- skrajšani zapisnik 23. seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji -

Skrajšani zapisnik
23. redne seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji, ki je bila dne 29.09.2005 ob
18.00 uri v sejni sobi občine Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, Šmartno pri Litiji
Prisotni svetniki: Matjaž Aškerc (do 20.00 ure), Marko Femc (od 18.20 ure dalje), Anton
Tomažič, Jože Ponebšek, Branko Šuštaršič, Franc Černe (do 20.00 ure), Jure, Gradišek,
Tomaž Kremžar (do 21.10 ure), Roman Zaman, Anton Rafael Sinigoj, Dušan Cerjak, Tomaž
Gradišek, Karmen Grom, Sonja Peterlin Krznar, Janez Ponebšek, Rajko Meserko
Odsotni: /
Ostali prisotni: Za občinsko upravo: Karmen Sadar, Andreja Leskovšek, Nataša Dobravec,
Tatjana Martinčič Poglajen, Tanja Kepa Ferlan, Peter Lovšin, Andrej Turk, Marjan Janežič,
podpredsednik občinske volilne komisije Marko Godec, predsednik Nadzornega odbora Franc
Jaklič, mediji.
Sejo je pričel in vodil župan Občine Šmartno pri Litiji Milan Izlakar. Po uvodnem pozdravu je
predsedujoči ugotovil sklepčnost sveta (od 16- ih svetnikov jih je bilo navzočih 14).
POTRDITEV SKRAJŠANEGA ZAPISNIKA:
- 4. korespondenčne seje z dne 23.06.2005
- 22. redne seje z dne 30.06.2005
- nadaljevanja 22. redne seje z dne 05.07.2005
Predsedujoči je dal v razpravo zapisnik 4. korespondenčne seje z dne 23.06.2005, skrajšani
zapisnik 22. redne seje z dne 30.06.2005 in skrajšani zapisnik nadaljevanja 22. redne seje z
dne 05.07.2005.
Razprave ni bilo.
Ob glasovanju je bilo navzočih 14 svetnikov.
Zapisnik 4. korespondenčne seje z dne 23.06.2005, skrajšani zapisnik 22. redne seje z dne
30.06.2005 in skrajšani zapisnik nadaljevanja 22. redne seje z dne 05.07.2005 so bili potrjeni
z 12 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
Predsedujoči je z dnevnega reda umaknil 8. točko »Podelitev koncesije za izvajanje
gospodarske javne službe urejanja in čiščenja kategoriziranih javnih cest, poti, površin za
pešce in drugih javnih površin ter zimske službe v občini Šmartno pri Litiji« in dal v razpravo
naslednji predlog dnevnega reda:
1. Potrditev nadomestnega mandata članu občinskega sveta
2. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o izvrševanju proračuna Občine Šmartno
pri Litiji za leto 2005 – skrajšan postopek
3. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Zavoda za izobraževanje in
kulturo Litija – hitri postopek
4. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za območje individualne gradnje na območju
osrednje urbane aglomeracije Velika Kostrevnica –del – predlog za prvo branje
5. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat« predlog za prvo branje
6. Sklep o prenosu lastniškega deleža Javnega zavoda ZIK Litija
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7. Sklep o ukinitvi javnega dobra na zemljišču parc. št. 1933/3 in 1933/2 ZKV 593, k.o.
Vintarjevec
8. Plan razvoja Gasilske zveze Šmartno pri Litiji za obdobje 2003 – 2009
9. Predlog o uporabi sredstev iz rezervnega sklada za odpravo posledice naravnih nesreč
10. Polletno poročilo o izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri Litiji
11. Poročilo o delu župana in občinske uprave
13. Pobude in vprašanja svetnikov
Razprava na dnevni red:
Franc Černe: Podal je predlog, da se druga in tretja točka dnevnega reda obravnavata po
dvofaznem postopku in ne po skrajšanem in hitrem postopku.
Tomaž Gradišek: Podal je predlog, da se tretja in šesta točka dnevnega reda združita. Enajsta
točka dnevnega reda naj se obravnava kot druga točka dnevnega reda.
Anton Rafael Sinigoj: Predlagal je umik pete točke dnevnega reda.
Predsedujoči je dal na glasovanje predlog podžupana Tomaža Gradiška, da se točki »Odlok o
spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Zavoda za izobraževanje in kulturo Litija –
hitri postopek« in »Sklep o prenosu lastniškega deleža Javnega zavoda ZIK Litija« združita.
