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Skrajšani zapisnik 

 osme redne seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji, ki je bila dne 24.11.2015  
ob 18.00 uri v sejni sobi Občine Šmartno pri Litiji,  

Tomazinova ulica 2, Šmartno pri Litiji 
 
 
Prisotni svetniki: Igor Možina, Veronika Jesenšek, Janez Vidgaj, Peter Avbelj, Petra 
Kovačič Pancar, Miroslav Berčon, Srečko Vavtar, Simon Povše, Franc Adamčič, Jože 
Repovš, Marko Slapničar, Janko Končar, Janez Tomažič, Sašo Goršek, Martin Fortuna, 
Vlasta Gretić 
Odsotni: / 
Ostali prisotni: Za občinsko upravo: Karmen Sadar, Andreja Leskovšek, Matej Adamič, Aleš 
Krže, Tanja Kepa Ferlan,  Aleš Jurič, Nataša Dobravec. 
Vabljeni: Helena Selan - predsednica Nadzornega odbora, Jernej Kotar – odgovorni urednik 
Krajevnih novic, Matjaž Borišek – predsednik GZ Šmartno, Igor Petek in Dušan Marc – 
predstavnika podjetja Snaga d.o.o., mediji. 
 
Sejo je pričel in vodil župan Občine Šmartno pri Litiji Rajko Meserko. Po uvodnem pozdravu 
je predsedujoči ugotovil sklepčnost sveta (navzočih je bilo vseh 16 članov). 
 
Potrditev skrajšanega zapisnika 

- sedme redne seje z dne, 23.09.2015 
 
Pripomb na zapisnik ni bilo. 
 
Predsedujoči je dal v potrditev skrajšani zapisnik sedme redne seje z dne, 23.09.2015.  
 
Ob glasovanju je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta. 
Zapisnika sta bila potrjena s 16 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 
 
Predsedujoči je spremenil dnevni red tako da je na dnevni  red pod 4. točko dodal točko 
»Potrditev cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst 
komunalnih odpadkov  in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih 
odpadkov v RCERO Ljubljana za leti 2016 in 2017«,  z dnevnega reda pa je umaknil 11. 
točko  »Sklep o načinu urejanja zemljiškoknjižnih zadev« ter predlagal naslednji dnevni red: 
 

1. Poročilo o delu župana in občinske uprave 
2. Odlok o sodelovanju pri skupnem izvajanju in koncesiji za gospodarski javni službi 

obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali 
odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Šmartno pri Litiji – predlog 
za drugo branje 

3. Akt o ustanovitvi sveta RCERO Ljubljana 
4. Potrditev cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst 

komunalnih odpadkov  in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih 
odpadkov v RCERO Ljubljana za leti 2016 in 2017 

5. Odlok o proračunu Občine Šmartno pri Litiji za leto 2016 – predlog za prvo branje 
6. Obravnava obvezne razlage 83. člena Odloka o izvedbenem delu Občinskega 

prostorskega načrta Občine Šmartno pri Litiji 
7. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na 

območju občine Šmartno pri Litiji za leto 2016 
8. Izvedbeni program zimske službe za sezono 2015/2016 v Občini Šmartno pri Litiji 
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9. Načrt razvoja Gasilske zveze Šmartno pri Litiji 2015-2019 
10. Programska shema občinskega glasila Krajevne novice 
11. Sklep o ukinitvi javnega dobra 
12. Posamični program ravnanja s stvarnim premoženjem  
13. Kadrovske zadeve: 

- Imenovanje kandidatov za sodnike porotnike 
14. 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 župana in občinske uprave 
2. Odlok o sodelovanju pri skupnem izvajanju in koncesiji za gospodarski javni 

službi obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov 
predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Šmartno 
pri Litiji – predlog za drugo branje 

3. Akt o ustanovitvi sveta RCERO Ljubljana 
4. Potrditev cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb obdelave določenih 

vrst komunalnih odpadkov  in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja 
komunalnih odpadkov v RCERO Ljubljana za leti 2016 in 2017 

5. Odlok o proračunu Občine Šmartno pri Litiji za leto 2016 – predlog za prvo 
branje 

6. Obravnava obvezne razlage 83. člena Odloka o izvedbenem delu Občinskega 
prostorskega načrta Občine Šmartno pri Litiji 

7. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 
na območju občine Šmartno pri Litiji za leto 2016 

8. Izvedbeni program zimske službe za sezono 2015/2016 v Občini Šmartno pri 
Litiji 

9. Načrt razvoja Gasilske zveze Šmartno pri Litiji 2015-2019 
10. Programska shema občinskega glasila Krajevne novice 
11. Sklep o ukinitvi javnega dobra 
12. Posamični program ravnanja s stvarnim premoženjem  
13. Kadrovske zadeve: 

- Imenovanje kandidatov za sodnike porotnike 
14. Pobude in vprašanja svetnikov 

 
Ob glasovanju je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta. 
Dnevni red je  bil sprejet s 16 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 
 
AD 1). Poročilo o delu župana in občinske uprave 
 
Poročilo je podal župan Rajko Meserko. 
 
Predsedujoči je ugotovil, da je bilo poročilo vzeto na znanje. 
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AD 2). Odlok o sodelovanju pri skupnem izvajanju in koncesiji za gospodarski javni 
službi obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave 
ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Šmartno pri Litiji – 
predlog za drugo branje 
 
Uvod je podal Igor Petek. 
 
Poročilo o delu na Odboru za gospodarsko infrastrukturo, okolje in prostor je podal 
predsednik odbora Srečko Vavtar. 
Poročilo o delu na Komisiji za statut in pravna vprašanja je podal predsednik komisije Janez 
Vidgaj. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
 
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme Odlok o sodelovanju pri 
skupnem izvajanju in koncesiji za gospodarski javni službi obdelave določenih vrst 
komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih 
odpadkov na območju Občine Šmartno pri Litiji. 
 
Ob glasovanju je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta. 
Sklep je bil sprejet z 15 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 
 
AD 3). Akt o ustanovitvi sveta RCERO Ljubljana 
 
Uvod sta podala Igor Petek in župan Rajko Meserko.  
 
Poročilo o delu na Komisiji za statut in pravna vprašanja je podal predsednik komisije Janez 
Vidgaj. 
Poročilo o delu na Odboru za gospodarsko infrastrukturo, okolje in prostor je podal 
predsednik odbora Srečko Vavtar. 
 
Razprava: Igor Možina. 
 
Dodatno pojasnilo je podal župan Rajko Meserko. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
 
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme Akt o ustanovitvi Sveta 
RCERO Ljubljana. 
 
Ob glasovanju je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta. 
Sklep je bil sprejet z 14 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 
 
AD 4). Potrditev cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb obdelave določenih 
vrst komunalnih odpadkov  in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja 
komunalnih odpadkov v RCERO Ljubljana za leti 2016 in 2017 
 
Uvod je podal Igor petek. 
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Poročilo o delu na Odboru za gospodarsko infrastrukturo, okolje in prostor je podal 
predsednik odbora Srečko Vavtar. 
 
Razprava: Igor Možina, Janez Tomažič, Martin Fortuna, Marko Slapničar. 
 
Dodatna pojasnila so podali Tanja Kepa Ferlan, Igor Petek, župan Rajko Meserko. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
 
SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji potrjuje:   

1. Ceno storitev obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov v višini 0,1112 
EUR/kg, od tega je: 

- cena javne infrastrukture 0,0438 EUR/kg 
- cena storitve javne službe 0,0674 EUR/kg 
2. Ceno storitev obdelave bioloških odpadkov v višini 0,0667 EUR/kg, od tega je: 
- cena javne infrastrukture 0,0211 EUR/kg 
- cena storitve javne službe 0,0456 EUR/kg 
3. Ceno storitev odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih 

odpadkov v višini 0,2617 EUR/kg, od tega je: 
- cena javne infrastrukture 0,0734 EUR/kg 
- cena storitve javne službe 0,1883 EUR/kg 

Vse cene so brez DDV. 
 
Ob glasovanju je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta. 
Sklep je bil sprejet s 13 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 
 
AD 5). Odlok o proračunu Občine Šmartno pri Litiji za leto 2016 – predlog za prvo 
branje 
 
Uvod je podal Matej Adamič. 
 
