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Skrajšani zapisnik 

8. redne seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji, ki je bila dne 01.12.2003 ob 
18.00 uri v sejni sobi občine Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, Šmartno pri Litiji 
 
 
Prisotni svetniki: Matjaž Aškerc, Marko Femc, Damjan Golob, Tomaž Gradišek, Karmen 
Grom, Martin Knez, Franc Černe, Anton Tomažič, Roman Zaman, Jože Ponebšek, Janez 
Ponebšek, Branko Šuštaršič, Rajko Meserko 
Odsotni svetniki: Tomaž Kremžar-opr.; Jure Gradišek-opr.; Dušan Cerjak 
Ostali prisotni: za občinsko upravo: Ernest Margon, Tatjana Martinčič Poglajen, Igorij 
Parkel, Marko Povše, Nataša Dobravec, direktor JP KSP Litija d.o.o. Rudi Kozlevčar, 
direktorica Matične knjižnice Litija ga. Joža Ocepek, predsednik nadzornega odbora g. Franc 
Jaklič, novinarji. 
 
Sejo je vodil župan občine Šmartno pri Litiji g. Milan Izlakar. Po uvodnem pozdravu je 
predsedujoči ugotovil sklepčnost sveta (od 16 svetnikov jih je bilo prisotnih 12). 
 
 
 POTRDITEV ZAPISNIKA:  

- 7. redne seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji dne 16.10.2003 
 

Razprava: Franc Černe 
Pripomnil je da sta na mizi dva zapisnika sprašuje kateri zapisnik je pravi. 
Zaradi napake v zapisniku pri prisotnosti svetnikov se je na sejo dostavila popravljena prva 
stran  zapisnika. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje potrditev zapisnika. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov. 
Zapisnik je bil potrjen  z 11 glasovi »za« in 0 glasovi »proti«.  
 
Predsedujoči je razširil predlagani dnevni red s točkama: 
»Predlog za prodajo stvarnega premoženja Občine Šmartno pri Litiji; prodaja stanovanj in 
poslovnih prostorov na območju Občine Litija«, ki naj se obravnava kot prva točka dnevnega 
reda in 
»Povišanje cen programov vrtca in informacija o primanjkljaju VVZ Litija pri izvajanju 
programov predšolske vzgoje v Občini Šmartno«, ki naj se obravnava kot deveta točka 
dnevnega reda. 
Predsedujoči je  dal v razpravo naslednji predlog dnevnega reda: 
 

1. Predlog za prodajo stvarnega premoženja Občine Šmartno pri Litiji; prodaja stanovanj 
in poslovnih prostorov na območju Občine Litija. 

2. Obravnava Odloka o načinu in pogojih vračanj vlaganj v izgradnjo javnega 
telekomunikacijskega omrežja na območju občine Šmartno pri Litiji – drugo branje. 

3. Obravnava Odloka o izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2004 – 
predlog za prvo branje. 

4. Obravnava Odloka o ustanovitvi in pristojnosti odborov krajevnih skupnosti na 
območju občine Šmartno pri Litiji – prvo branje. 

5. Obravnava Odloka o ustanovitvi javnega zavoda splošne knjižnice Knjižnica Litija – 
predlog za prvo branje. 

6. Kadrovske zadeve. 
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a) imenovanje kandidata za člana sveta zavoda Zdravstvenega doma Litija 
b) imenovanje kandidata za člana sveta zavoda ZIK in 
c) imenovanje predstavnika občine za programski odbor in koordinacijo 

predstavnikov v RRA LUR. 
7. Obravnava Sklepa o imenovanju podžupana občine Šmartno pri Litiji 
8. Obravnava sklepa o višini grobarin na pokopališčih, v občini Šmartno pri Litiji, ki niso 

v upravljanju JP KSP Litija d.o.o. 
9. Povišanje cen programov vrtca in informacija o primanjkljaju VVZ Litija pri izvajanju 

programov predšolske vzgoje v občini Šmartno. 
10. Pobude in vprašanja svetnikov. 

 
Razprave na dnevni red 
 
Rajko Meserko je predlagal umik tretje točke z dnevnega reda »Obravnava Odloka o 
izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2004 – predlog za prvo branje«. 
 
