
- skrajšani zapisnik 6. redne seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji -

 
Skrajšani zapisnik

 šeste redne seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji, ki je bila dne, 24.05.2007 
ob 18.00 uri, v sejni sobi Občine Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, Šmartno pri 

Litiji

Prisotni svetniki: Jože Ponebšek, Franc Černe, Matjaž Aškerc (od 18.07 ure dalje), Sonja 
Peterlin  Krznar,  Peter  Avbelj,  Joža  Žurga,  Jernej  Peterlin,  Miroslav  Berčon,  Miro 
Koprivnikar, Franc Jaklič, Petra Kovačič, Marjan Janežič, Janez Trpin, Tomaž Gradišek 
Odsotni: Peter Jože Poglajen opr.,  Jože Verbajs
Ostali prisotni: Za občinsko upravo: Karmen Sadar, Nataša Dobravec, Ines Klinkon,  Albert 
Pavli – ravnatelj OŠ Šmartno, predstavniki Centra za socialno delo v Litiji: Danica Kolšek, 
Nataša Verhovec in Stanislava Vidic, predstavniki podjetja Aping d.o.o.: Andrej Poglajen, 
Boštjan Juvan in Vital Grabnar.

Sejo je pričel in vodil župan Občine Šmartno pri Litiji Milan Izlakar. Po uvodnem pozdravu je 
predsedujoči ugotovil sklepčnost sveta (navzočih je bilo 13 članov občinskega sveta od 16 - 
ih).

Potrditev skrajšanega zapisnika
- 5. redne seje z dne, 26.04.2007

Pripomb na zapisnik ni bilo.

Ob glasovanju je bilo navzočih 13 svetnikov.
Skrajšani zapisnik je bil potrjen z 12 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.

Predsedujoči je predlagal naslednji dnevni red:

1. Poročilo o delu župana in občinske uprave
2. Prenehanje delovanja podružnične šole Javorje
3. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna 

šola Šmartno, predlog za drugo branje
4. Odlok o koncesiji storitev dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja 

zemeljskega plina na območju Občine Šmartno pri Litiji, predlog za drugo branje
5. Odlok o zaključnem računu Občine Šmartno pri Litiji za leto 2006,  predlog za prvo 

branje in sprejem sklepa o potrditvi  Poročila o popisu osnovnih sredstev, terjatev in 
obveznosti proračuna Občine Šmartno pri Litiji na dan 31.12.2006

6. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za območje individualne gradnje na območju 
osrednje urbane aglomeracije Velika Kostrevnica – VK2, predlog za prvo branje

7. Odlok o programu opremljanja na podlagi občinskega lokacijskega načrta za območje 
individualne gradnje na območju osrednje urbane aglomeracije Velika Kostrevnica – 
VK2, predlog za prvo branje

8. Investicijski program za gradnjo športne dvorane Šmartno
9. Soglasje k ceni storitve pomoč na domu, ki jo izvaja CSD Litija
10. Premoženjsko pravne zadeve:
- Soglasje k sklenitvi aneksa št. 2 k Pogodbi o razdružitvi skupnega premoženja občin 

Litija in Šmartno pri Litiji z dne 03.10.2003 (št. zadeve: 711-004/2005)

1



- skrajšani zapisnik 6. redne seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji -

- Menjava zemljišč med Kmetijsko gozdarsko zadrugo Litija z.o.o. in Občino Šmartno 
pri Litiji (št. zadeve: 466-001/2007)

- Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 955/4 in 
958/4, k.o. Vintarjevec (št. zadeve: 466-029/2007)

11. Kadrovske zadeve: 
- imenovanje direktorja Javnega zavoda Bogenšperk

12. Pobude in vprašanja svetnikov

Razprava na dnevni red:

Franc Černe je predlagal  umik z dnevnega reda prvo alineo pri  10.  točki  dnevnega reda: 
»Soglasje k sklenitvi aneksa št. 2 k Pogodbi o razdružitvi skupnega premoženja občin Litija in 
Šmartno pri Litiji z dne 03.10.2003«

Tomaž Gradišek  in  Franc  Jaklič,  sta  prav  tako predlagala  umik prve  alinee  pri  10.  točki 
dnevnega reda.