Ob glasovanju je bilo navzočih 14 svetnikov.
Predlog je bil sprejet z 14 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
Predsedujoči je dal na glasovanje predlog svetnika Antona Rafaela Sinigoja, da se peta točka
dnevnega reda »Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski
inšpektorat« - predlog za prvo branje« umakne iz dnevnega reda.
Ob glasovanju je bilo navzočih 14 svetnikov.
Predlog ni bil sprejet z 4 glasovi »za« in z 7 glasovi »proti«.
Predsedujoči je dal na glasovanje predlog svetnika Franca Černeta, da se tretja točka
dnevnega reda »Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Zavoda za
izobraževanje in kulturo Litija – hitri postopek« obravnava v dvofaznem postopku.
Ob glasovanju je bilo navzočih 14 svetnikov.
Predlog ni bil sprejet s 5 glasovi »za« in s 6 glasovi »proti«.
Predsedujoči je podal obrazložitev, k predlogu svetnika Franca Černeta, ki je predlagal, da
naj se druga točka dnevnega reda »Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvrševanju
proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2005 – skrajšan postopek« obravnava kot
dvofazni postopek, ne bo glasovalo, ker drugi odstavek 134. člena Poslovnika Občinskega
sveta Občine Šmartno pri Litiji določa: » Rebalans proračuna občine sprejme občinski svet
po določbah tega poslovnika, ki veljajo za sprejem odloka po skrajšanem postopku«.
Predsedujoči je dal na glasovanje predlog podžupana Tomaža Gradiška, da se enajsta točka
dnevnega reda »Poročilo o delu župana in občinske uprave« obravnava kot druga točka
dnevnega reda.
Ob glasovanju je bilo navzočih 14 svetnikov.
Predlog je bil sprejet z 9 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
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Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog dnevnega reda:
1. Potrditev nadomestnega mandata članu občinskega sveta
2. Poročilo o delu župana in občinske uprave
3. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o izvrševanju proračuna Občine
Šmartno pri Litiji za leto 2005 – skrajšan postopek
4. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Zavoda za
izobraževanje in kulturo Litija – hitri postopek in sprejem Sklepa o prenosu
lastniškega deleža Javnega zavoda ZIK Litija
5. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za območje individualne gradnje na
območju osrednje urbane aglomeracije Velika Kostrevnica –del – predlog za
prvo branje
6. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat«
- predlog za prvo branje
7. Sklep o ukinitvi javnega dobra na zemljišču parc. št. 1933/3 in 1933/2 ZKV 593,
k.o. Vintarjevec
8. Plan razvoja Gasilske zveze Šmartno pri Litiji za obdobje 2003 – 2009
9. Predlog o uporabi sredstev iz rezervnega sklada za odpravo posledice naravnih
nesreč
10. Polletno poročilo o izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri Litiji
11. Pobude in vprašanja svetnikov
Ob glasovanju je bilo navzočih 14 svetnikov.
Dnevni red je bil sprejet z 10 glasovi »za« in z 2 glasovoma »proti«.
AD 1). Potrditev nadomestnega mandata članu občinskega sveta
Uvod je podal podpredsednik Občinske volilne komisije Marko Godec.
Razprave ni bilo.
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednja predloga sklepov v paketu:
SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji potrjuje nadomestni mandat v
občinskemu svetu Občine Šmartno pri Litiji Sonji Peterlin Krznar roj. 15.10.1951,
stanujoči Cerovica 27, Šmartno pri Litiji. Nadomestni članici izteče mandat hkrati z
iztekom mandata občinskega sveta.
SKLEP 2: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep, da se Sonji Peterlin
Krznar, roj. 15.10.1951, stanujoči Cerovica 27, 1275 Šmartno pri Litiji, zaradi
nezdružljivosti funkcij člana Nadzornega odbora Občine Šmartno pri Litiji s funkcijo
člana občinskega sveta preneha mandat člana Nadzornega odbora.
Ob glasovanju je bilo navzočih 15 svetnikov.
Sklepa v paketu sta bila sprejeta z 15 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
AD 2). Poročilo o delu župana in občinske uprave
Poročilo je podal župan Milan Izlakar.
Dodatno poročilo sta podala Andreja Leskovšek in Peter Lovšin.
