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Skrajšani zapisnik 

 desete redne seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji, ki je bila dne 01.12.2011  

ob 18.00 uri v sejni sobi Občine Šmartno pri Litiji,  

Tomazinova ulica 2, Šmartno pri Litiji 

 

 

Prisotni svetniki: Joţe Ponebšek, Matjaţ Aškerc, Peter Avbelj (od 18.15 ure dalje), Joţa 

Ţurga, Miroslav Berčon, Miro Koprivnikar, Franc Jaklič, Petra Kovačič Pancar, Igor Moţina, 

Marija Vidgaj, Igor Soršak, Marino Dobčnik, Franc Props, Franc Adamič, Janko Končar 

Odsotni: / 

Ostali prisotni: Za občinsko upravo: Karmen Sadar, Matej Adamič, Jurij Klepec, Andreja 

Leskovšek, Nataša Dobravec 

Vabljeni: predsednik Nadzornega odbora Občine Šmartno pri Litiji Joţe Perme, ravnatelj OŠ 

Šmartno Albert Pavli in Jelka Ceglar, direktorica Doma Tisje Vida Lukač in Mojca Ocepek, 

direktor podjetja Matrika Andrej Novak in  mediji 

 

Sejo je pričel in vodil ţupan Občine Šmartno pri Litiji Milan Izlakar. Po uvodnem pozdravu je 

predsedujoči ugotovil sklepčnost sveta (navzočih je bilo 14 od 16- ih članov občinskega 

sveta). 

 

Potrditev skrajšanega zapisnika 

- devete redne seje z dne, 13.10.2011 

 

Pripombe na zapisnik: 

Joţa Ţurga je podala pripombo na napako pri navzočnosti svetnikov namesto 16 je pravilno 

15 članov občinskega sveta. 

 

Predsedujoči je dal v potrditev skrajšani zapisnik devete redne seje z dne, 13.10.2011 s 

podano pripombo svetnice Joţe Ţurga. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 14 članov občinskega sveta. 

Zapisnik s pripombo je bil potrjen z 14 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 

 

Predsedujoči je predlagal spremembo posredovanega dnevnega reda tako, da se četrta točka 

dnevnega reda: »Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka 

za območje urejanja OPPN Šmartno jug – 2. del – prvo branje« obravnava kot druga točka 

dnevnega reda, druga točka dnevnega reda: »Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Šmartno –  skrajšan postopek« obravnava kot četrta 

točka dnevnega reda in predlagal naslednji dnevni red:  

 

1. Poročilo o delu ţupana in občinske uprave 

2. Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za 

območje urejanja OPPN Šmartno jug – 2. del – prvo branje 

3. Odlok o izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2012 – prvo branje 

4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna 

šola Šmartno –  skrajšan postopek 

5. Organiziranje in izvajanje pomoči druţini na domu v Občini Šmartno pri Litiji 

6. Cene programov predšolske vzgoje v Občini Šmartno pri Litiji  

7. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na 

območju Občine Šmartno pri Litiji za leto 2012 

8. Posamični program razpolaganja s stvarnim premoţenjem  
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9. Kadrovske zadeve 

- imenovanje predstavnika ustanovitelja  v svet javnega zavoda Mestne Lekarne 

- imenovanje treh predstavnikov ustanovitelja v svet Javnega zavoda Bogenšperk 

- imenovanje enega predstavnika zainteresirane javnosti v svet Javnega zavoda 

Bogenšperk 

- imenovanje dveh predstavnikov zainteresirane javnosti v svet območne izpostave 

JSKD Litija 

10. Pobude in vprašanja svetnikov 

 

Predsedujoči je dal v razpravo predlagani dnevni red. 

