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Skrajšani zapisnik 

19. redne seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji, ki je bila dne 24.02.2005 ob 
18.00 uri v sejni sobi občine Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, Šmartno pri L itiji 

 
 
Prisotni svetniki:  Matjaž Aškerc, Marko Femc, Tomaž Gradišek, Anton Tomažič,  Jože 
Ponebšek, Branko Šuštaršič,  Karmen Grom, Rajko Meserko, Franc Černe, Dušan Cerjak , 
Jure Gradišek, Janez Ponebšek, Martin Knez 
Odsotni: Tomaž Kremžar , Roman Zaman (opr.) 
Ostali prisotni: Za občinsko upravo: mag. Karmen Sadar, Nataša Dobravec, Andreja 
Leskovšek, Peter Lovšin, Andrej Turk, Franc Jaklič predsednik nadzornega odbora,  mag. 
Radovan Tavzes – predstavnik Ministrstva za okolje in prostor, dr. Anton Gantar – 
predstavnik IUV d.d., občani in novinarji. 
 
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 12). 
 
 POTRDITEV  SKRAJŠANEGA ZAPISNIKA:  

- 18. redne seje z dne 27.01.2005  
 

Predsedujoči je  opozoril svetnike , da se v zapisku 18. redne seje pri 5. točki dnevnega reda 
popravi besedilo v sprejetem sklepu in sicer se beseda »povezava« zamenja z besedo 
»pobratenje« in dal v razpravo skrajšani zapisnik 18. redne seje z dne 27.01.2005. 
 
Razprava: Matjaž Aškerc. 
 
Matjaž Aškerc je podal predlog, da se popravek sprejetega  sklepa pri 5. točki dnevnega reda 
objavi v Občanu. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje potrditev zapisnika 18. redne seje z dne 27.01.2005. 
 
Ob glasovanju je bilo navzočih 12 svetnikov. 
 
Skrajšani zapisnik 18. redne seje z dne 27.01.2005 je bil potrjen z 12 glasovi »za« in z 0 
glasovi »proti«. 
 
Predsedujoči je dal v razpravo naslednji predlog dnevnega reda: 
 

1. Problematika in sanacija industrijskega odlagališča Rakovnik 
2. Obravnava in sprejem Odloka o grbu, zastavi in štampiljkah Občine Šmartno pri Litiji 

– predlog za drugo branje 
3. Odlok o urejanju in vzdrževanju čistoče kategoriziranih javnih cest, poti in površin za 

pešce ter zimski službi v Občini Šmartno pri Litiji – predlog za drugo branje 
4. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih 

pogojev za območje Litije in Šmartna – predlog za prvo branje 
5. Pravilnik o sofinanciranju socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti v občini 

Šmartno pri Litiji 
6. Kadrovske zadeve 
- podaljšanje v.d. direktorja Javnega zavoda Bogenšperk 
- imenovanje nadomestnega člana v Odbor za družbene dejavnosti 
- imenovanje nadomestnega člana v Odbor za gospodarstvo, turizem in finance 
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- imenovanje nadomestnega člana v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu  
7. Pobude in vprašanja svetnikov 
 

 
Razprava na dnevni red: 
 
Tomaž Gradišek: je predlagal, da se prva točka dnevnega reda umakne glede na to, da je 
svetniška skupina LDS sprejela sklep, da v primeru, če se seje udeleži samo en predstavnik od 
pomembnejših povabljenih za sodelovanje v razpravi pri prvi točki.  
Podžupan je predlagal, da se na dnevni red doda nova točka in sicer »Informacija o 
ustanovitvi in delovanju Komisije za  pripravo odloka o ustanovitvi Javnega podjetja 
komunalno stanovanjskega podjetja Litija d.o.o.« 
 
Franc Černe: predlaga, da se prva točka umakne z dnevnega reda, glede na to, da je gradivo 
pomanjkljivo pripravljeno. 
 
Pojasnilo k prvi točki je podal župan Milan Izlakar. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje predlog Tomaža Gradiška, za razširitev dnevnega reda s 
točko »Informacija o ustanovitvi in delovanju Komisije za  pripravo odloka o ustanovitvi 
Javnega podjetja komunalno stanovanjskega podjetja Litija d.o.o.«, ki naj se obravnava kot 
sedma točka dnevnega reda. 
 
