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Skrajšani zapisnik 

 dvaindvajsete redne seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji,  

ki je potekala dne, 22.10.2009 ob 18.00 uri, v sejni sobi Občine Šmartno pri Litiji, 

Tomazinova ulica 2, Šmartno pri Litiji 

 

Prisotni svetniki: Joţe Ponebšek,  Franc Černe, Matjaţ Aškerc, Sonja Peterlin Krznar, Peter 

Avbelj, Joţa Ţurga, Miroslav Berčon, Miro Koprivnikar (od 18.07 ure dalje), Petra Kovačič, 

Janez Trpin, Tomaţ Gradišek ( od 18.02 dalje),  Marjan Janeţič, Peter Joţe Poglajen, Tea 

Šavor ( od 18.05 ure dalje). 

Odsotni: Franc Jaklič – opr., Jernej Peterlin 

Ostali prisotni:  

- za občinsko upravo: Karmen Sadar, Andreja Leskovšek, Tanja Kepa Ferlan, Nataša 

Dobravec. 

Gostje: mediji 

 

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

predsedujoči ugotovil sklepčnost sveta (navzočih je bilo 12 članov občinskega sveta od 16 - 

ih). 

 

Potrditev skrajšanega zapisnika 

- 21. redne seje z dne, 02.07.2009  

 

Pripomb na zapisnik ni bilo. 

 

Sonja Peterlin Krznar je podala pripombo, da naj se v skrajšanem zapisniku napiše poročilo o 

delu ţupana in občinske uprave. 

 

Predsedujoči je dal v potrditev skrajšani zapisnik 21. redne seje z dne, 02.07.2009. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 12 članov občinskega sveta. 

Zapisnik je bil potrjen z 12 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 

 

Predsedujoči je predlagal naslednji dnevni red: 

 

1. Poročilo o delu ţupana in občinske uprave 

2. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju prostorsko ureditvenih 

pogojev za območje Litije in Šmartna – za območje Občine Šmartno – predlog za 

drugo branje 

3. Dodelitev denarne pomoči za sanacijo škod po neurju z deţevjem z dne 09. in 

10.07.2009 

4. Posamični program ravnanja s stvarnim premoţenjem 

5. Kadrovske zadeve 

- imenovanje predstavnikov ustanovitelja v svet javnega zavoda Osnovna šola 

Šmartno 

6. Pobude in vprašanja svetnikov 

 

Razprave na dnevni red ni bilo. 
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Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog dnevnega reda: 

 

1. Poročilo o delu ţupana in občinske uprave 

2. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju prostorsko ureditvenih 

pogojev za območje Litije in Šmartna – za območje Občine Šmartno – predlog za 

drugo branje 

3. Dodelitev denarne pomoči za sanacijo škod po neurju z deţevjem z dne 09. in 

10.07.2009 

4. Posamični program ravnanja s stvarnim premoţenjem 

5. Kadrovske zadeve 

- imenovanje predstavnikov ustanovitelja v svet javnega zavoda Osnovna šola 

Šmartno 

6. Pobude in vprašanja svetnikov 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 12 članov občinskega sveta. 

Dnevni red je bil sprejet z 12 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog dnevnega reda: 

 

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 spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju prostorsko ureditvenih 

pogojev za območje Litije in Šmartna – za območje Občine Šmartno – predlog za drugo 

branje 

 

Uvod je podala Andreja Leskovšek. 

 

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

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

predsednik Joţe Ponebšek. 

 

Razprava: Peter Avbelj. 

 

Dodatna pojasnila sta podala Andreja Leskovšek in ţupan Milan Izlakar. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

 

SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji, sprejema Odlok o spremembah in 

dopolnitvah Odloka o sprejetju prostorsko ureditvenih pogojev za območje Litije in 

Šmartna- za območje Občine Šmartno pri Litiji 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 14 članov občinskega sveta. 

Sklep je bil sprejet z 14 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 
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AD 3). Dodelitev denarne pomoči za sanacijo škod po neurju z deţevjem z dne 09. in 

10.07.2009 
 

Uvod sta podala Tanja Kepa Ferlan in ţupan Milan Izlakar 

 

Poročilo o delu na Odboru za zaščito in reševanje je podal predsednik odbora Marjan Janeţič. 