 

Razprave na dnevni red ni bilo. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog dnevnega reda: 

 

 

1. Poročilo o delu ţupana in občinske uprave 

2. Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za 

območje urejanja OPPN Šmartno jug – 2. del – prvo branje 

3. Odlok o izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2012 – prvo 

branje 

4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda 

Osnovna šola Šmartno –  skrajšan postopek 

5. Organiziranje in izvajanje pomoči druţini na domu v Občini Šmartno pri Litiji 

6. Cene programov predšolske vzgoje v Občini Šmartno pri Litiji  

7. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 

na območju Občine Šmartno pri Litiji za leto 2012 

8. Posamični program razpolaganja s stvarnim premoţenjem  

9. Kadrovske zadeve 

- imenovanje predstavnika ustanovitelja  v svet javnega zavoda Mestne Lekarne 

- imenovanje treh predstavnikov ustanovitelja v svet Javnega zavoda Bogenšperk 

- imenovanje enega predstavnika zainteresirane javnosti v svet Javnega zavoda 

Bogenšperk 

- imenovanje dveh predstavnikov zainteresirane javnosti v svet območne 

izpostave JSKD Litija 

10. Pobude in vprašanja svetnikov 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 14 članov občinskega sveta. 

Dnevni red  je bil sprejet s 14 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 

 

AD 1). Poročilo o delu ţupana in občinske uprave 

 

Poročilo je podal ţupan Milan Izlakar. 

 

Predsedujoči je ugotovil, da je bilo poročilo vzeto na znanje. 

 

AD 2). Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za 

območje urejanja OPPN Šmartno jug – 2. del – prvo branje 

 

Uvod je podal Andrej Novak.  

 

Poročilo o delu na Komisiji za statut in pravna vprašanja je podal Matjaţ Aškerc. 
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Poročilo o delu na Odboru za gospodarsko infrastrukturo, okolje in prostor je podal 

predsednik odbora Joţe Ponebšek. 

 

Razprave ni bilo. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

 

SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema Odlok o programu 

opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje urejanja OPPN 

Šmartno jug – 2. del v prvem branju. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 14 članov občinskega sveta. 

Sklep je bil sprejet z 10 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 

 

AD 3). Odlok o izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2012 – prvo 

branje 

 

Uvod sta podala Matej Adamič in ţupan Milan Izlakar. 

 

Poročilo o delu na Nadzornem odboru občine je podal predsednik odbora Joţe Perme. 

Poročilo o delu na Komisiji za statut in pravna vprašanja je podal Matjaţ Aškerc. 

Poročilo o delu na Odboru za gospodarsko infrastrukturo je podal predsednik odbora Joţe 

Ponebešek. 

Poročilo o delu na Odboru za gospodarsko infrastrukturo, okolje in prostor je podal 

predsednik odbora Franc Props. 

Poročilo o delu na  Odboru za druţbene dejavnosti je podala predsednica odbora Petra 

Kovačič Pancar. 

Poročilo o delu na Odboru za zaščito in reševanje je podala predsednica odbora Petra Kovačič 

Pancar. 

 

Razprava: Franc Jaklič, Marija Vidgaj, Joţa Ţurga, Joţe Ponebšek, Janko Končar. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednja predloga sklepov v paketu: 

 

SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejeme Odlok o izvrševanju 

proračuna Občine Šmartno pri  Litiji za leto 2012 – prvo branje. 

SKLEP 2: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme Letni program pridobitve in 

razpolaganja s stvarnim premoţenjem občine za leto 2012. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 13 članov občinskega sveta. 

Sklep je bil sprejet z 9 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 

 

AD 4). Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda 

Osnovna šola Šmartno –  skrajšan postopek 

 

Uvod sta podala Karmen Sadar in ţupan Milan Izlakar. 

 

Poročilo o delu na Komisiji za statut in pravna vprašanja je podal Matjaţ Aškerc. 

Poročilo o delu na  Odboru za druţbene dejavnosti je podala predsednica odbora Petra 

Kovačič Pancar. 

 

Razprave ni bilo. 
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Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

 

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

dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Šmartno pri Litiji v 

prvem branju.  

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta. 

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

 

SKLEP 2: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme Odlok o spremembah in 

dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Šmartno pri Litiji. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta. 

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

 

AD 5). Organiziranje in izvajanje pomoči druţini na domu v Občini Šmartno pri Litiji 

 

Uvod sta podala Vida Lukač in ţupan Milan Izlakar. 