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Predsedujoči je ugotovil, da je bilo poročilo vzeto na znanje.
AD 3). Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o izvrševanju proračuna Občine
Šmartno pri Litiji za leto 2005 – skrajšan postopek
Uvod je podala Tatjana Martinčič Poglajen.
Poročilo o delu na Odboru za družbene dejavnosti je podal predsednik odbora Anton
Tomažič.
Poročilo o delu na Odboru za zaščito in reševanje je podal predsednik odbora Branko
Šuštaršič.
Poročilo o delu na Odboru za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance je podal
predsednik odbora Janez Ponebšek.
Poročilo o delu na Nadzornemu odboru je podal predsednik odbora Franc Jaklič.
Razprava: Tomaž Gradišek, Rajko Meserko, Franc Černe, Marko Femc, Anton Rafael
Sinigoj.
Tomaž Gradišek replika na Franca Černeta.
Dodatno pojasnilo sta podala župan Milan Izlakar in Tatjana Martinčič Poglajen.
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema Odlok o spremembah in
dopolnitvah Odloka o izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2005 v
prvem branju.
Ob glasovanju je bilo navzočih 16 svetnikov.
Sklep je bil sprejet z 13 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
SKLEP 2: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema Odlok o spremembah in
dopolnitvah Odloka o izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2005.
Ob glasovanju je bilo navzočih 16 svetnikov.
Sklep je bil sprejet z 13 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
AD 4). Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Zavoda za
izobraževanje in kulturo Litija – hitri postopek in sprejem Sklepa o prenosu lastniškega
deleža Javnega zavoda ZIK Litija
Uvod je podala mag. Karmen Sadar.
Poročilo o delu na Odboru za družbene dejavnosti je podal predsednik odbora Anton
Tomažič.
Poročilo o delu na Odboru za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance je podal
predsednik odbora Janez Ponebšek.
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Razprava: Tomaž Gradišek, Jure Gradišek, Marko Femc, Franc Černe, Rajko Meserko,
Tomaž Kremžar, Karmen Grom.
Dodatno pojasnila so podali: mag. Karmen Sadar, župan Milan Izlakar, Andrej Turk.
Po razpravi je predsedujoči odredil deset minutni odmor.
- odmor Predsedujoči je preveril sklepčnost sveta (od 16 svetnikov jih je bilo navzočih 15).
Razprava: Tomaž Gradišek, predsednik Nadzornega odbora Franc Jaklič.
Obrazložitev glasu sta podala Rajko Meserko in Marko Femc.
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema Odlok o spremembah in
dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Zavoda za izobraževanje in kulturo Litija v prvem
branju.
Ob glasovanju je bilo navzočih 15 svetnikov.
Sklep je bil sprejet z 14 glasovi »za« in z 1 glasom »proti«.
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
SKLEP 2: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema Odlok o spremembah in
dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Zavoda za izobraževanje in kulturo Litija
Ob glasovanju je bilo navzočih 15 svetnikov.
Sklep je bil sprejet z 12 glasovi »za« in z 1 glasom »proti«.
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
SKLEP 3: Občinski svet občine Šmartno pri Litiji soglaša z višino (10.585.265,00 SIT) in
načinom (denarna sredstva ali protivrednost v obliki praznih stanovanj v lasti Občine
Litija) poplačila 26,4% lastninskega deleža na preostanek JZ ZIK Litija, ki po pogodbi
o razdružitvi skupnega premoženja pripada Občini Šmartno pri Litiji kot
soustanoviteljici ZIK Litija.
Ob glasovanju je bilo navzočih 15 svetnikov.
Sklep je bil sprejet z 11 glasovi »za« in z 1 glasom »proti«.
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
SKLEP 4: S sprejemom plačila predmetnega zneska se Občina Šmartno pri Litiji
odreka solastniškega deleža v JZ ZIK Litija in predmetni znesek sprejema kot plačilo za
odstopljeni solastniški delež v JZ ZIK Litija.
Ob glasovanju je bilo navzočih 15 svetnikov.
Sklep je bil sprejet z 10 glasovi »za« in z 1 glasom »proti«.

5

- skrajšani zapisnik 23. seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji -

AD 5). Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za območje individualne gradnje na
območju osrednje urbane aglomeracije Velika Kostrevnica –del – predlog za prvo
branje
Uvod sta podala Peter Lovšin in župan Milan Izlakar.