Pojasnilo je podal župan Milan Izlakar.

Predsedujoči  je  z  dnevnega  reda  pri  10.  točki  umaknil  prvo  alineo  »Soglasje  k  sklenitvi 
aneksa št. 2 k Pogodbi o razdružitvi skupnega premoženja občin Litija in Šmartno pri Litiji z 
dne 03.10.2003« in dal na glasovanje naslednji predlog dnevnega reda:

1. Poročilo o delu župana in občinske uprave
2. Prenehanje delovanja podružnične šole Javorje
3. Odlok  o  spremembah  in  dopolnitvah  Odloka  o  ustanovitvi  javnega  zavoda 

Osnovna šola Šmartno, predlog za drugo branje
4. Odlok  o  koncesiji  storitev  dejavnosti  sistemskega  operaterja  distribucijskega 

omrežja zemeljskega plina na območju Občine  Šmartno pri  Litiji,  predlog za 
drugo branje

5. Odlok o zaključnem računu Občine Šmartno pri Litiji za leto 2006,  predlog za 
prvo branje in sprejem sklepa o potrditvi  Poročila o popisu osnovnih sredstev, 
terjatev in obveznosti proračuna Občine Šmartno pri Litiji na dan 31.12.2006

6. Odlok  o  občinskem  lokacijskem  načrtu  za  območje  individualne  gradnje  na 
območju osrednje urbane aglomeracije  Velika Kostrevnica – VK2, predlog za 
prvo branje

7. Odlok o programu opremljanja na podlagi  občinskega lokacijskega načrta  za 
območje individualne gradnje na območju osrednje urbane aglomeracije Velika 
Kostrevnica – VK2, predlog za prvo branje

8. Investicijski program za gradnjo športne dvorane Šmartno
9. Soglasje k ceni storitve pomoč na domu, ki jo izvaja CSD Litija
10. Premoženjsko pravne zadeve:
- Menjava zemljišč med Kmetijsko gozdarsko zadrugo Litija z.o.o. in Občino 

Šmartno pri Litiji (št. zadeve: 466-001/2007)
- Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 955/4 in 

958/4, k.o. Vintarjevec (št. zadeve: 466-029/2007)
11. Kadrovske zadeve: 

- imenovanje direktorja Javnega zavoda Bogenšperk
12. Pobude in vprašanja svetnikov
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Ob glasovanju je bilo navzočih 14 članov občinskega sveta.
Dnevni red je bil sprejet z 14 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.

AD 1). Poročilo o delu župana in občinske uprave

Poročilo je podal župan Milan Izlakar.

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

AD 2). Prenehanje delovanja podružnične šole Javorje

Uvod sta podala ravnatelj Osnovne šole Šmartno Albert Pavli in župan Milan Izlakar.
Poročilo o delu na Odboru za družbene dejavnosti je podala predsednica odbora Joža Žurga.

Razprave ni bilo.

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:

SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme sklep o prenehanju delovanja 
Podružnične šole Javorje.

Ob glasovanju je bilo navzočih 14 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 12 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.

AD  3).  Odlok  o  spremembah  in  dopolnitvah  Odloka  o  ustanovitvi  javnega  zavoda 
Osnovna šola Šmartno, predlog za drugo branje

Uvod je podala Karmen Sadar.
Poročilo o delu na Komisiji za statut in pravna vprašanja je podal predsednik komisije Franc 
Jaklič.
Poročilo o delu na Odboru za družbene dejavnosti je podala predsednica odbora Joža Žurga.

Razprave ni bilo.

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:

SKLEP:  Občinski  svet  Občine  Šmartno  pri  Litiji  sprejme Odlok  o  spremembah in 
dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Šmartno.

Ob glasovanju je bilo navzočih 14 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 13 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.

AD 4). Odlok  o  koncesiji  storitev  dejavnosti  sistemskega  operaterja  distribucijskega 
omrežja zemeljskega plina na območju Občine  Šmartno pri  Litiji,  predlog za drugo 
branje

Uvod je podala Ines Klinkon.
Poročilo o delu na Komisiji za statut in pravna vprašanja je podal predsednik komisije Franc 
Jaklič.
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Razprave ni bilo.