 

Poročilo o delu na  Odboru za druţbene dejavnosti je podala predsednica odbora Petra 

Kovačič Pancar. 

 

Razprava: Joţa Ţurga. 

 

Dodatna pojasnila je podala Vida Lukač. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednje predloge sklepov v paketu: 

 

SKLEP 1: Občinski svet Občine  Šmartno pri Litiji soglaša, da izvajanje socialno 

varstvene storitve pomoč druţini na domu v obdobju od 01.01.2012 do 31.12.2016 

prevzame javni socialno varstveni zavod Dom Tisje, Črni potok 13, 1275 Šmartno pri 

Litiji, za kar se sklene ustrezna pogodba. 

SKLEP 2: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji soglaša, da zaradi geografskih 

posebnosti občine stroški prevoznih storitev v stroških materiala in storitev pri 

oblikovanju cene za neposredno socialno oskrbo uporabnikov lahko znašajo več kot pa 

določa Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev, če se 

prevozi ne morejo organizirati drugače. 

SKLEP 3: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji za obdobje od 1.1.2012 do 31.3.2012 

sprejema Sklep o cenah socialno varstvene storitve pomoč druţini na domu v občini 

Šmartno pri Litiji, kot jih predlaga izvajalec storitve Dom Tisje in sicer: 

- cena vodenja storitve znaša 418,58 EUR na mesec in je v celoti subvencija občine, 

- cena neposredne socialne oskrbe na domu znaša 15,19 EUR na efektivno uro, 

- cena storitve za neposrednega uporabnika znaša 3,80 EUR na efektivno uro, preostali 

del do polne cene, to je 11,39 EUR na efektivno uro (75%), pa je subvencija občine. 

Cena neposredne socialne oskrbe na domu, ki je opravljena v popoldanskem ali nočnem 

času, na nedeljo ali na drţavni praznik oziroma dela prost dan, se za uporabnika 

storitve in občino poveča v skladu z 16. členom Pravilnika o metodologiji za oblikovanje 

cen socialno varstvenih storitev. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 15  članov občinskega sveta. 

Sklepi v paketu so bil sprejeti s 15 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 



- skrajšani zapisnik desete redne seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji - 

 5 

 

AD 6). Cene programov predšolske vzgoje v Občini Šmartno pri Litiji  

 

Uvod sta podala Albert Pavli in ţupan Milan Izlakar. 

 

Poročilo o delu na  Odboru za druţbene dejavnosti je podala predsednica odbora Petra 

Kovačič Pancar. 

 

Razprava: Franc Props in Franc Jaklič. 

 

Dodatna pojasnila je podal ţupan Milan Izlakar. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednje predloge sklepov v paketu: 

 

SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep o določitvi cene 

programov predšolske vzgoje v občini Šmartno pri Litiji tako, da se od 1.1.2012 dalje za 

posamezne programe predšolske vzgoje uveljavijo cene, izračunane na podlagi 

Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno 

sluţbo, v naslednji višini:  

 

PROGRAM PREDŠOLSKE VZGOJE OSNOVA v 

EUR 

I.starostna skupina – otroci stari od 1-3 let 490,19 

II.starostna skupina – otroci stari od 3-6 let 357,25 

 

SKLEP 2: Občina Šmartno pri Litiji se obvezuje, da bo po potrditvi sistemizacije 

delovnih mest zagotavljala razliko sredstev v višini cene programa brez ţivil za število 

otrok, ki predstavlja razliko med dejanskim številom otrok v oddelku in najvišjim 

normativnim številom. 

SKLEP 3: Osnova za plačilo staršev, ki imajo otroke vključene v kombinirani oddelek, 

je cena programa, v katerega bi bil otrok vključen, če bi bili oblikovani samo oddelki 

prvega ali drugega starostnega obdobja. 