Ob glasovanju je bilo navzočih 12 svetnikov. 
Predlog je bil sprejet z 12 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje predlog svetnika Franca Černeta, da se prva točka 
»Problematika in sanacija industrijskega odlagališča Rakovnik« umakne z dnevnega reda. 
 
Obrazložitev glasu so podali: Marko Femc, Rajko Meserko, Karmen Grom 
 
Ob glasovanju je bilo navzočih 12 svetnikov. 
Predlog ni bil sprejet z 3 glasovi »za« in z 9 glasovi »proti«. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog dnevnega reda:  
 

1. Problematika in sanacija industrijskega odlagališča Rakovnik 
2. Obravnava in sprejem Odloka o grbu, zastavi in štampiljkah Ob čine Šmartno pri 

Litiji – predlog za drugo branje 
3. Odlok o urejanju in vzdrževanju čistoče kategoriziranih javnih cest, poti in 

površin za pešce ter zimski službi v Občini Šmartno pri Litiji – predlog za drugo 
branje 

4. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih 
pogojev za območje Litije in Šmartna – predlog za prvo branje 

5. Pravilnik o sofinanciranju socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti v 
občini Šmartno pri Litiji 

6. Kadrovske zadeve 
- podaljšanje v.d. direktorja Javnega zavoda Bogenšperk 
- imenovanje nadomestnega člana v Odbor za družbene dejavnosti 
- imenovanje nadomestnega člana v Odbor za gospodarstvo, turizem in finance 
- imenovanje nadomestnega člana v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem 

prometu  
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7. Informacija o ustanovitvi in delovanju Komisije za  pripravo odloka o 

ustanovitvi Javnega podjetja komunalno stanovanjskega podjetja Litija d.o.o 
8. Pobude in vprašanja svetnikov 

 
Ob glasovanju je bilo navzočih 12 svetnikov. 
Dnevni red je bil sprejet z  9 glasovi »za« in s 3 glasovi »proti«. 
 
AD 1).  Problematika in sanacija industrijskega odlagališča Rakovnik 
 
Uvod so podali: župan Milan Izlakar, Anton Gantar, Radovan Tavzes, Franc Černe (kot 
predstavnik KGZ Litija). 
 
Razprava: Marko Femc, Tomaž Gradišek, Jure Gradišek, Rajko Meserko, Franc Černe, Janez 
Ponebšek, Karmen Grom, Dušan Cerjak, Anton Tomažič. 
 
Predsedujoči je dal možnost za razpravo tudi zunanjim udeležencem seje. 
 
Razprava: Lado Podkrajšek, Roman Jaklič. 
 
Dodatna pojasnila so podali: Anton Gantar, Radovan Tavzes, župan Milan Izlakar. 
 
Po končani razpravi je predsedujoči odredil petnajst minutni odmor. 
 

- odmor - 
 
Predsedujoči je preveril sklepčnost sveta (od 16 svetnikov jih je bilo navzočih 13). 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednje predloge sklepov: 
 
SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji zahteva od IUV d.d. in od 
Ministrstva za okolje in prostor, da se na odlagališču Rakovnik od 01.05.2005 vzpostavi 
trajni monitoring podzemnih voda. Hkrati zahteva, da država omogoči možnost Občine 
Šmartno pri Litiji, da izbere neodvisno institucijo, ki bo nadzirala izvajanje monitoringa 
odlagališča IUV d.d. v Rakovniku, kateri bodo občani Občine Šmartno pri Litiji zaupali 
in imeli sproten vpogled v monitoring. 
 
Ob glasovanju je bilo navzočih 13 svetnikov. 
Sklep je bil sprejet z 13 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 
 
SKLEP 2: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji zahteva od Ministrstva za okolje in 
prostor javno izjavo o programu aktivnosti sanacije in časovni termin sanacije 
odlagališča Rakovnik. 
 
Ob glasovanju je bilo navzočih 13 svetnikov. 
Sklep je bil sprejet z 12 glasovi »za« in z 1 glasom »proti«. 
 