Poročilo o delu na Komisiji za statut in pravna vprašanja je podal predsednik komisije Janez 
Vidgaj. 
Poročilo o delu na Odboru za gospodarsko infrastrukturo, okolje in prostor je podal 
predsednik odbora Srečko Vavtar. 
Poročilo o delu na Odboru za družbene dejavnosti je podal predsednik odbora Peter Avbelj. 
Poročilo o delu na Odboru za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance je podal 
predsednik odbora Marko Slapničar. 
Poročilo o delu na Odboru za zaščito in reševanje je podal predsednik odbora Igor Možina. 
 
Razprava: Peter Avbelj, Martin Fortuna, Petra Kovačič Pancar, Igor Možina, Simon Povše, 
Marko Slapničar. 
 
Dodatna pojasnila so podali Matej Adamič, župan Rajko Meserko in Karmen Sadar. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednja predloga sklepov v paketu: 
 
SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme Odlok o proračunu Občine 
Šmartno pri Litiji za leto 2016 v prvem branju. 
SKLEP 2: Občinski svet Občine pri Litiji sprejme sklep, da se pri pripravi predloga 
Odloka o proračunu Občine Šmartno pri Litiji za leto 2016 za drugo branje v največji 
meri upoštevajo predlogi odborov in razprave na občinskem svetu. 
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Ob glasovanju je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta. 
Sklepa v paketu sta bila sprejeta z 15 glasovi »za« in z 1 glasom »proti«. 
 
AD 6). Obravnava obvezne razlage 83. člena Odloka o izvedbenem delu Občinskega 
prostorskega načrta Občine Šmartno pri Litiji 
 
Uvod je podala Andreja Leskovšek. 
 
Poročilo o delu na Odboru za gospodarsko infrastrukturo, okolje in prostor je podal 
predsednik odbora Srečko Vavtar. 
Poročilo o delu na Komisiji za statut in pravna vprašanja je podal predsednik komisije Janez 
Vidgaj. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
 
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme Obvezno razlago drugega 
stavka zadnje alineje 83. člena Odloka o izvedbenem delu Občinskega prostorskega 
načrta Občine Šmartno pri Litiji. 
 
Ob glasovanju je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta. 
Sklep je bil sprejet s 14 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 2016 
 
Uvod je podala Andreja Leskovšek. 
 
Poročilo o delu na Odboru za gospodarsko infrastrukturo, okolje in prostor je podal 
predsednik odbora Srečko Vavtar. 
 
Razprava: Marko Slapničar. 
 
Dodatna pojasnila je podala Andreja Leskovšek. 
 
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 2016 v višini 0,00867 EUR. 
 
Ob glasovanju je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta. 
Sklep je bil sprejet s  13 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 
 
AD 8). Izvedbeni program zimske službe za sezono 2015/2016 v Občini Šmartno pri 
Litiji 
 
Uvod je podal Aleš Krže. 
 



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

 6 

Poročilo o delu na Odboru za gospodarsko infrastrukturo, okolje in prostor je podal 
predsednik odbora Srečko Vavtar. 
 
Razprava: Janez Vidgaj, Igor Možina, janko Končar, Peter Avbelj, Martin Fortuna. 
 
Dodatna pojasnila je podal Aleš Krže. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
 
SKLEP : Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme Izvedbeni program zimske 
službe za sezono 2015/2016. 
 
Ob glasovanju je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta. 
Sklep je bil sprejet s 16 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 
 
AD 9). Načrt razvoja Gasilske zveze Šmartno pri Litiji 2015-2019 
 
Uvod je podal Matjaž Borišek. 
 
Poročilo o delu na Odboru za zaščito in reševanje je podal predsednik odbora Igor Možina. 
 
Razprava: Simon Povše, Miroslav Berčon, Igor Možina, Marko Slapničar, Petra Kovačič 
Pancar. 
 
Dodatna pojasnila sta podala župan Rajko Meserko in Matjaž Borišek. 
 
Predsedujoči je odredil deset minut odmora. 
 

- odmor    -  
 
Predsedujoči je preveril sklepčnost sveta Navzočih je bilo vseh 16 članov občinskega sveta.  
 