SKLEP 4: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep, da starši otrok, za 

katere je Občina Šmartno pri Litiji po veljavni zakonodaji dolţna kriti del cene 

programa predšolske vzgoje v vrtcu, lahko uveljavijo rezervacijo enkrat letno v obdobju 

od 1.julija do 31.avgusta. Rezervacijo lahko uveljavijo za neprekinjeno odsotnost 

najmanj en in največ dva  meseca. Starši so jo dolţni vrtcu pisno napovedati najmanj en 

teden pred prvim dnem odsotnosti otroka iz vrtca. Starši plačajo rezervacijo v znesku 

2,50 EUR za vsak delovni dan napovedane odsotnosti otroka. 

Enako kot rezervacija v času poletnih počitnic se staršem obračuna tudi neprekinjena 

najmanj enomesečna opravičena odsotnost otroka zaradi bolezni, kar se dokazuje s 

kopijo originalnega zdravniškega potrdila. 

Starši otrok iz drugih občin, za katere Občina Šmartno pri Litiji po veljavni zakonodaji 

ni zavezanka za doplačilo do polne cene programa, lahko uveljavijo rezervacijo le, če 

občina, ki je zavezanka za doplačilo do polne cene programa, pisno soglaša, da bo v tem 

primeru pokrila razliko med plačilo rezervacije s strani staršev in ceno programa. 

SKLEP 5: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep, da starši lahko med 

letom začasno izpišejo otroka, vendar največ za dva meseca in so za čas izpisa dolţni 

plačati rezervacijo mesta v višini 80% od višine plačila, določene po Pravilniku o plačilih 

staršev za programe v vrtcih.  

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 15  članov občinskega sveta. 
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Sklepi v paketu so bil sprejeti s 15 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 

 

AD 7). Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 

na območju Občine Šmartno pri Litiji za leto 2012 

 

Uvod je podala Andreja Leskovšek. 

 

Poročilo o delu na Odboru za gospodarsko infrastrukturo je podal predsednik odbora Joţe 

Ponebešek. 

 

Razprava: Franc Jaklič. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

 

SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme Sklep o vrednosti točke za 

določitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2012  v višini 0,00847 €. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 14 članov občinskega sveta. 

Sklep je bil sprejet z 11 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 

 

AD 8). Posamični program razpolaganja s stvarnim premoţenjem  

 

Uvod sta podala Jurij Klepec in ţupan Milan Izlakar. 

 

Razprava: Joţa Ţurga. 

 

Dodatna pojasnila je podal Jurij Klepec. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednje predloge sklepov v paketu: 

 

SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejeme sklep, da se pridobita 

nepremičnini, parc. št.: 1133/2 – cesta v izmeri  336 m2 in 1133/3 – cesta v izmeri 1 m2, 

obe k.o. Poljane (ID 1852), po valorizirani ocenjeni vrednosti 8.438,50 €. Davek od 

prometa nepremičnin in stroške overitve prodajalke pri notarju plača Občina Šmartno 

pri Litiji. 

SKLEP 2: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme sklep, da se odkupi tlačni 

oskrbovalni vod z vodohranom za potrebe vodovodnega sistema Vintarjevec – Tisje, po 

valorizirani ocenjeni vrednosti 13.924,00 €. 

SKLEP 3: Občinski  svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme sklep, da se pridobi 

nepremičnina , parc. št.: 34/2 – cesta v izmeri 9 m2, k.o. Šmartno (ID 1847), po ocenjeni 

vrednosti 250,00 €. Davek od prometa nepremičnin, stroške parcelacije v višini 533,00 € 

in  stroške overitve podpisa prodajalca pri notarju plača Občina Šmartno pri Litiji. 

SKLEP 4: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme sklep, da se pridobi 

nepremičnina, parc. št.: 1627, k.o. Račica (ID 2655), po ocenjeni vrednosti 1.159,45 €, za 

potrebe odvzema pitne vode Hruševa Draga – vodovod Račica  - Velika Štanga. Davek 

od prometa nepremičnin in stroške overitve prodajalke pri notarju plača Občina 

Šmartno pri Litiji.  

