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Skrajšani zapisnik 

 desete redne seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji, ki je bila dne 18.05.2016  
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, Matej Adamič, Aleš Jurič, Nataša 
Dobravec 
Vabljeni: Helena Kozlevčar – medobčinska inšpektorica, Roman Ciglar – direktor JP KSP 
Litija in Karmen Potisek – vodja FRS na JP KSP Litija, Mojca Ocepek – predstavnica Doma 
Tisje, Albert Pavli – ravnatelj OŠ Šmartno, Helena Selan – predsednica nadzornega odbora 
Občine Šmartno pri Litiji 
 
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 

- devete redne seje z dne, 02.03.2016 
 
Pripomb na zapisnik ni bilo. 
 
Predsedujoči je dal v potrditev skrajšani zapisnik devete redne seje z dne, 02.03.2016. 
 
Ob glasovanju je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta. 
Zapisnik je bil potrjen s 16 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 
 
Potrditev skrajšanega zapisnika 

- druge korespondenčne seje, ki je potekala od 04.04.2016 do 07.04.2016 
 
Predsedujoči je dal v potrditev skrajšani zapisnik druge korespondenčne seje, ki je potekala 
od 04.04.2016 do 07.04.2016. 
 
Ob glasovanju je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta. 
Zapisnik je bil potrjen s 16 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 
 
Predsedujoči je spremenil dnevni red tako, da se 11. točka dnevnega reda »Ocena izvajanja 
Občinskega programa varnosti Občine Šmartno pri Litiji za leto 2015« obravnava kor 8. 
Točka dnevnega reda, ostale točke dnevnega reda se ustrezno preštevilčijo in predlagal 
naslednji dnevni red: 
 

1. Poročilo o delu župana in občinske uprave 
2. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja 

Komunalno stanovanjskega podjetja Litija, d.o.o. - predlog za prvo branje 
3. Zaključni račun proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2015  
4. Poročilo o opravljeni inventuri Občine Šmartno pri Litiji na dan 31.12.2015  
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5. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini 
Šmartno pri Litiji za programsko obdobje 2015- 2020 

6. Letno poročilo Komunalno stanovanjskega podjetja Litija d.o.o. za leto 2015 
7. Letno poročilo Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Dol pri Ljubljani, 

Ivančna Gorica, Litija in Šmartno pri Litiji za leto 2015 
8. Ocena izvajanja Občinskega programa varnosti Občine Šmartno pri Litiji za leto 2015 
9. Soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu, ki jo izvaja Dom 

Tisje 
10. Organiziranje in izvajanje predšolske vzgoje  kot javne službe v OŠ Šmartno – Vrtec 

Ciciban v šolskem letu 2016/2017 
11. Predlog novih cen za programe predšolske vzgoje 
12. Letni program športa v Občini Šmartno pri Litiji v letu 2016 
13. Soglasje k najemu kredita  
14. Soglasje k porabi presežka prihodkov nad odhodki JZ Bogenšperk  
15. 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 spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja 

Komunalno stanovanjskega podjetja Litija, d.o.o. - predlog za prvo branje 
3. Zaključni račun proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2015  
4. Poročilo o opravljeni inventuri Občine Šmartno pri Litiji na dan 31.12.2015  
5. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini 
Šmartno pri Litiji za programsko obdobje 2015- 2020 

6. Letno poročilo Komunalno stanovanjskega podjetja Litija d.o.o. za leto 2015 
7. Letno poročilo Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Dol pri Ljubljani, 

Ivančna Gorica, Litija in Šmartno pri Litiji za leto 2015 
8. Ocena izvajanja Občinskega programa varnosti Občine Šmartno pri Litiji za leto 

2015 
9. Soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu, ki jo izvaja 

Dom Tisje 
10. Organiziranje in izvajanje predšolske vzgoje  kot javne službe v OŠ Šmartno – 

Vrtec Ciciban v šolskem letu 2016/2017 
11. Predlog novih cen za programe predšolske vzgoje 
12. Letni program športa v Občini Šmartno pri Litiji v letu 2016 
13. Soglasje k najemu kredita  
14. Soglasje k porabi presežka prihodkov nad odhodki JZ Bogenšperk  
15. 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«. 
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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. 
 
AD 2). Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja 
Komunalno stanovanjskega podjetja Litija, d.o.o. - predlog za prvo branje 
 
Uvod sta podala Aleš Jurič in župan Rajko Meserko. 
 
Poročilo o delu na Komisiji za statut in pravna vprašanja je podal predsednik komisije Janez 
Vidgaj. 
 
Razprava: Martin Fortuna, Marko Slapničar. 
 