 

Razprava: Marjan Janeţič, Joţe Ponebšek, Matjaţ Aškerc, Franc Černe, Joţa Ţurga, Sonja 

Peterlin Krznar, Peter Joţe Poglajen, Tomaţ Gradišek. 

 

Dodatna pojasnila so podali Marjan Janeţič; ţupan Milan Izlakar in Tanja Kepa Ferlan. 

 

Marjan Janeţič je predlagal naslednja predloga sklepov: 

 

SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji predlaga dodelitev nepovratnih sredstev 

Vojki Gregorič, Cerkovnik 10, v višini 200,00 €, za potrebe sanacije posledic škode po neurju 

z deţevjem z dne 9. in 10.2009 iz sredstev rezerv. 

 

SKLEP 2: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji predlaga dodelitev nepovratnih sredstev, 

Gasilski zvezi Šmartno pri Litiji,  Ustje 18, v višini 1.500,00 €, za pokrivanje stroškov 

intervencij po neurju z deţevjem z dne 9. in 10.07.2009 iz sredstev rezerv. 

 

Matjaţ Aškerc je predlagal naslednji predlog sklepa: 

 

SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep, da občinska uprava Občine 

Šmartno pri Litiji in Odbor za zaščito in reševanje pripravita Merila za dodeljevanje denarne 

pomoči ob naravnih nesrečah. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednje predloge sklepov v paketu:  

 

SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji predlaga dodelitev nepovratnih 

sredstev g. Marjanu Planinšek, Zavrstnik 52a, v višini 3.000,00 €, za potrebe sanacije 

posledic zemeljskega plazu po neurju z deţevjem z dne 9. in 10.07.2009 iz sredstev 

rezerv. 

 

SKLEP 2: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji predlaga dodelitev nepovratnih 

sredstev Rajku in Miri Gorišek, Volčja Jama 3, v višini 910,00 €, za potrebe sanacije 

posledic škode po neurju z deţevjem z dne 9. in 10.07.2009 iz sredstev rezerv. 

 

SKLEP 3: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji predlaga dodelitev nepovratnih 

sredstev Janezu Jere, Črni Potok 11, v višini 490,00 €, za potrebe sanacije posledic škode 

po neurju z deţevjem z dne 9. in 10.07.2009 iz sredstev rezerv. 

 

SKLEP 4: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji predlaga dodelitev nepovratnih 

sredstev Antonu Menegalija, Štangarske Poljane 16, v višini 100,00 €, za potrebe 

sanacije posledic škode po neurju z deţevjem z dne 9. in 10.07.2009 iz sredstev rezerv. 

 

SKLEP 5: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji predlaga dodelitev nepovratnih 

sredstev Joţetu Koleša, Volčja Jama 6, v višini 1.000,00 €, za potrebe sanacije posledic 

škode po neurju z deţevjem z dne 9. in 10.07.2009 iz sredstev rezerv. 
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SKLEP 6: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji predlaga dodelitev nepovratnih 

sredstev Martinu Hostnik, Podroje 6, v višini 840,00 €, za potrebe sanacije posledic 

škode po neurju z deţevjem z dne 9. in 10.07.2009 iz sredstev rezerv. 

 

SKLEP 7: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji predlaga dodelitev nepovratnih 

sredstev Vinku Berčan, Zavrstnik 40, v višini 350,00 €, za potrebe sanacije posledic 

škode po neurju z deţevjem z dne 9. in 10.07.2009 iz sredstev rezerv. 

 

SKLEP 8: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji predlaga dodelitev nepovratnih 

sredstev Vinku Slapničar, Zavrstnik 38, v višini 350,00 €, za potrebe sanacije posledic 

škode po neurju z deţevjem z dne 9. in 10.07.2009 iz sredstev rezerv. 

 

SKLEP 9: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji predlaga dodelitev nepovratnih 

sredstev Alojzu Strah, Zavrstnik 31, v višini 350,00 €, za potrebe sanacije posledic škode 

po neurju z deţevjem z dne 9. in 10.07.2009 iz sredstev rezerv. 

 

SKLEP 10: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji predlaga dodelitev nepovratnih 

sredstev Vojki Gregorič, Cerkovnik 10, v višini 200,00 €, za potrebe sanacije posledic 

škode po neurju z deţevjem z dne 9. in 10.2009 iz sredstev rezerv. 

