednosti 200.000,00 sit. Sprašuje, kdaj bo
društvo dobil odgovor na prošnjo.
Sprašuje kakšne so možnosti za subvencioniranje na področju kmetijstva v naslednjem
polletju.
Sprašuje, kaj je z rento za vodovod oziroma za vodo iz zajetja Gozd – Reka, omenjeno
zadevo je že predlagal vendar iz tega še ni bilo nič narejenega.
Sprašuje če se še vedno subvencionira obrestna mera za kredit g. Kneza.
Sprašuje, kaj je z vračili v javno telekomunikacijsko omrežje. Župan je na zboru krajanov v
Štangarskih poljanah povedal, da krajani ne bodo dobili vračila, kar ni res. KS Štangarske
poljane ima vso dokumentacijo od pogodb med občino in samoupravno komunalno
skupnostjo prav tako tudi pogodbe s Telekomom oziroma s takratnim PTT-jem.
Sprašuje v čigavi lasti so gasilski domovi po krajevnih skupnostih. V KS Štangarske poljane
se je zgodilo to, da se je v gasilski dom dobesedno udrlo. Za zbor krajanov, ki je bil v
gasilskem domu v Štangarskih poljanah se ni nikogar vprašalo, če je lahko zbor krajanov v
gasilskem domu.
Jože Ponebšek ni zadovoljen z odgovorom na vprašanje z 11. redne seje z dne 26.02.2004 v
zvezi z ustanavljanjem skupnih javnih zavodov in javnega podjetja z Občino Litija.
Ima pripombo na ločeno zbiranje komunalnih odpadkov JP KSP Litija, saj mu občani
posredujejo pripombe na zbiranje odpadkov. Občani sledijo kam se ti odpadki odvažajo in
ugotavljajo, da se ti odpadki odvažajo na Širjavo. Sprašuje kaj se dogaja na tem področju.
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Marko Femc sprašuje, kaj je s predlogi katere je poslal občinski odbor Stranke mladih na
občinsko upravo glede podpisa pogodbe za odlagališče Rakovnik z Industrijo usnja Vrhniko
d.d. . Sprašuje kdaj bo stranka prejela od občinske uprave odgovor in, če bo problematika
uvrščena na dnevni red seje občinskega sveta.
Seja je bila zaključena ob 22.15 uri.

Pripravila:
Nataša Dobravec
Tajnik občine:
Ernest Margon

Predsedujoči:
Milan Izlakar
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