Razprava: Tomaž Gradišek, Jože Ponebšek, Karmen Grom, Marko Femc, Anton Tomažič.
Dodatno pojasnilo so podali: župan Milan Izlakar, Andreja Leskovšek in Peter Lovšin.
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednja sklepa v paketu:
SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema Odlok o občinskem
lokacijskem načrtu za območje individualne gradnje na območju osrednje urbane
aglomeracije Velika Kostrevnica - del, v prvem branju.
SKLEP 2: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema Sklep o pripombah in
predlogih podanih v času javne razgrnitve predloga Odloka o zazidalnem načrtu Velika
Kostrevnica.
Ob glasovanju je bilo navzočih 15 svetnikov.
Sklepa v paketu sta bila sprejeta z 14 glasovi »za« in z 1 glasom »proti«.
AD 6). Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat« predlog za prvo branje
Uvod je podal Andrej Turk.
Razprava: Marko Femc, Anton Rafael Sinigoj, Dušan Cerjak, Tomaž Gradišek, Karmen
Grom.
Dodatno pojasnilo sta podala župan Milan Izlakar in Andrej Turk.
Obrazložitev glasu so podali: Marko Femc, Rajko Meserko, Anton Rafael Sinigoj, Tomaž
Gradišek, Karmen Grom.
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema Odlok o ustanovitvi organa
skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat« skupaj s pripombami in podanimi
pobudami v razpravi, kot primerno podlago za pripravo odloka za drugo branje.
Ob glasovanju je bilo navzočih 14 svetnikov.
Sklep ni bil sprejet z 1 glasom »za« in z 11 glasovi »proti«.
AD 7). Sklep o ukinitvi javnega dobra na zemljišču parc. št. 1933/3 in 1933/2 ZKV 593,
k.o. Vintarjevec
Uvod je podala Andreja Leskovšek.
Razprava: Dušan Cerjak, Branko Šuštaršič, Rajko Meserko.
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Dodatno pojasnilo sta podala župan Milan Izlakar in Andreja Leskovšek.
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep o ukinitvi javnega
dobra na zemljišču parc. št. 1933/3 in 1933/2, ZKV 593, k.o. Vintarjevec.
Ob glasovanju je bilo navzočih 13 svetnikov.
Sklep je bil sprejet z 13 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
AD 8). Plan razvoja Gasilske zveze Šmartno pri Litiji za obdobje 2003 – 2009
Uvod je podal Marjan Janežič.
Poročilo o delu na Odboru za zaščito in reševanje je podal predsednik odbora Branko
Šuštaršič.
Poročilo o delu na Odboru za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance je podal
predsednik odbora Janez Ponebšek.
Razprava: Dušan Cerjak, Anton Rafael Sinigoj, Jože Ponebšek, Tomaž Gradišek, Marko
Femc.
Anton Rafael Sinigoj replika na Jožeta Ponebška.
Jože Ponebšek replika na Marka Femca.
Obrazložitev glasu so podali: Rajko Meserko, Branko Šuštaršič, Anton Rafael Sinigoj.
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema plan razvoja Gasilske zveze
Šmartno pri Litiji za obdobje 2003 – 2009.
Ob glasovanju je bilo navzočih 13 svetnikov.
Sklep je bil sprejet z 12 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
AD 9). Predlog o uporabi sredstev iz rezervnega sklada za odpravo posledice naravnih
nesreč
Uvod je podala Tatjana Martinčič Poglajen.
Poročilo o delu na Odboru za zaščito in reševanje je podal predsednik odbora Branko
Šuštaršič.
Poročilo o delu na Odboru za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance je podal
predsednik odbora Janez Ponebšek.
Razprava: Sonja Peterlin Krznar, Tomaž Gradišek.
Dodatno pojasnilo je podal župan Milan Izlakar.
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
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SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep, da se sredstva za
sanacijo škode, nastale po deževju v mesecu avgustu na odseku lokalne ceste Velika
Kostrevnica – Liberga (LC 208210, odsek 208211) črpajo iz proračunske rezerve Občine
Šmartno pri Litiji.
Ob glasovanju je bilo navzočih 11 svetnikov.
Sklep je bil sprejet z 10 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.
AD 10). Polletno poročilo o izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri Litiji
Uvod je podala Tatjana Martinčič Poglajen.
Razprave ni bilo.