SKLEP 5: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme sklep, da se pridobijo 

nepremičnine parc. št.: 3/6 cesta 588 m2, 6/2 – cesta 516 m2, 14/7 – cesta 601 m2, 14/12 – 

cesta 466 m2 in 14/9 cesta cesta 270 m2, vse k.o. Jeţni Vrh (ID 1850), zaradi ureditve 

zemljiškoknjiţnega stanja z dejanskim na LC Mulhe. 



- skrajšani zapisnik desete redne seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji - 

 7 

V skladu z sklenjeno notarsko overjeno predpogodbo, št.: 347-032/2007-1, z dne 

18.04.2007, o neodplačnem prenosu parcel iz prvega odstavka tega sklepa na Občino 

Šmartno pri Litiji, se občina zaveţe skleniti ustrezno pogodbo o prenosu parcel na 

občino in nositi stroške davka od prometa nepremičnin in stroške podpisa stranke pri 

notarju. 

Sklep 6: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme sklep, da se dopolni letni načrt 

pridobitve in razpolaganja s stvarnim in finančnim premoţenjem občine za leto 2011 

tako, da se v letni načrt pridobitve dodajo nepremičnine, parcela 34/2 – cesta v izmeri 9 

m2, k.o. Šmartno (ID 1847) in parcela 1627 – travnik 1117 m2, k.o. Račica (ID 2655). 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 15  članov občinskega sveta. 

Sklepi v paketu so bil sprejeti s 14 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 

 

AD 9). Kadrovske zadeve 

 

- imenovanje predstavnika ustanovitelja  v svet javnega zavoda Mestne Lekarne 

 

Uvod je podal predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Matjaţ 

Aškerc. 

 

Razprave ni bilo. 

 

- imenovanje treh predstavnikov ustanovitelja v svet Javnega zavoda Bogenšperk 

 

Uvod je podal predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Matjaţ 

Aškerc. 

 

Razprave ni bilo. 

 

- imenovanje enega predstavnika zainteresirane javnosti v svet Javnega zavoda 

Bogenšperk 

 

Uvod je podal predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Matjaţ 

Aškerc. 

 

Razprave ni bilo. 

 

- imenovanje dveh predstavnikov zainteresirane javnosti v svet območne 

izpostave JSKD Litija 

 

Uvod je podal predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Matjaţ 

Aškerc. 

 

Razprave ni bilo. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednje sklepe v paketu: 

 

SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji za predstavnika ustanovitelja v svet 

javnega zavoda Mestne lekarne imenuje Karmen Grom, stanujočo Vintarjevec 25 b, 

Šmartno 

SKLEP 2: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji za predstavnike ustanovitelja v svet 

Javnega zavoda Bogenšperk imenuje  Blanko Erjavec, stanujočo Zavrstnik 83, Šmartno 
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pri Litiji, Mojco Hauptman, stanujočo Zgornja Jablanica 6,  Šmartno in Joţeta 

Ponebška, stanujočega Gradiške Laze 34, Šmartno. 

SKLEP 3: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji za predstavnika zainteresirane 

javnosti v svet Javnega zavoda Bogenšperk imenuje Joţeta Sinigoja, stanujočega 

Valvazorjeva ulica 28, Šmartno. 

SKLEP 4: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji za predstavnika zainteresirane 

javnosti v svet območne izpostave JS KD Litija imenuje Eriko Cerjak, stanujočo 

Leskovica 7, Šmartno in Marijo Vidic, stanujočo Valvazorjeva ulica 24, Šmartno. 
 

Ob glasovanju je bilo navzočih 10  članov občinskega sveta. 

Sklepi v paketu so bil sprejeti z 9 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 

 

AD 10). Pobude in vprašanja svetnikov 

 

Franc Jaklič: Svetnik je podal izjavo, da ne ţeli več sodelovati v Komisiji za mandatna 

vprašanja, volitve in imenovanja, ker se v komisiji ne izbira po stroki ampak po obrazih. Sam 

je človek, ki odkrito pove. Pri njemu je stroka na prvem mestu, v drugem planu pa je obraz. 