 

SKLEP 11: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji predlaga dodelitev nepovratnih 

sredstev, Gasilski zvezi Šmartno pri Litiji,  Ustje 18, v višini 1.500,00 €, za pokrivanje 

stroškov intervencij po neurju z deţevjem z dne 9. in 10.07.2009 iz sredstev rezerv. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 14 članov občinskega sveta. 

Sklepi v paketu so bili sprejeti z 12 glasovi »za« in z 1 glasom »proti«. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

 

SKLEP 12: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep, da občinska uprava 

Občine Šmartno pri Litiji in Odbor za zaščito in reševanje pripravita Merila za 

dodeljevanje denarne pomoči ob naravnih nesrečah. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 14 članov občinskega sveta. 

Sklep je bil sprejet z 13 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 

 

AD 4). Posamični program ravnanja s stvarnim premoţenjem 

 

Uvod sta podala Nataša Dobravec in ţupan Milan Izlakar. 

 

Razprava: Joţa Ţurga, Sonja Peterlin Krznar, Matjaţ Aškerc, Franc Černe. 

 

Dodatna pojasnila sta podala ţupan Milan Izlakar in Andreja Leskovšek. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:  

 

SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep, da se pridobi 

nepremičnina zemljišče parc. št. 1156/2 njiva v izmeri 731 m2 vpisana v zemljiško 

knjiţni vloţek 448 k.o. Jablanica. Vrednost nepremičnine znaša 5.848,00 €. 
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Nepremičnina se pridobi na podlagi Zakona o kmetijskih zemljiščih. Davek od prometa 

z nepremičninami in notarsko overitev podpisa prodajalca  plača Občina Šmartno pri 

Litiji. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 14 članov občinskega sveta. 

Sklep je bil sprejet z 13 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 

 

SKLEP 2: Občinski svet  Občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep, da se z lastniki 

zemljišč parc. št. 61/7 pot v izmeri 14 m2, vpisana v ZK vloţek 710, 63/12 pot v izmeri 57 

m2, 61/4 pot v izmeri 158 m2, 63/10 pot v izmeri 9 5m2 vse vpisane v ZK 20, 89/23  pot v 

izmeri 56 m2 in 90/2 pot v izmeri 18 m2 obe vpisani v ZK vloţek 97  vse k.o. Liberga 

sklene pogodba namesto razlastitve, na način, da gre za brezplačni prenos lastninske 

pravice. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 14 članov občinskega sveta. 

Sklep je bil sprejet z 14 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 

 

SKLEP 3: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep, da se nepremičnina 

zemljišče parc. št. 940/11 njiva v izmeri 220 m2 vpisana v zemljiško knjiţni vloţek 592 

k.o. Šmartno. Vrednost nepremičnine znaša 9.020,00 €. Nepremičnina se proda na 

podlagi neposredne pogodbe. Davek od prometa z nepremičninami, stroške cenitve, 

stroške geodetske odmere in  notarsko overitev podpisa prodajalca  plača kupec. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 14 članov občinskega sveta. 

Sklep je bil sprejet z 8 glasovi »za« in z 4 glasovi »proti«. 

 

SKLEP 4: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep, da se nepremičnine 

parc. št.  1047/8 dvorišče v izmeri  254 m2  in parc. št. 1428/2 dvorišče v izmeri 75 m2 

obe vpisani v ZK vloţek 1245 m2 menjata za nepremičnine parc. št. 211/2 cesta v izmeri 

28 m2 (do ½) in parc. št. 211/3 cesta v izmeri 40 m2 (do ½), obe vpisani v ZK vloţek 1077 

k.o. Šmartno, ter nepremičnine parc. št. 259/6 cesta v izmeri 19 m2, parc. št. 269/8 cesta 

v izmeri 24 m2 in parc. št. 269/6 cesta v izmeri 227 m2 (do 1/1), vse vpisane v ZK vloţek 

318 k.o. Šmartno. 

Razliko v 25 m2 v škodo občine, je lastnik zemljišča dolţan prepisati na občino po 

odmeri ceste LC 426 113 in pravnomočni odločbi GURS (predvidena zemljišča parc. št. 

268/1 oz. 263/1 k.o. Šmartno). 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 14 članov občinskega sveta. 