Franc Černe je predlagal umik  tretje točke z dnevnega reda  »Obravnavo Odloka o 
izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2004- predlog za prvo branje«. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje predlog svetnika Meserko Rajka in Černe Franca, da se 
umakne iz dnevnega reda »Obravnava Odloka o izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri 
Litiji za leto 2004 – predlog za prvo branje«. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov. 
Predlog ni bil sprejet s 4 glasovi »za« in 5 glasovi »proti«. 
 
Zaradi nejasnosti pri glasovanju, je svetnik Rajko Meserko predlagal ponovitev glasovanja. 
 
Predsedujoči je dal ponovno na glasovanje predlog  umika tretje točke dnevnega reda. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov. 
Predlog ni bil sprejet s 5 glasovi »za« in 6 glasovi »proti«. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog dnevnega reda: 
 

1. Predlog za prodajo stvarnega premoženja Občine Šmartno pri Litiji; prodaja 
stanovanj   

      in poslovnih prostorov na območju Občine Litija. 
2.  Obravnava Odloka o načinu in pogojih vračanj vlaganj v izgradnjo javnega 

telekomunikacijskega omrežja na območju občine Šmartno pri Litiji – drugo 
branje. 

3. Obravnava Odloka o izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 
2004 – predlog za prvo branje. 

4. Obravnava Odloka o ustanovitvi in pristojnosti odborov krajevnih skupnosti na 
območju občine Šmartno pri Litiji – prvo branje. 

5. Obravnava Odloka o ustanovitvi javnega zavoda splošne knjižnice Knjižnica 
Litija – predlog za prvo branje. 

6. Kadrovske zadeve. 
a. imenovanje kandidata za člana sveta zavoda Zdravstvenega doma Litija 
b. imenovanje kandidata za člana sveta zavoda ZIK in 
c. imenovanje predstavnika občine za programski odbor in koordinacijo 

predstavnikov v RRA LUR. 
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7. Obravnava Sklepa o imenovanju podžupana občine Šmartno pri Litiji 
8. Obravnava sklepa o višini grobarin na pokopališčih, v občini Šmartno pri Litiji, 

ki niso v upravljanju JP KSP Litija d.o.o. 
9. Povišanje cen programov vrtca in informacija o primanjkljaju VVZ Litija pri 

izvajanju programov predšolske vzgoje v občini Šmartno. 
10. Pobude in vprašanja svetnikov. 

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov. 
Dnevni red je bil sprejet z 8 glasovi »za« in 3 glasovi »proti«. 
 
AD 1). Predlog za prodajo stvarnega premoženja Občine Šmartno pri Litiji; prodaja 
stanovanj  in poslovnih prostorov na območju Občine Litija. 
 
Uvod sta podala: tajnik občine  Ernest Margon in direktor JP KSP Litija d.o.o. g. Rudi 
Kozlevčar. 
Razprava: Tomaž Gradišek , Rajko Meserko, Damjan Golob, Marko Femc, Anton Tomažič. 
Dodatna pojasnila so podali direktor JP KSP Litija d.o.o. g Rudi Kozlevčar, župan Milan 
Izlakar. 
 
Na predlog svetnika Femc Markota se v predlaganem 3. sklepu pod točko a) zadnja alinea v 
oklepaju doda besedilo: stroški cenitve 
 
Predsedujoči je sprejel pobudo svetnika Femc Markota. 
Po končani razpravi je dal predsedujoči na glasovanje naslednje predloge sklepov v paketu: 
 
SKLEP 1: Občina Šmartno pri Litiji proda stanovanjske enote in poslovne prostore po 
spisku kot priloga 1 na območju Občine Litija. Pri prodaji stanovanjskih enot, bo 
Občina Šmartno pri Litiji upoštevala: 
• določila Stanovanjskega zakona v zvezi s predkupno pravico najemnika  - 

prejšnjega imetnika stanovanjske pravice, 
• določila sklenjenih najemnih pogodb za poslovne prostore za primer predkupne 

pravice, 
• določila Uredbe o pridobivanju , razpolaganju in upravljanju s stvarnim 

premoženjem države in občin 
 
SKLEP 2: S cenitvijo ugotovljena vrednost stanovanjske enote in poslovnega prostora 
predstavlja. 
a) prodajno ceno za stanovanjsko enoto ali poslovni prostor v primeru predkupne 

pravice ,  
b) izhodiščno ceno pri nadaljnji izvedbi izbrane metode prodaje. 
 