Dodatno pojasnilo je podal župan Rajko Meserko. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednja predloga sklepov v paketu: 
 
SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme Odlok o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunalno stanovanjskega podjetja 
Litija, d.o.o. v prvem branju.  
SKLEP 2: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme sklep, da se pri pripravi 
Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunalno stanovanjskega podjetja Litija, 
d.o.o. za drugo branje, upoštevajo pripombe Komisije za statut in pravna vprašanja, 
podane na seji komisije dne, 18.05.2016. 
 
Ob glasovanju je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta. 
Sklepa v paketu sta bila sprejeta z 16 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 
 
AD 3). Zaključni račun proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2015  
 
Uvod je podal Matej Adamič. 
 
Poročilo o delu na Nadzornem odboru občine je podala predsednica Helena Selan. 
Poročilo o delu na Odboru za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance je podal 
predsednik odbora Marko Slapničar. 
 
Razprava: Martin Fortuna. 
 
Predsedujoči je odredil pet minutni odmor. 
 

- odmor – 
 
Predsedujoči je preveril sklepčnost sveta. Navzočih je bilo vseh  16 članov občinskega sveta. 
 
Župan je podal pojasnilo, glede postopka obravnave in sprejemanja zaključnega računa. 
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Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
 
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme Zaključni račun proračuna 
Občine Šmartno pri Litiji za leto 2015. 
 
Ob glasovanju je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta. 
Sklep je bil sprejet z 10 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 
 
AD 4). Poročilo o opravljeni inventuri Občine Šmartno pri Litiji na dan 31.12.2015  
 
Uvod je podal Matej Adamič. 
 
Poročilo o delu na Odboru za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance je podal 
predsednik odbora Marko Slapničar. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednje predloge sklepov v paketu: 
 
SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme Poročilo o opravljeni 
inventuri sredstev, terjatev in obveznosti Občine Šmartno pri Litiji na dan 31.12.2015. 
SKLEP 2: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme Poročilo o opravljenem 
popisu nepremičnine in opreme Občine Šmartno pri Litiji, ki je dana v najem javnemu 
podjetju KSP Litija d.o.o. 
SKLEP 3: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme predlog inventurne komisije 
za odpis osnovnega sredstva z inventurno št. 1844 – klorirni sistem na črpališču – zajetje 
Primskovo.  
 
Ob glasovanju je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta. 
Sklepi v paketu so bili sprejeti z 15 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 
 
AD 5). Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini 
Šmartno pri Litiji za programsko obdobje 2015- 2020 
 
Uvod je podala Karmen Sadar. 
 
Poročilo o delu na Odboru za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance je podal 
predsednik odbora Marko Slapničar. 
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 Pravilnik o ohranjanju in 
spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Šmartno pri Litiji za programsko 
obdobje 2016-2020. 
 
Ob glasovanju je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta. 
Sklep je bil sprejet z 16  glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 
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AD 6). Letno poročilo Komunalno stanovanjskega podjetja Litija d.o.o. za leto 2015 
 
Uvod sta podala Aleš Jurič in Roman Ciglar. 
 
Razprava: Igor Možina, Srečko Vavtar, Peter Avbelj, Janez Tomažič. 
 
Dodatna pojasnila so podali Roman Ciglar, Karmen Potisek in župan Rajko Meserko. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
 
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme letno poročilo Komunalno 
stanovanjskega podjetja Litija d.o.o. za leto 2015. 
 
Ob glasovanju je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta. 
Sklep je bil sprejet z 15  glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 
 
AD 7). Letno poročilo Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Dol pri Ljubljani, 
Ivančna Gorica, Litija in Šmartno pri Litiji za leto 2015 
 
Uvod sta podala Aleš Jurič in Helena Kozlevčar. 
 
Razprava: Peter Avbelj. 
 
Dodatna pojasnila je podala Helena Kozlevčar. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
 
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejem Letno poročilo 
Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Dol pri Ljubljani, Ivančna Gorica, 
Litija in Šmartno pri Litiji za leto 2015. 
 
Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta. 
Sklep je bil sprejet z 13  glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 
 
AD 8). Ocena izvajanja Občinskega programa varnosti Občine Šmartno pri Litiji za leto 
2015 
 
Uvod je podala Helena Kozlevčar. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
 
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme Oceno izvajanja Občinskega 
programa varnosti Občine Šmartno pri Litij za leto 2015. 
 
Ob glasovanju je bilo navzočih 14 članov občinskega sveta. 
Sklep je bil sprejet z 14  glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 
 
 
 



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

 6 

AD 9). Soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu, ki jo izvaja 
Dom Tisje 
 
Uvod sta podali Karmen Sadar in Mojca Ocepek. 
 