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

 

SKLEP 5:  Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep, da bo Občina 

Šmarno pri Litiji, v zavarovanje terjatve upnika Ţupnije Šmartno pri Litiji, iz naslova 

nakupa zemljišč parc. št. 106/1, 112/6 in 112/4 vse k.o. Šmartno za namen izgradnje 

večstanovanjskega objekta, v višini 200.000,00 EUR, ustanovila skupno hipoteko na 

trisobnem stanovanju  v pritličju z garaţo na naslovu  Za Povrtmi 4 v Šmartnem pri 

Litiji (najemnik Anton Medvešek), katerega ocenjena vrednost na dan 30. 04. 2008 

znaša 64.400,00 EUR in na enosobnem stanovanju št. 11 na naslovu Bartolova ul. 2 v 

Šmartnem pri Litiji (najemnik Boris Ţuţek) katerega ocenjena vrednost na dan 30. 4. 

2008 znaša 74.400,00 EUR in poslovni prostor št. 704, v izmeri 53,53 m2, na naslovu 
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Staretov trg 25, Šmartno pri Litiji, v korist Ţupnije Šmartno pri Litiji, Usnjarska cesta 

6, Šmartno, z zapadlostjo na dan 31.12.2013. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 14 članov občinskega sveta. 

Sklep je bil sprejet z 7 glasovi »za« in z 3 glasovi »proti«. 

 

SKLEP 6: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep, da se opravi javna 

draţba o prodaji štirih stanovanje št. 1 (pritličje + mansarda, ki obsega: dnevni prostor, 

vetrolov, stopnišče, kopalnico, 2x soba, hodnik, stranišče in teraso) v skupni izmeri s 

faktorjem 80.11 m2, stanovanje se proda po izklicni ceni 100,538,00 €, stanovanje št. 2 

(pritličje, ki obsega: dnevni prostor, vetrolov, kopalnico, garderobo in teraso) v skupni 

izmeri s faktorjem 40,84 m2, stanovanje se proda po izklicni ceni 54.440,00 €, stanovanje 

št. 3 (pritličje, ki obsega: dnevni prostor, vetrolov, kopalnico in teraso) v skupni izmeri s 

faktorjem 36,53 m2, stanovanje se proda po izklicni ceni 48.695,00 € in stanovanje št. 5 ( 

mansarda, ki obsega: stopnišče, dnevni prostor, kopalnico, spalnico in teraso) v skupni 

izmeri s faktorjem 48,38 m2, stanovanje se proda po izklicni ceni 63.233,00 €. Vsa 

stanovanja se nahajajo v prvem nizu na Grmačah. Stanovanja bodo prodana na podlagi 

javne draţbe. Najniţja vrednost višanja kupnine znaša 500,00 €. 

 

Ob glasovanju je bilo navzočih 14 članov občinskega sveta. 

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

 

SKLEP 7: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep, da se spremeni letni 

načrt pridobitve in razpolaganja s stvarnim premoţenjem občine tako, da se v letni plan 

pridobivanja  dodajo nepremičnine  parc. št. 90/2, 89/23, 61/7, 61/4, 63/10, 63/12 vse k.o. 

Liberga, nepremičnine parc. št. 259/6, 269/8, 269/8, 269/6 do 1/1 vse k.o. Šmartno, 

nepremičnine parc. št. 211/3 in 211/2  do ½ vse k.o. Šmartno 

V letni načrt razpolaganja se dodajo nepremičnine parc. št. 1047/8, 1428/2 vse k.o. 

Šmartno. Ter nepremičnine stanovanje št. 1, 2, 3 in 5 v prvem nizu na Grmačah. 
 

Ob glasovanju je bilo navzočih 14 članov občinskega sveta. 

Sklep je bil sprejet z 7 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 

 

AD 5). Kadrovske zadeve 

- imenovanje predstavnikov ustanovitelja v svet javnega zavoda Osnovna šola 

Šmartno 

 

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

Černe. 

 

Razprava: Joţe Ponebšek, Franc Černe, Sonja Peterlin Krznar. 

 

Ker tudi na seji ni bilo podanih predlogov za člane sveta javnega zavoda Osnovna šola 

Šmartno, se postopek ponovi pred naslednjo sejo občinskega sveta. 