SKLEP 3: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji zahteva od Ministrstva za okolje in 
prostor popoln nadzor nad dovozom industrijskih odpadkov na odlagališče Rakovnik. 
 
Ob glasovanju je bilo navzočih 13 svetnikov. 
Sklep je bil sprejet z 13 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 
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SKLEP 4: Občinski svet zavezuje občinsko upravo in župana da aktivno nadaljuje 
dogovor z ministrom za okolje in prostor o nadaljnjih aktivnostih v zvezi z ureditvijo 
doline Rakovnik v ekološko sprejemljivo okolje. 
Do ureditve tega stanja pa Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji zahteva zaradi 
ekološke obremenitve okolja mesečno rento v višini 3.500.000,00 SIT. 
 
Ob glasovanju je bilo navzočih 13 svetnikov. 
Sklep je bil sprejet z 9 glasovi »za« in s 3 glasovi »proti«. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje predloge sklepov svetnika Markota Femca: 
 
SKLEP 5: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji zahteva od Ministrstva za okolje in 
prostor in IUV d.d., da takoj preneha z dovozom industrijskih odpadkov na divje 
odlagališče Rakovnik. 
 
Ob glasovanju je bilo navzočih 12 svetnikov. 
Sklep je bil sprejet z 10 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 
 
SKLEP 6: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji zahteva od Ministrstva za okolje in 
prostor in od IUV d.d., da se takoj prične z sanacijo divjega odlagališča Rakovnik v 
skladu z Zakonom o varovanju okolja.  
 
Ob glasovanju je bilo navzočih 13 svetnikov. 
Sklep ni bil sprejet z 2 glasovoma »za« in z 3 glasovi »proti«. 
 
SKLEP 7: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji zahteva od Ministrstva za okolje in 
prostor in od IUV d.d., da takoj opravi analizo onesnaženosti okolja, (vode, rastlin, 
živali). 
 
Ob glasovanju je bilo navzočih 7 svetnikov. 
Sklep ni bil sprejet z 2 glasovoma »za« in z 3 glasovi »proti«. 
 
SKLEP 8: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji zahteva od Ministrstva za okolje in 
prostor in od IUV d.d., da izplača odškodnino za razvrednotenje okolja v skladu z 
Zakonom o varovanju okolja.  
 
Ob glasovanju je bilo navzočih 6 svetnikov. 
O sklepu se ni glasovalo. 
 
SKLEP 9:  Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji pooblaš ča občinsko upravo, da 
sproži tožbo zoper lastnika zemljišča Rakovnik zaradi ekološkega razvrednotenja 
okolja.  
 
Ob glasovanju je bilo navzočih 6 svetnikov. 
O sklepu se ni glasovalo. 
 
*SKLEP 10: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji ustanavlja pet člansko komisijo za 
reševanje problematike odlagališča Rakovnik. 
 
Ob glasovanju je bilo navzočih 7 svetnikov. 
Sklep je bil sprejet s 6 glasovi »za« in z 0  glasovi »proti«. 
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O sklepu označenem z zvezdico (*) in v poševni pisavi se bo na predlog predsedujočega v 
skladu z 64. Poslovnika Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji glasovalo na naslednji 
redni seji pri potrditvi zapisnika. Predsedujoči ugotavlja, da se o sklepih št. 7-10 zaradi 
nesklepčnosti sveta ne bi smelo glasovati. Glede na to, da se je o sklepu št. 7 sicer glasovalo 
in le ta ni bil sprejet, je učinek glasovanja enak, kot če se o sklepu sploh ne bi glasovalo. 
Glede na to, da so pravne posledice pri tem sklepu enake v primeru glasovanja kot, če bi se 
ugotovila nesklepčnost in se o sklepu ne bi glasovalo, o tem sklepu ni potrebno ponovno 
glasovati. O sklepu št. 10 pa je bilo glasovano in je bil izglasovan, čeravno svet ni bil 
sklepčen. Glede na to, predsedujoči ugotavlja, da je prišlo do proceduralne napake in je 
potrebno glasovanje ponoviti, saj bi bilo potrebno sicer sklep zadržati skladno s pooblastili 
župana, ker je ta sprejet nezakonito. O tem ali se bo o predmetnem sklepu ponovno 
glasovalo mora občinski svet sprejeti odločitev z glasovanjem brez razprave. V kolikor je 
predlog o ponovnem glasovanju sprejet, se o predlogu sklepa glasuje takoj. Do 
proceduralne napake je prišlo zaradi nejasnosti poslovnika OS, ki za sklepčnost določa 
DEJANSKO prisotnost v dvorani, v nadaljnjih členih pa da se prisotnost ugotovi z 
dviganjem rok. Ker gre za nasprotujoče si določbe poslovnika je bila o tem tudi že 
obveščena statutarna komisija. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje predlog sklepa svetnice Karmen Grom: 
 