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:

SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema Odlok o koncesiji storitev 
dejavnosti  sistemskega  operaterja  distribucijskega  omrežja  zemeljskega  plina  na 
območju 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«.

AD 5). Odlok o zaključnem računu Občine Šmartno pri Litiji za leto 2006,  predlog za 
prvo branje in sprejem sklepa o potrditvi  Poročila o popisu osnovnih sredstev, terjatev 
in obveznosti proračuna Občine Šmartno pri Litiji na dan 31.12.2006

Uvod je podala Tatjana Martinčič Poglajen.
Poročilo o delu na Komisiji za statut in pravna vprašanja je podal predsednik komisije Franc 
Jaklič.
Poročilo  o  delu  na  Odboru  za  gospodarstvo,  kmetijstvo,  turizem  in  finance  je  podal 
predsednik odbora Franc Černe.
Poročilo o delu na Odboru za družbene dejavnosti je podala predsednica odbora Joža Žurga.
Poročilo o delu na Odboru za zaščito in reševanje je podal predsednik odbora Marjan Janežič.

Razprava: Tomaž Gradišek, Peter Avbelj.

Joža Žurga replika na Tomaža Gradiška.

Dodatna pojasnila je podal župan Milan Izlakar.

Po končani razpravi je dal predsedujoči na glasovanje naslednja predloga sklepov v paketu:

SKLEP  1:  Občinski  svet  Občine  Šmartno  pri  Litiji  sprejema  Odlok  o  zaključnem 
računu proračuna občine Šmartno pri Litiji za leto 2006 v prvem branju.

SKLEP 2: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema Poročilo o popisu osnovnih 
sredstev, terjatev in obveznosti Občine Šmartno pri Litiji za leto 2006.

Ob glasovanju je bilo navzočih 14 članov občinskega sveta.
Sklepa v paketu sta  bila sprejeta z 13 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.

AD 6). Odlok  o  občinskem  lokacijskem  načrtu  za  območje  individualne  gradnje  na 
območju  osrednje  urbane  aglomeracije  Velika  Kostrevnica  –  VK2,  predlog  za  prvo 
branje

Uvod je podala Ines Klinkon.
Poročilo o delu na Komisiji za statut in pravna vprašanja je podal predsednik komisije Franc 
Jaklič.

Razprave ni bilo.
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Predsedujoči je dal na glasovanje naslednja predloga sklepov v paketu:

SKLEP 1: Občinski svet sprejema Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za območje 
individualne gradnje na območju osrednje urbane aglomeracije Velika Kostrevnica – 
VK 2 – v prvem branju.

SKLEP 2: V času javne razgrnitve predloga Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za 
območje  individualne  gradnje  na  območju  osrednje  urbane  aglomeracije  Velika 
Kostrevnica – VK 2 ni bilo podanih pripomb.

Ob glasovanju je bilo navzočih 13 članov občinskega sveta.
Sklepa v paketu sta  bila sprejeta z 13 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.

AD 7). Odlok o programu opremljanja na podlagi občinskega lokacijskega načrta za 
območje  individualne  gradnje  na  območju  osrednje  urbane  aglomeracije  Velika 
Kostrevnica – VK2, predlog za prvo branje

Uvod je podala Ines Klinkon.
Poročilo o delu na Komisiji za statut in pravna vprašanja je podal predsednik komisije Franc 
Jaklič.

Razprave ni bilo.

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:

SKLEP:  Občinski  svet  Občine  Šmartno  pri  Litiji  sprejema  Odlok  o  programu 
opremljanja na podlagi občinskega lokacijskega načrta za območje individualne gradnje 
na območju osrednje urbane aglomeracije Velika Kostrevnica – VK 2 v prvem branju.

Ob glasovanju je bilo navzočih 14 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 14 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.

Predsedujoči je odredil deset minutni odmor.

- odmor -

Predsedujoči je preveril sklepčnost sveta ( navzočih je bilo 11 svetnikov od 16 –ih).