Predsedujoči je ugotovi, da je bilo poročilo vzeto na znanje.
AD 11). Pobude in vprašanja svetnikov
Dušan Cerjak: Svetnik je podal pripombo, da v naselju Šmartno ne gorijo luči javne
razsvetljave. Prosi, da se zadeva uredi.
Jure Gradišek: Občani se pritožujejo glede prometa pri Osnovni šoli. Pred Osnovno šolo je
gostinski obrat, pošta in trgovina prometa je ogromno, poleg tega je na tem koncu še
postajališče za šolski avtobus. Promet, ki se odvija na tem območju je neprimeren za okolico
šole. Občani apelirajo, da občina resno razmisli, kaj bo naredila na tem koncu Šmartna.
Dejstvo, je da do sedaj ni bilo nobene tragedije, lahko pa se naredi jutri.
Druga zadeva se prav tako nanaša na prometni režim v Šmrtnem in sicer na območju naselja
Ustje. Občani Ustja apelirajo na občinsko upravo, da razmisli o omejitvi prometa čez hrib v
Litijo. Nedopustno je, da imamo do Litije povezave po domače povedano čez hrib in čez
spodnjo cesto. Očitno ne zaležejo nobeni prometni znaki, saj se čez hrib odvija promet z
tovornjaki in avtobusi, kar pomeni, da se ne držijo omejitev. Občani Ustja predlagajo,
postavitev omejitev. Apelira, da občinska uprava da pisni odgovor, kako se bo lotila reševanja
tega problema in rok do kdaj.
Občani so ga spraševali kaj je bilo letos z obkošavanjem cest. Kdo je to dejavnost opravljal,
kje jo je opravljal in koliko je bilo za ta namen porabljenih sredstev.
Janez Ponebšek: Zanima ga, kaj je bilo z razpisom za zimsko službo. Eno je bilo, da se ni
nihče javil na razpis. Postavlja se mu vprašanje, občina Šmartno ima javno podjetje, katerega
lastnik smo tudi mi. Občina da razpis za koncesijo, pa se naše lastno podjetje na ta razpis ne
javni. Človek bi pričakoval da se javno podjetje javni na razpis poleg njega pa še kakšno
privatno podjetje. Ne ve ali je kaj narobe z razpisom ali z našim javnim podjetjem. Bilo bi
dobro, da se razčisti, zakaj je do tega prišlo.
Anton Rafael Sinigoj: Danes, smo kot gradivo dobili mnenje, za katerega smo prosili v zvezi
z zloglasno razširitvijo dnevnega reda, ta odgovor je tako na čošek.
Na Odbor za družbene dejavnosti je dal pobudo, kako se bo urejalo najemanje dvorane
kulturnim društvom. Zanima ga, če je ta zadeva sedaj rešena in če se da rešitev dobiti v kakšni
pisni obliki. Pričakuje, če da nekaj v pisni obliki, da bo odgovor prav tako dobil v pisni obliki.
Na eni izmed sej je vprašal, kako je z zavarovanjem poti mimo Rusove hiše. Tam so odseki še
vedno tako – tako. Potrebno se je zavedati, da je občinski svet in uprava dolžna našim
otročičkom in otokom naših občanov, zagotovit, da varno hodijo v šolo. Če se ni bilo mogoče
z lastnikom te hiše dogovoriti, ali pa še z lastnikom kake druge hiše, ki je prav tako aktualna,
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naj občina zagradi oz. naredi neko ograjo, ki bo nudila varno pot mimo teh hiš. Prav tako je s
hitrostnimi ovirami. Na naši ulici, so že bile take hitrostne ovire še za časa našega šmarskega
tajnika Martina Hostnika v litijski občini, potem se je pa to odstranilo. Ve se da na tako
imenovanem »Šucovem« ovinku ljudje sekajo in gredo tukaj mimo. Ko je imel moj sosed
majhna otročička, sem vedno dejal da le ne bo ta otročiček stopil ven ko gre mimo motorist.
Zakaj ne bi teh ovir dal na take lokalne poti, še posebej, če so to poti po katerih hodijo starši z
malimi otroci, šolarji, itd. predvideva, da to ni tak strošek in da se da urediti tako kot je
urejeno na Valvazorjevi ulici.