SKLEP 11: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji zahteva, da Ministrstvo za okolje in 
prostor takoj seznani Občino Šmartno pri Litiji z rezultati inšpekcijskega nadzora, ki so 
bili izvedeni pred enim oziroma dvema letoma na industrijskem odlagališču Rakovnik. 
 
Ob glasovanju je bilo navzočih 12 svetnikov. 
Sklep je bil sprejet z 11 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti« 
 
Predsedujoči je odredil pet minutni odmor. 
 

- odmor - 
 
Predsedujoči je preveril sklepčnost sveta (od 16 svetnikov jih je bilo navzočih 11). 
 
AD 2). Obravnava in sprejem Odloka o grbu, zastavi in štampiljkah Občine Šmartno 
pri Litiji – predlog za drugo branje 
 
Uvod je podla mag. Karmen Sadar. 
Poročilo o delu na Odboru za družbene dejavnosti je podal predsednik odbora Anton 
Tomažič. 
 
Razprava: Matjaž Aškerc, Franc Černe 
 
Dodatna pojasnila je podala Karmen Sadar. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
 
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema Odlok o grbu, zastavi in 
štampiljkah Občine Šmartno pri Litiji. 
 
Ob glasovanju je bilo navzočih 11 svetnikov. 
Sklep je bil sprejet z 11 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 
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AD 3). Odlok o urejanju in vzdrževanju čistoče kategoriziranih javnih cest, poti in 
površin za pešce ter zimski službi v Občini Šmartno pri Litiji – predlog za drugo branje 
 
Uvod je podal Andrej Turk. 
Poročilo o delu na Odboru za gospodarsko infrastrukturo, okolje in prostor je podal 
predsednik odbora Jože Ponebšek. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
 
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema Odlok o urejanju in  
vzdrževanju čistoče kategoriziranih javnih cest, poti in površin za pešce ter zimski službi 
v Občini Šmartno pri Litiji. 
 
Ob glasovanju je bilo navzočih 12 svetnikov. 
Sklep je bil sprejet z 11 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 
 
AD 4). Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih 
pogojev za območje Litije in Šmartna – predlog za prvo branje 
 
Uvod je podal Peter Lovšin. 
Poročilo o delu na Odboru za gospodarsko infrastrukturo, okolje in prostor je podal 
predsednik odbora Jože Ponebšek. 
 
Razprava: Marko Femc. 
 
Dodatno pojasnilo sta podala Peter Lovšin in Andreja Leskovšek. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednja predloga sklepov v paketu: 
 
SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema Odlok o spremembah in 
dopolnitvah odloka o sprejetju prostorsko ureditvenih pogojev za območje Litije in 
Šmartna, v prvem branju  kot primerno podlago za pripravo odloka za drugo branje. 
SKLEP 2: Kartografski del odloka je v digitalni obl iki. 
 
Ob glasovanju je bilo navzočih 13 svetnikov. 
Sklepa v paketu sta bila sprejeta z 12 glasovi »za« in z 1 glasom »proti«. 
 
AD 5). Pravilnik o sofinanciranju socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti v 
občini Šmartno pri Litiji 
 
Uvod je podala mag. Karmen Sadar. 
Poročilo o delu na Odboru za družbene dejavnosti je podal predsednik odbora Anton 
Tomažič. 
 
Razprava: Marko Femc, Dušan Cerjak. 
 