SKLEP 3: Občina Šmartno  pri Litiji bo prodala stanovanjske enote in poslovne 
prostore, za katere ne bo izkazana predkupna pravica, po naslednjih metodah oziroma 
postopkih določenih z uredbo: 
 
a) z javnim zbiranjem ponudb (46. in 47. člena uredba) pri čemer se upošteva sledeče: 

• objava v Uradnem listu RS in na oglasni deski Občine Šmartno pri Litiji, 
• ponudba mora vsebovati višino ponujene cene, ki ne sme biti nižja od izhodiščne 

cene, 
• rok in način plačila kupnine, ki ne sme biti daljši kot 8 dni od sklenitve pogodbe 
• pri izboru najugodnejšega ponudnika bodo upoštevana merila:______________, 
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• pogodba mora biti sklenjena v 30 dneh po izboru najugodnejšega ponudnika, 
• za resnost ponudbe morajo ponudniki položiti varščino v višini 5% izhodiščne cene, 
• stroške pravnega posla (davčne dajatve, notarske stroške, taksne dajatve, stroške 

cenitve) v  celoti nosi kupec. 
 

b) z neposredno pogodbo v primeru: 
• če bo posamezna ocenjena vrednost stanovanjske enote nižja od 2.000.000,00 sit (6. 

točka 52. člena uredbe) 
• če v roku treh mesecev od dneva, ko se je izkazalo, da je bilo javno zbiranje ponudb 

neuspešno in komisija soglaša s prodajo stanovanjske enote ali poslovnega prostora 
na podlagi neposredne pogodbe, pri čemer je lahko cena v neposredni pogodbi nižja 
največ za 25% od objavljene izklicne cene stanovanjske enote ali poslovnega prostora 
( 4. točka 52. člena uredbe) 

pri čemer se upošteva sledeče: 
• ponudba mora vsebovati višino ponujene cene, kine sme biti nižja od izhodiščne cene, 
• rok in način plačila kupnine, ki ne sme biti daljši kot 8 dni od sklenitve pogodbe, 
• pogodba mora biti sklenjena v 30 dneh po prejemu obvestila o določitvi prodaje, 
• za resnost ponudbe morajo ponudniki položiti varščino v višini 5% izhodiščne cene, 
• stroške pravnega posla (davčne dajatve, notarske stroške, taksne dajatve) v celoti nosi 

kupec. 
 

SKLEP 4: Za izvedbo postopka prodaje stanovanjskih enot in poslovnih prostorov 
župan Občine Šmartno pri Litiji imenuje komisijo za vodenje in nadzor postopka 
prodaje (16.člen uredbe). 
Komisija opravlja naloge in pristojnosti ki so določene v 17. členu do 22. člena uredbe. 
Župan Občine Šmartno pri Litiji imenuje tajnika, ki za komisijo opravlja strokovna in 
administrativna opravila. 
 
SKLEP 5: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji pooblašča Javno podjetje komunalno 
stanovanjsko podjetje Litija d.o.o., da za Občino Šmartno pri Litiji opravi vse posle, ki 
so potrebni za izvedbo prodaje stanovanjskih enot in poslovnih prostorov v skladu z 
zakoni, uredbo in sklepi občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji. 
 
SKLEP 6: Kupnina od prodaje stanovanj in poslovnih prostorov se nameni za plan 
porabe proračunskih sredstev in bo vključena v proračun Občine Šmartno pri Litiji za 
leto 2004. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov. 
Sklepi v paketu so bili sprejeti z 11 glasovi »za« in 1 glasom »proti«. 
 
AD 2). Obravnava Odloka o načinu in pogojih vračanj vlaganj v izgradnjo javnega 
telekomunikacijskega omrežja na območju občine Šmartno pri Litiji – drugo branje. 
 