 

AD 6). Pobude in vprašanja svetnikov 

 

Peter Avbelj: Spoštovani kolegi malce se lahko zamislite o sklepu o katerem smo drugič 

glasovali. Svetnik meni, da je bistvo demokracije v tem, da če je enkrat en sklep sprejet, naj bi 
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tudi veljal. Tako pa so svetniki v bistvu sami sebe negirali. Misli, da to ni bistvo te institucije, 

da na naslednji seji popravlja tisto, kar je bilo legitimno in legalno sprejeto.  

Veselilo ga bo, če se bo končno ugotovilo, kdo je bil glavni igralec v igri »gremo vodo krast«. 

Upa, da se bo tudi ugotovilo zakaj je prišlo do preplačila vode s strani enega uporabnika, ki je 

sploh ni uporabil, saj sploh ni bil doma. Ţupan je s tem seznanjen. Upa, da so vzroki za to 

ugotovljeni, zakaj sistem ni deloval. Meni, da so med grešniki tudi najmlajši iz kostrevniške 

doline, saj so se posluţevali vode za urejanje športnega igrišča. Svetnik meni, da občina ne bo 

bankrotilrala, če bo omogočila uporabljanje tega igrišča v Kostrevnici. To je bolj pripomba 

oz. predlog, da se v tej smeri razmisli.  

Kot je slišal iz ţupanovega poročila, se v občini delajo ceste, mostovi zato upa, da občinska 

uprava glede na to, da bo ta postopek dolg, do pomladi ustrezno razmišlja, kako bo 

spremenila tudi občinski pravilnik o kategorizaciji cest. To bi bila rešitev tudi za cesto skozi 

Kostrevnico, saj bi se krajani končno rešili tudi tranzitnega prometa iz bliţnjih peskokopov od 

katerih imajo občani in ta občina zelo malo. Prebivalci Kostervnice so vsak dan 

izpostavljenost hudi nevarnosti za njihove otroke.  

Zadnja zadeva ni populistična, čeprav se ţe bliţamo volitvam. Priporočilo vlade je tudi za 

zmanjšanje sejnin. Ugotavlja, da tega sklepa njim tudi ni treba sprejet, glede na to, da v 

povprečju zasedajo na tri mesece in pol in s tem ţe dosti prispevajo k varčevalnim ukrepom 

naše občine. 

Tomaţ Gradišek: Hvala za tak izčrpen odgovor in pa tabelo, ki jim je bila posredovana. 

Vprašal bi samo ali je bilo kdaj do sedaj od začetka, oziroma od sprejetja sklepa, ki so ga na 

občinskem svetu sprejel o gradnji dvorane oziroma predračun, ki so ga takrat sprejemal če so 

bili kdaj ti podatki objavljeni. Po njegovem niso bili, daj da bi jih on videl ne, do danes. Misli, 

da je to glede na vse to, kar je bilo danes povedano, glede na to, da so se pregovarjali eno uro 

in prav da so se o 9.090,00 € ali bomo dali pomoč temu ali onemu. Če se ne moti, so takrat 

potrdili predračun za dvorano v višini 2.5 MIO €, danes pa imajo na mizi, da je to 3.4 MIO € 

skoraj 3.5 MIO €, da je to en milijon več in vse te debate.  Čudi ga, da to nikogar ne moti. To 

so veliki denarji. Da ne bi ponovno spet kdo mislil, da ima on kaj proti dvorani. Daleč od 

tega. Potrebuje se, notri so, dogaja se, kot je potem pohvalno napisano, da je zasedena. Čeprav 

ponovno z eno lepotno napako. Ne misli razpredat, zakaj je sedaj 3.5 MIO €, za njega je to še 

več, ker nihče ni upošteval zemljišča, ki bi ga morali prišteti. To je bilo pač občinsko 

zemljišče in  sedaj ni všteto v ceno te dvorane. Če bi šli sedaj to pogledat, koliko je to stalo na 

m2, je to po njegovem ogromna razlika, od tistega kar je bilo prvotno njim posredovano. 

Lahko se še kar čudijo, če ne bo denarja za kaj drugega, ker je bil projekt mnogo preplačan, 

da ne govori o tem, da po njegovem niso sklepali o kakšnih dodatnih aneksih, kdo je to 

naredil ne ve. Lepo, da je dvorana zasedena in da sluţi svojemu namenu, bi pa rekel samo to,  

da je večina uporabnikov tistih, ki se jim iz proračuna plačujejo dotacije, zato od te dvorane ni 

veliko prihodkov. Sicer je tudi v elaboratu takrat bilo napisano, da dvorana ne bo profitabilna 

in da bo vedno na plečih davkoplačevalcev oziroma občinskega proračuna. Toliko v 

razmislek.  