Zahvaljuje se za sodelovanje oziroma nesodelovanje. Običajno je bil preglasovan, tako, da so 

bile njegove pobude običajno zavrţene. Svetnik ne more razumeti, da nekdo, ki si kruh sluţi s 

kulturo, ni primeren kandidat za člana sveta zavoda Bogenšperk. Gospodoma Ponebšku in 

Aškercu ţeli, da se jima uresniči »dream jump« na Javni zavod Bogenšperk.  

Peter Avblej: Svetnik se zahvaljuje za odgovor. Če ţupan ţe pripravlja demagoške odgovore 

naj pazi na uporabo besedišča, ki ţe po defoltu ne sodi skupaj (določeni pojmi). To je 

dobronamerno opozorilo. Ţupan je sicer precej demagoško odgovoril, sam pa ugotavlja, da se 

je ta demagogija, ki jim jo očita, ţe toliko ohladila in upa, da bo sprejet ta predlog. Ob enem 

pa ţupana še prosi, da naj ne zavaja. Če ţeli, si lahko ţupan plačo zniţa. Da pa bo to v 

Sloveniji postalo praksa, pa ţe nakazuje primer ene občine. Lahko jo poišče sam. Ta občina je 

veliko bogatejša kot je šmarska in je ţe sprejela te ukrepe od ţupana navzdol.  

Glede na to da je ţe pred tem slišal koliko visoki morajo biti projekti za sofinanciranje s strani 

Evropskih sredstev, daje v razmislek in ob enem predlaga, da se pripravi projekt 

rekonstrukcije ceste Mala Kostrevnica do odseka Jeţce iz naslova tranzita teţkih tovornjakov. 

Zagotovo bo ta številka če ţelimo kvalitetno rekonstrukcijo in glede na to da sami sebi 

uničujemo našo skupno lastnino zagotovo presegla omenjeni znesek.  

Svetnika zanima koliko ponudb je bilo pridobljeno za dela, ki jih opravlja podjetje Krznena 

galanterija Fredi.  

Joţa Ţurga: V enem izmed odgovorov na njeno vprašanje je zapisano, da ima občina 

sklenjeno kar dveletno pogodbo za pavšalni znesek. Gospod Jankovič je imel podpisano neko 

pogodbo, oziroma je plačeval svojega pisca govorov po pavšalu, pa je odnehal. Svetnica 

misli, da naj tudi občina naredi tako, da se izplača opravljeno delo ne pa pavšal. Enako je tudi 

pri odgovoru za Urbania. Lepo, da je nekdo pripravljen v času uradnih, neuradnih v bistvu  in 

še vsak čas v dnevu pripravljen na svetovanje občinski upravi. Iz vsega tegale zapisanega 

sklepa tako, kot je ţe povedala, kot da imamo še enega zaposlenega.  

Igor Moţina: Svetnikovo vprašanje se nanaša na kostrevniško vodo. Po enem tednu se od 

sovaščanov izve, da je ta voda zelo pitna. Bi prosil našo javno upravo šmarsko, če je preveč 

zaposlena, da ne more obvestiti, neko pisno ali kako. On misli, da se to lahko. Da ni toliko 

uporabnikov, da bi lahko to naredili.  

Janko Končar: S strani občanov je dobil informacijo, da se v Štangi javna razsvetljava ugaša 

ţe ob osmih, devetih zvečer. Krajani imajo ţeljo, da naj bi gorela vsaj do polnoči in zjutraj od 

petih dalje. Svetnika zanima, kdo odloča o tem. Ali je to občina ali komunala.  

Odgovor je na seji podal ţupan Milan Izlakar.  

Marinka Vidgaj: Na Gradišču pod cerkvijo ne dela javna razsvetljava.  
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Predsedujoči je zaključil sejo ob 19.20 uri. 

 

Pripravila:                                         

Nataša Dobravec 

                     

Tajnik občine:                                                                                              Predsedujoči:  

mag. Karmen Sadar                                              Milan Izlakar 

 