AD 8). Investicijski program za gradnjo športne dvorane Šmartno

Uvod sta podala Karmen Sadar in Vital Grabnar.
Poročilo o delu na Odboru za družbene dejavnosti je podala predsednica odbora Joža Žurga.
Poročilo  o  delu  na  Odboru  za  gospodarstvo,  kmetijstvo,  turizem  in  finance  je  podal 
predsednik odbora Franc Černe.

Razprava:  Franc  Černe,  Sonja  Peterlin  Krznar,  Matjaž  Aškerc,  Miroslav  Berčon,  Jernej 
Peterlin,  Joža Žurga, Peter Avbelj,  Franc Jaklič,  Jože Ponebšek,  Tomaž Gradišek,  Marjan 
Janežič.
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Dodatna pojasnila so podali: Vital Grabnar, Karmen Sadar, Andrej Poglajen, župan Milan 
Izlakar.

Po končani razpravi je dal predsedujoči na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

SKLEP:  Občinski  svet  Občine  Šmartno  pri  Litiji   sprejme  predlog  Investicijskega 
programa za gradnjo športne dvorane Šmartno, ki ga je izdelalo podjetje IN- TACT 
d.o.o..

Ob glasovanju je bilo navzočih 14 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 9 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.

Predsedujoči je odredil deset minutni odmor.

- odmor -

Predsedujoči je preveril sklepčnost sveta ( navzočih je bilo 11 svetnikov od 16 –ih).

AD 9). Soglasje k ceni storitve pomoč na domu, ki jo izvaja CSD Litija

Uvod je podala Danica Kolšek.
Poročilo o delu na Odboru za družbene dejavnosti je podala predsednica odbora Joža Žurga.

Razprava: Sonja Peterlin Krznar, Marjan Janežič, Joža Žurga.

Dodatna pojasnila je podala Danica Kolšek.

Po končani razpravi je predsedujoči dal na glasovanje naslednje predloge sklepov v paketu:

SKLEP  1:  Občinski  svet  Občine  Šmartno  pri  Litiji  daje  soglasje  k  ceni  socialno 
varstvene  storitve  pomoč  na  domu,  ki  jo  je  predlagal  izvajalec  storitve  Center  za 
socialno delo Litija v višini 11,20 EUR na efektivno uro.
Cena storitve se dodatno zniža za subvencijo iz sredstev proračuna občine Šmartno pri 
Litiji za 5,60 EUR na uro neposredne uporabe. Cena za neposrednega uporabnika  tako 
znaša 5,60 EUR.

SKLEP 2: Strošek vodenja za občino Šmartno pri Litiji znaša mesečno 431,62 EUR to je 
za 0,11 strokovnega delavca.

SKLEP  3:  Občinski  svet  Občine  Šmartno  pri  Litiji  soglaša,  da  se  navedene  cene 
uporabljajo od 1.6.2007 dalje.

Ob glasovanju je bilo navzočih 14 članov občinskega sveta.
Sklepi v paketu so bili sprejeti z 10 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.

AD 10). Premoženjsko pravne zadeve:

- Menjava zemljišč med Kmetijsko gozdarsko zadrugo Litija z.o.o. in Občino 
Šmartno pri Litiji (št. zadeve: 466-001/2007)
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Uvod sta podala župan Milan Izlakar in Nataša Dobravec.

Razprava: Tomaž Gradišek, Franc Černe, Miroslav Berčon.

Po končani razpravi je dal predsedujoči na glasovanje naslednji predlog sklepa:

SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep, da se nepremičnina 
zemljišče parc. št. 403/1 travnik v izmeri 3015 m2, vpisana v ZKV 506, k.o. Šmartno v 
lasti Občine Šmartno pri Litiji menja z zemljiščem parc. št. 617/6 k.o. Šmartno v izmeri 
3015 m2 v lasti Kmetijsko gozdarske zadruge Litija, z.o.o. Pogoj za zamenjavo zemljišča 
je prepis hipoteke iz zemljišča parc. št. 617/6, na zemljišče parc. št. 403/1. 

Ob glasovanju je bilo navzočih 14 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 14 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.

- Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 955/4 in 
958/4, k.o. Vintarjevec (št. zadeve: 466-029/2007)

Uvod je podal župan Milan Izlakar.