Predsedujoči je dal v razpravo naslednje predloge sklepov: 
 
SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme Načrt razvoja Gasilske zveze 
Šmartno pri Litiji 2015 – 2019.  
SKLEP 2: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep, da se program Gasilske 
zveze Šmartno vsakoletno usklajuje s sprejetim proračunom za tekoče leto. 
SKLEP 3: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme sklep, da se predlaga Gasilski 
zvezi Šmartno, da skupaj z  občino pripravi izhodišča za dolgoročno strategijo varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednje predloge sklepov v paketu: 
 
SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme Načrt razvoja Gasilske 
zveze Šmartno pri Litiji 2015 – 2019.  
SKLEP 2: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep, da se program 
Gasilske zveze Šmartno vsakoletno usklajuje s sprejetim proračunom za tekoče leto. 
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SKLEP 3: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme sklep, da se predlaga 
Gasilski zvezi Šmartno, da skupaj z  občino pripravi izhodišča za dolgoročno strategijo 
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.  
 
Ob glasovanju je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta. 
Sklepi v paketu so bili sprejeti s 16 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 
 
AD 10).  Programska shema občinskega glasila Krajevne novice 
 
Uvod je podal Jernej Kotar. 
 
Poročilo o delu na Odboru za družbene dejavnosti je podal predsednik odbora Peter Avbelj. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
 
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji potrjuje programsko shemo 
občinskega glasila Krajevne novice.  
 
Ob glasovanju je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta. 
Sklep je bil sprejet s 16 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 
 
AD 11). Sklep o ukinitvi javnega dobra 
 
Uvod je podal Aleš Jurič. 
 
Poročilo o delu na Odboru za gospodarsko infrastrukturo, okolje in prostor je podal 
predsednik odbora Srečko Vavtar. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
 
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme sklep o ukinitvi javnega dobra 
na zemljišču parc. št.: 1953/8 (ID znak 1849-1953/8-0), k.o. Vintarjevec. 
 
Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta. 
Sklep je bil sprejet z 14 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 
 
AD 12). Posamični program ravnanja s stvarnim premoženjem  
 
Uvod je podal Aleš Jurič. 
 
Razprava: Marko Slapničar, Igor Možina. 
 
Dodatna pojasnila je podal Aleš Jurič. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednje predloge sklepov v paketu: 
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SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme sklep, da se izvede javna 
dražba za prodajo stanovanja v skupni izmeri 36,2 m2, ki se nahaja na naslovu 
Zavrstnik 81, 1275 Šmartno pri Litiji, ID znak stavbe 1847-1379, ID stavbe 1379, ID 
1847-1379-1. Izklicna cena znaša 45.700,00 EUR, brez vključenega 2% davka na promet 
nepremičnin, ki ga plača kupec. Najnižji znesek višanja znaša 500,00 EUR. 
SKLEP 2: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme sklep, da se za pridobitev 
zemljišč, po katerih poteka javna pot JP 709461 (Privšek-Vodice) sklene menjalna 
pogodba,  

- pri čemer Občina Šmartno pri Litiji pridobi nepremičnine na parc. št. 1585/11 
(ID znak 1849-1585/11-0, ID 6346854)-273 m2, parc. št. 1585/13 (ID znak 1849-
1585/13-0, ID 6346842)-113 m2, parc. št. 1585/15 (ID znak 1849-1585/15-0, ID 
6346848)-74 m2, vse k.o. 1849 Vintarjevec. 

- stranki Stanislava in Rafael Pivec, stanujoča Javorje 22, 1275 Šmartno pri Litiji 
pridobita nepremičnino parc. št. 1931/10 (ID znak 1849-1931/10-0, ID 6408347), 
k.o. 1849 Vintarjevec. 

Pogoj za pridobitev nepremičnin je izbris bremena z oznako ID 12589992 (vknjižba 
stavbne pravice) pri parc. št. 1585/11 (ID znak 1849-1585/11-0, ID 6346854) iz zemljiške 
knjige. Stroške cenitve in notarske overitve podpisa prodajalcu plača Občina Šmartno 
pri Litiji. Davek na promet na premičnine oz. DDV nosi vsaka pogodbena stranka v 
svojem delu. 
SKLEP 3: Občinski svet Občina Šmartno pri Litiji sprejme sklep, da se pridobijo 
zemljišča na parc. št.: 

- 457/6 (ID znak 1847-457/6-0, ID parcele 6476662) – 17 m2, k.o. 1847 Šmartno, po 
ocenjeni vrednosti 680,00 EUR; 

- 456/4 (ID znak 1847-456/4-0, ID parcele 6476659) – 6 m2, k.o. 1847 Šmartno, po 
ocenjeni vrednosti 240,00 EUR. 