Poročilo o delu na Odboru za družbene dejavnosti je podal predsednik Peter Avbelj. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednje predloge sklepov v paketu: 
 
SKLEP 1: Občina Šmartno pri Litiji daje soglasje k ceni socialno varstvene storitve 
pomoč na domu, ki jo  predlaga izvajalec javne službe Dom Tisje, Črni Potok 13, 1275 
Šmartno pri Litiji. 
SKLEP 2:  Ekonomska cena storitve pomoči družini na domu znaša: 

- 17,11 EUR/h na  delovni dan, 
- 23,01 EUR/h ob nedeljah in nočnem času, 
- 24,49 EUR/h ob državnih praznikih in dela prostih dnevih. 

SKLEP 3: Občina Šmartno pri Litiji subvencionira 100% cene vodenja in koordinacije 
kar znaša 2,33 EUR/h in 75%  cene neposredne socialne oskrbe, kar znaša 11,09 EUR/h, 
to je vsaka opravljena ura neposredne socialne oskrbe uporabnika na delovni dan, v 
višini 15,51 EUR/h neposredne socialne oskrbe uporabnika ob nedeljah in v nočnem 
času in v višini 16,62 EUR/h neposredne socialne oskrbe uporabnika ob praznikih in 
dela prostih dnevih.  
SKLEP 4: Cena za uporabnika storitve pomoči na domu znaša: 

- 3,69 EUR/h na delovni dan, 
- 5,17 EUR/h ob nedeljah in v nočnem času, 
- 5,54 EUR/h ob državnih praznikih in dela prostih dnevih. 

SKLEP 5: Predlagane cene stopijo v veljavo s 1.6.2016. 
 
Ob glasovanju je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta. 
Sklepi v paketu so bili sprejeti z 16 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 
 
AD 10). Organiziranje in izvajanje predšolske vzgoje  kot javne službe v OŠ Šmartno – 
Vrtec Ciciban v šolskem letu 2016/2017 
 
Uvod je podal Albert Pavli. 
 
Poročilo o delu na Odboru za družbene dejavnosti je podal predsednik Peter Avbelj. 
 
Razprave ni bilo. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednje predloge sklepov v paketu: 
 
SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji soglaša, da OŠ Šmartno – Vrtec 
Ciciban v šolskem letu 2016/2017 organizira delo in izvaja program predšolske vzgoje v 
12. oddelkih in sicer: 
 

Ime skupine Oznaka oddelka 
Škratek 1. st. obdobje 
Polhek 1. st. obdobje 
Ostržek 1. st. obdobje 
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Polžki 1. st. obdobje 
Miške 2. st. obdobje 
Metuljčki 2. st. obdobje 
Pikapolonice 2. st. obdobje 
Čebelice 2. st. obdobje 
Petelinčki 2. st. obdobje 
Mravljice 2. st. obdobje 
Bučke kombinirani 
Sovice kombinirani 

 
 
SKLEP 2: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji podaja soglasje k zaposlitvi (37,48) 
delavcev v Vrtcu Ciciban za izvajanje dejavnosti programov predšolske vzgoje iz sklepa 
št. 1.. 
SKLEP 3: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji soglaša, da se število otrok pri vpisu 
v oddelke, ki izpolnjujejo prostorske normative, lahko poveča glede na zakonski 
normativ za največ dva otroka, po predhodnem soglasju župana pa tudi med šolskim 
letom, v kolikor so za to izpolnjeni pogoji. 
	
Ob glasovanju je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta. 
Sklepi v paketu so bili sprejeti z 16 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 
 
AD 11). Predlog novih cen za programe predšolske vzgoje 
 
Uvod je podal Albert Pavli. 
 
Poročilo o delu na Odboru za družbene dejavnosti je podal predsednik Peter Avbelj. 
 
Razprave ni bilo. 
 
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 1.6.2016 dalje za 
posamezne programe predšolske vzgoje uveljavijo cene, izračunane na podlagi 
Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno 
službo, v naslednji višini:  
 

PROGRAM PREDŠOLSKE VZGOJE CENA v EUR 
I.starostna skupina – otroci stari od 1-3 let 450,00 
II.starostna skupina – otroci stari od 3-6 let 330,00 
Kombinirani oddelek 330,00 

 
 
SKLEP 2: Občina Šmartno pri Litiji se obvezuje, da bo po potrditvi sistemizacije 
delovnih mest zagotavljala razliko sredstev v višini cene programa brez živil za število 
otrok, ki predstavlja razliko med dejanskim številom otrok v oddelku in najvišjim 
normativnim številom. 
SKLEP 3: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep, da starši otrok, za 
katere je Občina Šmartno pri Litiji po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene 
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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 dolžni 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 4: 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 dolžni 
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. 
Sklepi v paketu so bili sprejeti z 12 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 
 
AD 12). Letni program športa v Občini Šmartno pri Litiji v letu 2016 
 
Uvod je podala Karmen Sadar. 
 
Poročilo o delu na Odboru za družbene dejavnosti je podal predsednik Peter Avbelj. 
 