Razprave ni bilo.

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednja predloga sklepov v paketu:

SKLEP 2: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep, da zemljišči parc. št. 
955/4 in 958/4,  ZKV 608, k.o.  Vintarjevec,  pridobita status grajenega javnega dobra 
lokalnega pomena v upravljanju Občine Šmartno pri Litiji.

SKLEP  3:  Občinski  svet  Občine  Šmartno  pri  Litiji  sprejema  sklep,  da  se  menjava 
nepremičnin zemljišče parc. št. 617/6 v lasti Kmetijsko gozdarske zadruge Litija, z.o.o. 
in zemljišče parc. št. 403/1, v lasti Občine Šmartno pri Litiji obe k.o. Šmartno, upošteva 
v letnem programu pridobivanja in razpolaganja stvarnega premoženja za leto 2007.

Ob glasovanju je bilo navzočih 14 članov občinskega sveta.
Sklepa v paketu sta bila sprejeta z 14 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.

AD 11). Kadrovske zadeve: 
- imenovanje direktorja Javnega zavoda Bogenšperk

Uvod sta podala predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Franc 
Černe in Karmen Sadar.

Predsedujoči je odredil pet minutni odmor.

- odmor -

Predsedujoči je preveril sklepčnost sveta ( navzočih je bilo 14 svetnikov od 16 –ih).

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
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SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep, da se ponovi razpis za 
direktorja Javnega zavoda Bogenšperk.

Ob glasovanju je bilo navzočih 14 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 10 glasovi »za« in z 1 glasom »proti«.

AD 12). Pobude in vprašanja svetnikov

Peter Avbelj  Svetnik je povedal, da se vendar premika. V naselju Mala Kostrevnica je z ene 
strani že postavljen znak za kraj. Svetnik  upa, da bo kmalu še z druge strani kraja postavljena 
oznaka da je to naselje.
Drugo je svetnik pohvalil, da imajo sedaj  vsaj za eno sejo naprej vedo za datum, kdaj bo seja 
in, da je bila tudi ta pobuda upoštevana. 
Svetnik je postavil samo eno svetniško vprašanje, da ne bo izgledalo, da je samo na osnovi 
nekih  govoric  filozofira,  zadevo  je  tudi  fotografiral.  Svetnik  lahko  pošlje  fotografije  kot 
dokazno gradivo. Datum fotografiranja je 13.05.2007. Gre pa za Rakovnik. V letošnjem letu 
naj bi se že izvajala sanacija. Na kar je na mestu, kar mu je uspelo ugotoviti, stanje kaže da 
Industrija usnja Vrhnika še vedno tam dovaža odpadke, kot je razvidno iz fotografij. Svetnika 
zanima kakšno je sedaj dejansko trenutno stanje v zvezi  s to sanacijo,  koliko ima občina 
možnosti nadzora kaj se dejansko sploh na tej zemlji dogaja. Njegova bojazen pa je, da nas bo 
država še enkrat peljala žejne čez vodo.

Joža  Žurga   Rdeči  križ  kot  humanitarna  organizacija  enaka  za  vse  tudi  letos  razpisuje 
program letovanja za otroke. V programu sta navedeni dve ceni in sicer za otroke iz Občine 
Litija je cena 7,50 €| na dan, za otroke iz Občine Šmartno pri Litiji pa  je občutno večja cena 
in sicer 12,00 € na dan.  Svetnico zanima zakaj je prišlo do te razlike. 
Odgovor je podala Karmen Sadar na seji.