Joţa Ţurga: Prej je ţupan rekel, da občanu ni povedal, da je ona proti. Ona govori tukaj kot 

svetnica, nje ni sram in ona v bistvu ni proti nobeni stvari. Hotela je druge svetnike seznaniti z 

nekim dejstvom. Očitno se nekaterim tega ne da dopovedati.  

Vljudno bi prosila, da se, če se da ţe pri prejšnji pobudi, oziroma vprašanju ge. Sonje Petelin 

Krznar glede visokih cipres pri šoli naredi zaznamek, da  omenjena delavka šole ni ona. Upa, 

da jo bo tudi ga. Sonja razumela. Delavk na šoli je sedemdeset. Vsakemu bralcu, pa nekak 

asociacija, ko prebere delavka šole, pomisli na svetnico. (Sonja Peterlin Krznar je pojasnila 

zadevo). Nekdo, ki bere ta zapisnik (Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu) ne bo 

pomislil na neko drugo delavko ampak verjetno avtomatsko nanjo, kot svetnico. 
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Sonja Peterlin Krznar: Svetnica bi imela pobudo oziroma vprašanje. Počitnice so bile precej 

dolge in misli, da je g. ţupan v svojem poročilu pozabil povedati eno zadevo. Iz medijev so 

slišali, da je bila podpisana pogodba za odlaganje komunalnih odpadkov v Občino Trebnje. 

Ona bi glede na to, da se vsebina te pogodbe verjetno dotika tudi finančne obremenitve vseh 

občanov prosila, da se na naslednji seji svetnikom ta pogodba predloţi.  

Franc Černe: Svetnik je enkrat ţe povedal, da odstopa od funkcije koordinatorja za KS 

Štangarske Poljane, pa verjetno to ni bilo resno vzeto, ker dobiva še kar naprej pošto. 

Koordinatorji so bili naprošeni, da po krajevnih skupnostih, ki jih ni, skličejo ljudi, da bi 

potem laţje pripravili proračun. Ţupan je ţe uvodoma povedal, da ni denarja. Potem so slišali 

več raznih zadev, kako se bodo stvari odvijale v bodoče glede na razpoloţljiva sredstva. 

Svetnik sprašuje, na katerem delu planskih nalog na področju investicij se bodo zadeve črtale, 

ker ena izmed teh je tudi tista cesta, ki jo je omenil ţe prej, da je ne bo še enkrat. Zanima ga, 

če se predvideva tudi rebalans proračuna v letošnjem letu, ker so vsa sredstva ţe 

prerazporejena in pokoriščena, zato velikokrat razmišlja, da je skoraj nesmisel, da hodi na te 

sestanke. V kraju oziroma v celi dolini se ne zgodi nič. V zadnjem času, pa ne bo rekel, da 

zato, ker se bliţajo te lokalne volitve, ljudje s tega območja izredno razmišljajo o tem, da niso 

v pravi občini. Verjetno to občuti tudi ţupan. Večkrat pomisli, da je nesmiselno prihajati na 

takšne sestanke, ker v treh letih nič oziroma v štirih letih nič in potem drug mandat mine. 

Potem se vprašaš če si sploh koristen tej druţbi oz. če ni bolje početi kaj drugega, kot tiso kar 

znaš in kjer je več učinka.  

Joţe Ponebšek: Kot je ţe opozoril na seji odbora, naj se preko uprave opozori vzdrţevalca 

cest, da se na Gradiških Lazah pri avtobusni postaji, kjer se zbirajo otroci in čakajo na 

avtobus, nastaja luknja. Zato bi bilo dobro, da se to pogleda in zakrpa, da ne bi slučajno prišlo 

do kakšnih poškodb.  

Miro Koprivnikar: Zanima ga, kako bi se lahko rešil problem plakatiranja, da bi tisti, ki 

plakatira po končani prireditvi ali pa ko plakat nima več svoje veljave, plakat tudi odstranil.  

 

 

Predsedujoči je zaključil sejo ob  19.55 uri. 

 

 

Pripravila:                                         

Nataša Dobravec 

   

  

                  

Tajnik občine:                                                                                                        Predsedujoči: 

mag. Karmen Sadar                                                  Milan Izlakar 