Razprava: Martin Fortuna. 
 
Dodatna pojasnila je podal župan Rajko Meserko. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
 
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme Letni program športa občine 
Šmartno pri Litiji za leto 2016. 
 
Ob glasovanju je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta. 
Sklep je bil sprejet z 16  glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 
 
AD 13). Soglasje k najemu kredita  
 
Uvod je podala Karmen Sadar. 
 
Poročilo o delu na Odboru za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance je podal 
predsednik odbora Marko Slapničar. 
 
Razprava: Igor Možina. 
 
Dodatno pojasnilo je podal župan Rajko Meserko. 
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Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
 
SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji soglaša, da se za namen izvedbe 
investicije Rekonstrukcija Litijske ceste najame kredit v skupni višini 272.738,00 EUR 
oz. 136.369,00 EUR za leti 2016 in 2017. Kreditna sredstva so Občini Šmartno pri Litiji 
na voljo na proračunski postavki MGRT št. 160223 in so namenjena kreditiranju 
investicij v lokalno infrastrukturo v letih 2016 in 2017. 
 
Ob glasovanju je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta. 
Sklep je bil sprejet z 12 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti« 
 
AD 14). Soglasje k porabi presežka prihodkov nad odhodki JZ Bogenšperk  
 
Uvod je podala Karmen Sadar. 
 
Poročilo o delu na Odboru za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance je podal 
predsednik odbora Marko Slapničar. 
 
Razprava: Peter Avbelj, Martin Fortuna, Igor Možina. 
 
Dodatna pojasnila je podala Karmen Sadar. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
 
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji soglaša, da Javni zavod Bogenšperk 
presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2014 v višini 9.770.31 € porabi za ureditev 
recepcije na gradu Bogenšperk in postavitev nove spletne strani gradu Bogenšperk. 
 
Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta. 
Sklepi v paketu so bili sprejeti z 12 glasovi »za« in z 1 glasom »proti«. 
 
AD 15). Pobude in vprašanja svetnikov 
 
Peter Avbelj: Kot je nakazal že na začetku pri razpravi o komunali, prosi občinsko upravo, 
da pripravi mnenje, oziroma, da predvidi kakšne so možnosti, načini modernizacije ceste, ki 
vodi do vodovodnega zajetja za občino Šmartno in občino Litija oziroma zajetja s katerim 
opravlja JP KSP Litija d.o.o.  
Marko Slapničar: Še enkrat apelira, na eni prejšnjih sej je povedal, da je gradiva za sejo 
preveč.  
Kot drugo je že bilo izpostavljeno predhodno. Odbori dajo mnenje in potem na teh zapisnikih, 
ne ve a je potreba ali ni piše samo, da je soglasno sprejeto. Ni pa zavedenih pripomb oziroma 
mnenj članov odborov. Ne ve a  je to potrebno ali ni. Tudi če seje trajajo 50 minut, se verjetno 
kaj pove, ni pa nič zapisano.  
Srečko Vavtar: Občinsko upravo prosi, da pripravi poročilo oziroma pregled porabe 
energentov za vse javne objekte v lasti Občine Šmartno pri Litiji, kot so šole, vrtci in tako 
dalje. Prikaz naj vsebuje vrsto energenta, količino, vrednost, površino prostorov, vse samo 
kumulativno za zadnja štiri leta.  To je vezano na to energetsko sanacijo objektov, da dobimo 
malo pregleda kakšna je poraba, kje, gor, dol, sem ke.  
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Martin Fortuna: Svetnika zanima kako kaj napredujejo investicije v zvezi z kulturnim 
domom Štanga (ogrevanje. 
Potem kako se planira ta obnova v POŠ Kostrevnica in kako je z mrliško vežico v Štangi, 
glede na to, da se ta zadeva že kar dolgo vleče. Kako kaj stojijo te zadeve. Samo toliko.  
V kratkem so se popravljali asfalti proti Mali Štangi. Bolj perečo zadevo, ki jo je že 
izpostavljal na občinskem svetu. Pri Grmu, pa po cesti teče voda, tam pa niso nič pogledali.  
Igor Možina: Svetnika zanima glede pokopališča na Libergi, kaj se da narediti.  Z ene in 
druge strani vhoda zgleda tako, kot da bi razvaline gradu Slatna. Po pokopališču se sprehajajo 
peski. Svetnika zanima če se da to kaj rešiti. Prosi, da se gre zadeva pogledat,  da se vidi 
kakšna je situacija. A je to na mestu ali ni.  
 
Predsedujoči je zaključil sejo ob 19.45 uri. 
 
Pripravila:                                         
Nataša Dobravec  
  
                     
Tajnik občine:                                                                                  Predsedujoči: 
   Aleš Jurič                                           Rajko Meserko 
 
 
 