Dodatno pojasnilo je podala mag. Karmen Sadar. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
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SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema Pravilnik o sofinan ciranju 
socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti v Občini Šmartno pri Litiji. 
 
 
Ob glasovanju je bilo navzočih 13 svetnikov. 
Sklep je bil sprejet z 13 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 
 
AD 6). Kadrovske zadeve 

- imenovanje nadomestnega člana v Odbor za družbene dejavnosti 
- imenovanje nadomestnega člana v Odbor za gospodarstvo, turizem in finance 
- imenovanje nadomestnega člana v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem 

prometu  
- podaljšanje v.d. direktorja Javnega zavoda Bogenšperk 

 
Uvod je podal podpredsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Jože 
Ponebšek. 
 
Razprava: Rajko Meserko, Tomaž Gradišek, Franc Černe. 
 
Predsedujoči je odredil pet minutni odmor. 
 

- odmor - 
 
Predsedujoči je preveril sklepčnost sveta (od 16 svetnikov jih je bilo navzočih 10). 
 
 
Razprava: Tomaž Gradišek,  Matjaž Aškerc, Rajko Meserko, Marko Femc, Dušan Cerjak, 
Anton Tomažič. 
 
Rajko Meserko replika na Tomaža Gradiška. 
 
Dodatna pojasnila sta podala župan Milan Izlakar in Matjaž Aškerc. 
 
Marko Femc replika na Dušana Cerjaka. 
Matjaž Aškerc replika na Markota Femca. 
Rajko Meserko replika na Dušana Cerjaka. 
 
Karmen Gorm je predlagala pet minuten odmor za LDS. 
 

- odmor - 
 
Predsedujoči je preveril sklepčnost sveta (od 16 svetnikov jih je bilo navzočih 11). 

 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednja predloga sklepov v paketu: 
 
SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji razrešuje svetnico Karmen Grom, 
stanujočo Vintarjevec 25b, 1275 Šmartno pri Litiji iz Odbora za družbene dejavnosti in 
Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Šmartno pri Litiji. 
SKLEP 2: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji razrešuje svetnika Martina K neza, 
stanujočega Dvor 19, 1275 Šmartno pri Litiji iz Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo 
turizem in finance.  
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Ob glasovanju je bilo navzočih  11 svetnikov. 
Sklepa v paketu sta bila sprejeta z 9 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
 
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep, da se za nadomestnega 
člana v Odbor za družbene dejavnosti imenuje Dušana Cerjaka, stanujočeg Leskovica 7, 
1275 Šmartno pri Litiji. 
 
Ob glasovanju je bilo navzočih 9 svetnikov. 
Sklep je bil sprejet z 8 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 
 

 
 
 
 

Predsedujoči je dal  na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
 
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep, da se za v.d. direktorja 
Javnega zavoda Bogenšperk za čas do imenovanja direktorja zavoda vendar najdlje do 
01.06.2005 imenuje Uršo Pavlica, rojeno 04.03.1969, stanujočo Valvazorjeva 4, 1275 
Šmartno pri Litiji. 
 
Ob glasovanju je bilo navzočih 10 svetnikov. 
Sklep je bil sprejet z 6 glasovi »za« in z 3 glasovi »proti«. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
 
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji pooblaš ča župana za ustanovitev 
tri članske razpisne komisije za direktorja Javnega zavoda Bogenšperk v sestavi dva 
predstavnika sveta Javnega zavoda Bogenšperk in enega predstavnika občinske uprave. 
 
Ob glasovanju je bilo navzočih 10 svetnikov. 
Sklep je bil sprejet z 6 glasovi »za« in z 3 glasovi »proti«. 
 
AD 7).  Informacija o ustanovitvi in delovanju Komisije za  pripravo odloka o 
ustanovitvi Javnega podjetja komunalno stanovanjskega podjetja Litija d.o.o 
 
Uvod je podal predsednik komisije Tomaž Gradišek.  
 
Dodatno pojasnilo je podal župan Milan Izlakar. 
 
Predsedujoči je ugotovil , da je bila informacija vzeta na znanje. 
 
AD 8). Pobude in vprašanja svetnikov. 
 