Bral je odgovor, kaj je z ureditvijo zoženja pri Flisku. Verjame, da je občinska uprava to
njegovo pobudo nekam poslala in to poskušate urejati. Ponovno je tu dolžnost občine, da
dokler se zadeva ne uredi, zasilno zadevo uredi občina. To je, da se postavijo semaforji in
promet organizira, ne pa da se ožina zabije z prikoličarji. To je dolžnost občine.
Že pred časom je kolega Černe omenjal krajevne skupnosti. Navezal bi se na to, da smo s temi
krajevnimi skupnostmi naredili, kar smo naredili, moti ga da ni nobenih poročil. Ne vemo
kako KS –i živijo, kakšne so njihove potrebe, kaj smo mi njim dali, itd. Krajevne skupnosti
so pri nas neki mrtev organizem. Želi, da se o tem kaj več ve in govori. Predlaga, da se na
katero izmed sej povabi koordinatorje KS-ov, da povejo in se izkašljajo.
Potreben je popravek 2. člena Statuta, kjer piše, da je občina razdeljena na KS-e, kar ni res.
Občina ali ima KS-e in se jih našteje, ali pa, del občine je razdeljen, nikakor pa občina ni
razdeljena. To se pravi, da lahko pričnemo kar popravljati statut, ali pa narediti kaj drugega.
Stanovanja v Kulturnem domu v Šmartnem so prodana. Sprašuje se, kdaj se bomo sedaj ko je
več lastnikov pogovarjali o tem, da bi na kulturnem domu naredili fasado.
Z obvoznico, se vedno nekaj straši. Želel bi, da župan v teh točkah, ki jih ima na dnevnem
redu vsake seje poroča tudi o tem. Torej kaj se dogaja, kaj se pogovarjamo, do katere točke
smo prišli.
Na našem svetu, se še nikoli nismo pogovarjali o statusu javnega podjetja. Od kar smo šli
narazen in smo dve občini imamo eno ogromno skupno podjetje, o katerem nič ne vemo.
Zanima ga kako se mi s tem javnim podjetjem sploh pogovarjamo. Na kakšnem nivoju, kdo, s
kom, kako se kaj plačuje, nič ne vemo. To je vse tako malo po domače.
Cene komunalnih storitev. Naša občina plačuje najdražje smeti. Potrebno je pogledati koliko
so smeti v Zagorju, Ivančni in drugje. O tem se je potrebno pogovarjati.
Naša občina je soustanovitelj nekih zavodov. Predlaga, da so poročila o delu teh zavodov na
mizah občinskih svetnikov. Prav tako nimamo nobenega poročila še o delu zavoda, ki je
izključno v naši lasti.
Pred pol leta nazaj se je obljubljalo, kakšni monitoringi se bodo izvajali na odlagališču
Rakovnik. O tem ni nič. Prosi, da se tudi o tem kdaj doreče.
Vemo kakšna je usoda IUV-ja, o tem je potrebno malo razmišljati. Tukaj ima naša občina kar
nekaj kapitalnih problemov. O tem bi se morali pogovarjati pa se čisto nič. Naši občani so to
tovarno postavili na noge in to zgradili.
Veselo se prodajajo stanovanja in to je kar lep prihodek proračuna. Svetnik bi želel imeti
tkoče poročilo o prodaji teh stanovanj, da se vidi dinamika prodaje.
Vodovod Prismkovo. To je ena tema, o kateri se še na občinskem svetu ni pogovarjalo.
Zasledimo in beremo, kako se spodnaša neka strokovna mnenja in izjave določenih ljudi. To
bo potrebno enkrat doreči.
Polemiziranje z odločitvijo Agencije za radioaktivne odpadke, to je polemiziranje z njihovo
odločitvijo, kakršnakoli že je.
Na našem območju bo potekala velika gradnja daljnovoda. Še vedno je za to, da se tudi o teh
stvareh pogovarjamo na svetu, pa tudi s koordinatorji krajevnih skupnosti, da povedo kaj na to
temo. Ne pa de se kar čaka kaj bo, ko bo se bomo pa pričeli malo pogovarjati. Občina mora
imeti strategijo. In tukaj trčimo v glavni problem, da v občini nimamo plana dela. Tako kot
smo danes dobili medobčinski inšpektorat, ki je prišel iz jasnega neba.
Želi, da se dogovorimo glede samostojnega občinskega glasila.