Matjaž Aškerc Svetnik se navezuje na prejšnje vprašanje. Dobil je odgovor glede varovanja 
podatkov.  Piše,  da  je  ga.  Joži  Vovk govorila  z  dežurnim pooblaščencem (Karmen Sadar 
pojasni, da je z njim govorila ona in ne ga. Joži Vovk). Svetnika je zanimalo če o razgovoru z 
dežurnim pooblaščencem obstaja kakšen uradni zaznamek. Svetnika zanima, če imajo sedaj 
dostop  do  teh  informacij  (Karmen  Sadar  je  pojasnila,  da  je  dal  vsak  od  pooblaščencev 
drugačno informacijo o dostopu do tajnih podatkov). 
Na zadnji seji je bila podana pobuda s strani kolega Černeta, da se razmisli o novem skupnem 
oziroma v nekakšni drugi obliki. Svetnik misli, da tega odgovora ni, če je se opravičuje. Pri 
tem  odgovoru  je  podana  sestava  uredniškega  odbora  piše,  da  je  funkcija  odgovornega 
urednika  verjetno  plačana.  Res  je  da  so  ostali  uredniki  tehnični,  predstavnik  naročnika 
navedeni, kdo je pa odgovorni  urednik pa ni navedeno (Karmen Sadar je pojasnila, kdo je 
odgovorni urednik in da je to navedeno v odgovoru). Jani Vozu glavni urednik in odgovorni? 
Svetnika zanima, če je plačano in če se da to poizvedeti (Karmen Sadar je podala pojasnilo). 
Dobili  so  dokumentacijo  glede  Polandove  hiše,  ki  je  kar  zajetna.  Svetnik  jo  je  malce 
pregledal, številke kot jih je že prej navedel od 1.700.000,00 SIT do okoli 5.900.000,00 SIT. 
svetnik prosi, če se lahko njegovo vprašanje in ta odgovor, ki je zraven da g. Andreju Turku, 
da vse skupaj pregleda in poda neko svoje mnenje o temu. Tukaj vidimo nekaj kopirano nekje 
so podpisi nekje niso, nekje je za, nekje je brez podpisa in samo štampilka. (Župan Milan 
Izlakar je pojasnil, da je še zadeva z Litije in občinska uprava to ne bo raziskovala, lahko pa 
razišče zadevo Nadzorni odbor občine). Datum  je tudi iz leta 2003, 18.03.2003. 
Sprašuje kaj je z cesto Javorje -  Felič Vrh, če je kaj v planu za gredanje oziroma delna 
popravila, krpanje lukenj in tako naprej (župan je povedal, da je najprej potrebno vprašati 
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lastnika ceste, če dovoli poseg na cesto in da naj lastniki napišejo, da dovoljujejo poseg na 
omenjeno cesto). 

Sonja Peterlin Krznar  Svetnica želi, če bi lahko  tudi odgovore na vprašanja in pobude 
dobivali z ostalim gradivom, tako, da je čim manj gradiva tik pred sejo. 

Petra Kovačič  22.04.2007 je bil Mednarodni dan Zemlje. Zato je bila v soboto 31.04.2007 
izvedena čistilna akcija, na kateri se je očistila okolica. Ob tej priliki se je zahvalila vsem, ki 
so na akciji sodelovali. Vse smeti so bile pripeljane na Kopačijo so bile tudi odstranjene razen 
v Vinjem Vrhu, kjer je ostal še eden precej velik kup starih avtomobilov, avtomobilskih gum 
in bi bilo potrebno to čimprej odstraniti. 
Svetnico zanima, kako daleč je občina z izgradnjo vodovoda Primskovo in kdaj se predvideva 
da bo pitna voda pritekla iz teh pip.

Marjan Janežič  Svetnik je  na eni  izmed prejšnji  sej  podal  pobudo,  da se  uredi  oziroma 
osvetli pešpot mimo cerkve na Valvazorjevo ulico. Svetnik prosi, da se ta pešpot uredi. Živa 
meja je to pot zarasla. Svetnik predlaga, če ima hišnik čas naj to zadevo uredi.   

Tomaž Gradišek Župan je že sam povedal kaj ima v teh dneh. Med njimi je tudi slavljenec, 
ki je tudi do slej naredil na svoji življenjski poti to je g. Aškerc, ki je pred kratkim diplomiral 
in mu od srca čestita. Tistim pa ki imajo zagovorit zakaj se on z njim druži mogoče pa je to 
eden od razlogov. Veliko sreče s to diplomo!  

Predsedujoči je zaključil sejo ob 21.20 uri.

Pripravila:                                   
Nataša Dobravec

           
Tajnik občine:                                                                                              Predsedujoči:
mag. Karmen Sadar                                    Milan Izlakar
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