Janez Ponebšek svetnik bi rad občinski svet in občinsko upravo pripravil do razmišljanja, 
svetnik ugotavlja, da delovna mesta v občini ugašajo. Ko hodi po svetu vidi razno razne 
stvari, ki jih občine počnejo, da zaposlujejo svoje ljudi. Ena od teh stvari je tudi trenutno zelo 
popularna zadeva obnovljivi viri energije. Dve občini v Sloveniji intenzivno gradijo kotle za 
lesno bio maso. Občine so ustanovile javna podjetja oz, d.o.o. v lasti občine za daljinsko 



- skrajšani zapisnik 19. seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji - 

 9 

ogrevanje kraja s čimer se poceni ogrevanje. S tem bo pridobljenih nekaj delovnih mest in 
hkrati zadovoljili tudi Kjotski protokol.  Država mora do leta 2012 zmanjšati emisije CO2-ja v 
ozračje in določen % energije pridobiti iz obnovljivih virov energije. S tem bi pridobili tudi 
sredstva iz  evropskih strukturnih skladov, sredstva iz raznih državnih pomoči in sredstva iz 
ekološkega sklada RS, ki namenja zelo ugodne kreditne pogoje za podobne investicije. 
Podobna investicija, ki se je začela v lanskemu letu poteka v občini Vransko in se v višini 
40% investira iz strukturnih skladov EU, poleg tega so pridobili kredit pri Ekološkem skladu z 
4% letno obrestno mero za dobo petnajst let z dvoletnim moratorijem plačevanja. V 
Vranskem so postavili dva kotla po 1 mW, s tem jim ne bo potrebno obnoviti peči v osnovni 
šoli in po celotnem Vranskem razpeljali toplovod. Pri toplovodu se na 1 km izgubi 1o C. S 
postavitvijo teh kotlov, bo v omenjeni občini veliko kmetov pridobilo možnost prodaje 
svojega lesa.   
 
Jože Ponebšek na svetnika so se obrnili krajani Ustja in predlagali umiritev prometa na cesti  
proti Zdravstvenemu domu. Na tem območju so problematični izhodi iz naselja na glavno 
cesto.  Občinsko upravo prosi, da razmisli o umiritvi prometa. 
Svetnik je podal pobudo občinski upravi, da pošilja poročila sej tudi članom  Nadzornega 
odbora občine, da bodo seznanjeni z gradivom in bodo lahko o tem razpravljali ko bodo imeli 
sejo. 
 
Dušan Cerjak svetnika zanima daljnovod Beričevo – Krško. Pri vseh variantah postavitve 
daljnovoda je bilo stičišče na Tičnic. Sedaj ko so prišli količiti za daljnovod trasa naj bi  zadaj 
za Pivkom pri kapelici prišla čisto po drugi trasi. Zakoličena je čisto neka nova varianta, ki bo 
vzela, če boš pogledal iz strani Bogenšperka celo levo stran, trasa je potegnjena čez njihov 
vodovod. Nastala je čisto nova varianta Ž. Trasa naj gre tam kot je bila začrtana že pred 
tridesetimi leti in je prišla skupaj na Tičnici.  
Svetnika zanima, če občinska uprava kaj razmišlja o tem, da bo ko bodo pričeli gradit 
daljnovod naše ceste zelo uničene in če je  pripravljena na podpis pogodbe, da bodo lahko 
vozili po naših cestah. Ali bomo ceste samo vzdrževali? Potrebno bo nekaj podpisati, da bo 
občina dobila odškodnino za ceste.  
Svetnik prosi, da dobi odgovor zakaj se je trasa spremenila, zahteva da gre nazaj kot je bilo 
prvotno predvidena. 
 