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Manjka mu poročilo o gradnji osnovne šole. Občina je v OŠ vložila 600 MIO SIT. Če 600
MIO SIT, ni vredno posvetit ene točke dnevnega reda +, hvala lepa potem lahko zapremo
štacuno. Če vemo, da smo v naši občini s tem denarjem dobili štiri učilnice, v Podzemlju pa
so za enak denar dobili kompletno šolo. Tukaj bo potrebno nekaj doreči.
Na občinskem svetu se nič ne pogovarjamo o prijavah občine na razpise.
Enkrat je bil odgovor, da se bodo gradiva za seje posredovala na medmrežje, kar ni res.
Odgovore na pobude in vprašanja izostajajo že dvakrat na medmrežju. Tudi na to bi rad imel
odgovor.
Branko Šuštaršič: Svetnika zanima, če ima občina pripravljen, kak prostor, kontejnerje oz.
stanovanja, kamor bi lahko dali občane v primeru naravnih nesreč oz. požarov.
Rajko Meserko: Svetnik na podlagi 21. člena poslovnika prosi občinski svet, da glasuje o
pobudi, da se na naslednjo sejo uvrsti informacija o delu Javnega podjetja, komunalno
stanovanjskega podjetja Litija d.o.o., v skladu z njegovo pobudo iz prejšnje seje, na kateri je
zahteval podatke kako in na kakšen način se posli opravljajo z našo občino. Prosi, da župan
da pobudo na glasovanje.
Na zadnji seji je prosil za dogovor glede čistilne naprave. Dobil je tudi ustno informacijo, da
je velik problem, če bodo ta sredstva sploh lahko koriščena, glede na neko neaktivnost občine
Litija, kjer se postopki zavlačujejo. Prosi, da se članom občinskega sveta pojasni kakšna
pogodba je s podjetjem Hidroinžiniring, ki pripravlja prijavo za sredstva tega kohezijskega
sklada in na kakšni stopnji so vsa potrebna soglasja. Naša občina bo gotovo morala plačati del
tega dela, ki ga podjetje Hidroinžiniring izvaja, da bomo pa plačali eno zadevo, ki je ne bomo
mogli izkoristiti se mu zdi zelo ne pošteno s strani občine Litija, v primeru če nastaja
problem samo v občini Litija.
Prosi za dokument o ugotovitvah inšpektorice glede sanacije kritine na vrtcu.
Podal je pobudo, da se skliče Komisija za pripravo Odloka o JP KSP Litija d.o.o.
Tomaž Gradišek: Čudi ga kako, da se nobeden od zainteresiranih, ki so dvigovali razpisno
dokumentacijo za koncesijo za zimsko službo ni dejansko javil na razpis. Prihaja čas, ko bo na
mize prišel cenik zimske službe, katerega bo predlagalo JP KSP Litija d.o.o. Svetniška
skupina LDS zahteva sklic izredne seje na temo zimske službe in koncesije, da se razčisti kje
in kako bomo imeli opravljeno zimsko službo. Glede na to da je bilo dvignjeno veliko
dokumentacij in glede na to da se ti gospodje med seboj dobro poznajo, smatra, da je ne
prijava na razpis tudi del dogovora, da se izprazni kotno, ki je težak 28 MIO SIT.
Podžupan zahteva, da se zelo natančno napiše kako bo potekal vodovod Primskovo. Ve da je
14.10.2005 sestanek z občani, vendar bi ti občani že pred tem radi slišali kako bo to potekalo.
Zanima ga kaj je sedaj po novem ko je ta osnovna vrtina zaprta in kaj se bo dogajalo naprej,
glede na to, da so pridobljena sredstva na zasavskem zakonu v višini 54 MIO SIT, ki naj bi
bila namenjena za vodovod Primskovo.
Prosi, da se na naslednji seji vsem svetnikom še enkrat razdeli odločba, s katero je bil
imenovan v podžupana. Na osnovi tega bo na naslednji seji povedal, kaj je do sedaj naredil za
občino.
Jože Ponebšek: Svetnik ponovno sprašuje, kaj je z drugim šmarskim bankomatom, ker so
občani zelo nejevoljni glede obstoječega, ki je vedno v okvari.
Občani so mu predlagali, da bi se s hitrostnimi omejitvami umiril promet čez naselje Ustje.
Seja je bila zaključena ob 22.00 uri.
Pripravila:
Nataša Dobravec
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Tajnik občine:
mag. Karmen Sadar

Predsedujoči:
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