Pogoj za pridobitev nepremičnin (pogodba namesto razlastitve) in plačilo kupnine je 
izbris bremen iz zemljiške knjige. Pravni posel je prost davka na promet z 
nepremičninami. Stroške cenitve in notarske overitve podpisa prodajalcu plača Občina 
Šmartno pri Litiji. 
SKLEP 4: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme 4. spremembo letnega 
načrta pridobitve in razpolaganja s stvarnim in finančnim premoženjem občine za leto 
2015.  
 
Ob glasovanju je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta. 
Sklepi v paketu so bili sprejeti s 15 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 
 
AD 13). Kadrovske zadeve 
 

- Imenovanje kandidatov za sodnike porotnike 
 
Uvod je podala predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Veronika 
Jesenšek. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednja predloga sklepov v paketu: 
 
SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep, da za sodnika 
porotnika  predlaga  Marijo Vidgaj, stanujočo Poljane pri Primskovem 6, Primskovo. 
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SKLEP 2: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep, da za sodnika 
porotnika  predlaga  Kandidata Simono Kovač, stanujočo Dragovšek 10 a, Šmartno, in 
Janka Končarja, stanujočega Koške Poljane 1, 1129 Zalog. Sklep je sprejet pod 
pogojem, da kandidata svojo vlogo za kandidaturo v roku in obsegu postavljenim s 
strani KMVI dopolnita.  
 
Ob glasovanju je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta. 
Sklepa v paketu sta bila sprejeta s 16 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 
 
AD 14). Pobude in vprašanja svetnikov 
 
Peter Avbelj: Prvo vprašanje se nanaša na najvrednejšo občinsko nepremičnino športno 
dvorano. Glede na to, da veljajo še določeni garancijski pogoji, predvsem iz naslova 
morebitnih skritih napak, prosi za pisno poročilo, glede na to da je treba tovrstne objekte vsaj 
dvakrat letno pregledovati, kakšno je zadnje stanje strehe, fasade in same konstrukcije. 
Drugo pa prosi za pojasnilo občinske uprave kakšne so aktivnosti glede na bodoče dokončanje 
razbremenilne ceste v Šmartnem. Ve se, da bo s tem državi vsaj po njegovi evidenci  odpadel 
zadnji argument, da ves ta tranzit preusmerja čez naše lokalne ceste in bi rad prebral akcijski 
načrt občinske uprave za to, da bo z državo čim prej sklenila dogovor, da ta tranzit preusmeri 
na to razbremenilno cesto, ker razne kamione za našo dolino eksotičnih dežel kot so 
Portugalska in Španija bi rad videl kje drugje. 
Igor Možina: Svetnik je imel enako vprašanje kot predhodnik, zato vprašanja ni ponavljal. 
Marko Slapničar: Svetnika zanima rezerva občine. Družina Planinšek ali pa v podobnih 
slučajih bo v prihodnosti dobila družina kakšen denar in brez posledic finančnih.  
Druga zadeva pa je. Javni zavod Bogenšperk in podobne kulturne organizacije se trudijo in 
organizirajo razno razne prireditve in na teh prireditvah je občinskih svetnikov zelo malo, 
razen slučajno zadnjič na prireditvi ob občinskem prazniku jih je bilo precej, drugače pa je 
precej, precej premajhna zasedba svetnikov in ostalih članov občine. 
Simon Povše: Svetnika zanima, v Cerkovniku je nova kanalizacija z novimi pokrovi. To 
poka. Svetnika zanima, če je za to kakšna garancija, ali je to normalno, ali bo to popravljal 
izvajalec, ali bo to občina naslednje leto. Svetnik prosi, da občinska uprava pripravi odgovor 
na to vprašanje. On ima tam blizu hišo in sliši to vsak večer »bum, bum, bum, bum, bum, 
bum«. To ni normalno. Ne ropotajo pa vsi pokrovi. To bo potrebno nekaj pogledat. 
 
 
Predsedujoči je zaključil sejo ob 20.30 uri. 
 
Pripravila:                                         
Nataša Dobravec  
                      
v.d. Tajnika občine:                                                                        Predsedujoči: 
      Aleš Jurič                                           Rajko Meserko 
 
 
 