Franc Černe klical ga je g. Nograšek, v zvezi s postavitvijo daljnovoda. Svetnik je prepričan, 
da so občina, župan in občinska uprava tisti, ki so dolžni da zaščitijo interese občanov ki tam 
živijo. Dogaja se, da brez vsakega soglasja in vednosti lastnikov in brez obveščenosti teh ljudi 
v naprej pridejo, postavijo in zakoličijo oziroma kar skopljejo. Zanima ga kako bi se dotični, 
ki koplje na tuji zemlji odzval, če bi mu ta vrnil uslugo in bi mu doma skopal luknjo. Svetnik 
predlaga, de občina  preko lokalnih občil obvesti občane da je v tem primeru na njihovi strani. 
To stvar je potrebno peljati v tej smeri, da se  občani ne bodo čutili ogrožene v zvezi s tem ker 
določen res ne vedo kaj narediti. Občani pridejo  domov in vidijo na dvorišču skopano luknjo 
in se čudijo kdo je to skopal in zakaj. V tem položaju tudi nimajo nikakršne pogajalske 
pozicije, ker se ni možnosti pogajat. Ti ljudje še niso dobili v podpis kakšna bo odškodnina za 
to zemljišče. 
Svetnika zanima koliko projektov ima občina prijavljenih na raznih razpisih oziroma če je kaj 
pripravljenih za bodoče razpise. Tukaj se lahko dobijo dodatna sredstva iz evropskih skladov, 
državna sredstva. 
Svetnika zanima zakaj ni bila 21.02.2005 do 08.30 splužena cesta Riharjevec – Črni potok. 
Svetnika zanima zakaj ni bilo ne delno zboru PGD Zavrstnik in delno zboru občanov 
nobenega predstavnika občine. Svetnik predlaga, če povabijo nekoga iz občine (župana, 
podžupana ali kogarkoli) naj se občinska uprava vsaj opraviči da nikogar ne bo. Krajani 
gledajo na uro na kar se jim zelo zamalo zdi, da nikogar ni. 
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Marin Knez  predlaga, da se sredstva ki se pridobijo od prodaje stanovanj in nasploh od 
prodaje občinskega premoženja zbirajo na posebnem račun, da se bodo koristila za posebne 
namene. Stanovanja se prodajajo ta denar pa se porablja in kopni na enkrat bomo ostali brez 
vsega. Ta denar bi moral iti nujno na poseben konto. Predlaga da se ta denar varčuje za 
nadaljnja vlaganja v te namene.  
 
Matjaž Aškerc  otroci v mali šoli so dobili s strani VVZ objavljeno, da bodo konec meseca 
marca in aprila organizirali plavalni tečaj v OŠ Šmartno. Med drugim kar otrok potrebuje so 
navedeni stroški tečaja, kjer piše da je najem bazena 500,00 SIT na otroka na dan. Svetnik 
smatra, da VVZ računa toliko kot zaračuna najem šola. Svetniku se zdi čudno, da je potrebno 
plačati vstopnino za šolski bazen. Svetnik sprašuje župana če kaj ve o tem, če ne, naj se o tem 
pozanima.  
 
Branko Šuštaršič prenesel je pohvale občanov za občinskega vzdrževalca in župana, da je 
vzdrževalca zaposlil, ker so se stvari spremenile odkar on vzdržuje ceste po naši občini.  
V Črnem potoku se nahaja stavba (baraka, lopa), za katero občani ne vedo čigava last je in ta 
stavba razpada. Na cesto visijo deske in tramovi, svetnik prosi, da se ta stvar sanira, ker 
ogroža varnost otrok. Otroci hodijo mimo te stavbe v šolo najraje pa se med potjo zadržujejo 
prav pri tej stavbi.  
 
Karmen Grom svetnica prosi, da se po opravljenih zaključnih računih po javnih zavodih 
poda poročilo na občinski svet. 
 
Rajko Meserko svetnik je podal pobudo, da se zapisnik občinskega sveta v javnih glasilih 
objavljajo po tem ko so že potrjeni na občinskem svetu.  
Društvo upokojencev je podalo na občinski svet dopis, da pričakujejo, da naj se občinski 
svetniki opredelijo glede problematike Gerontološkega centra. Bilo bi pravično, da ne bo 
ostalo pri tem da občinski svet ni ničesar odgovoril na to problematiko, tako kot se na večino 
dopisov nič ne dobi. Dobro bi bilo nekaj odgovoriti oz. če je to  kaj finančno vezano na 
občino je dobro, da se o tem pogovorimo na kakšni seji.  
Kar se tiče prejšnjih pobud, se je zahvalil za poročilo o izvrševanju sprejetih sklepov in 
pričakuje, da bo v prihodnje tudi tako. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 22.00 uri. 
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