Uvod je podal tajnik občine Ernest Margon. 
Poročilo o delu na odboru za gospodarsko infrastrukturo, okolje in prostor je podal namestnik 
predsednika Matjaž Aškerc. 
 
Razprava: Franc Černe. 
 
Po končani razpravi je predsedujoči dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
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SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema predlagano besedilo odloka o 
načinu in pogojih vračanj deležev v izgradnjo javnega telekomunikacijskega omrežja na 
območju Občine Šmartno pri Litiji. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov. 
Sklep je bil sprejet z 9 glasovi »za« in 1 glasom »proti«. 
 
AD 3). Obravnava Odloka o izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 
2004 – predlog za prvo branje. 
 
Uvod je podala Tatjana Martinčič Poglajen referent I za finance. 
Poročilo o delu na odboru za gospodarsko infrastrukturo, okolje in prostor je podal namestnik 
predsednika Matjaž Aškerc. 
Poročilo o delu na odboru za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance je podal predsednik 
odbora Martin Knez. 
Poročilo o delu na odboru za zaščito in reševanje je podal predsednik odbora Branko 
Šuštaršič. 
Poročilo o delu na odboru za družbene dejavnosti je podal predsednik odbora Anton Tomažič. 
Poročilo o delu na Nadzornemu odboru je podal predsednik odbora Franc Jaklič. 
 
Razprava: Janez Ponebšek, Damjan Golob, Tomaž Gradišek, Rajko Meserko, Franc Černe, 
Anton Tomažič, Roman Zaman, Karmen Grom. 
 
Na predlog svetnika Femc Markota je predsedujoči odredil 10 minutni odmor. 
 

- odmor  - 
 
Predsedujoči je preveril sklepčnost sveta. Od 16 svetnikov jih je bilo prisotnih 13. 
 
 
Svetnik Tomaž Gradišek je na predlog svetniških skupin predlagal, da se sprejem Odloka o 
izvrševanju  proračuna za leto 2004  predlog za prvo branje prestavi na naslednjo sejo.  
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
 
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme predlog Odloka o izvrševanju 
proračuna občine Šmartno pri Litiji za leto 2004 v prvi obravnavi. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov. 
Sklep ni bil sprejet z 0 glasovi »za« in 12 glasovi »proti«. 
 
AD 4). Obravnava Odloka o ustanovitvi in pristojnosti odborov krajevnih skupnosti na 
območju občine Šmartno pri Litiji – prvo branje. 
 
Uvod je podal tajnik občine Ernest Margon. 
 
Razprava: Rajko Meserko, Franc Černe, Anton Tomažič, Marko Femc, Ponebšek Janez, 
Ponebšek Jože, Karmen Grom. 
 
Dodatna pojasnila sta podala župan Milan Izlakar in tajnik občine Ernest Margon. 
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Predsedujoči je odredil 5 minutni odmor. 
 

- odmor - 
 
 
Predsedujoči je preveril sklepčnost sveta. Od 16 svetnikov jih je bilo prisotnih 13. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
 
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme predlog Odloka o ustanovitvi 
in pristojnostih odborov krajevnih skupnosti na območju Občine Šmartno pri Litiji v 
prvem branju kot primerno podlago za pripravo predloga odloka za drugo branje. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov. 
Sklep ni bil sprejet s 6 glasovi »za« in 6 glasovi »proti«. 
 
AD 5). Obravnava Odloka o ustanovitvi javnega zavoda splošne knjižnice Knjižnica 
Litija – predlog za prvo branje. 

 
Uvod sta podala Igorij Parkel svetovalec župana za družbene dejavnosti in Joža Ocepek vodja 
enote ZIK –matične knjižnice Litija. 

 
Poročilo o delu na odboru za družbene dejavnosti je podal predsednik odbora Anton Tomažič. 
 
 Razprava: Rajko Meserko, Damjan Golob, Janez Ponebšek, Marko Femc, Roman Zaman, 
Jože Ponebšek. 
 
Dodatna pojasnila sta  podala župan Milan Izlakar in Igorij Parkel. 
 
Po končani razpravi je predsedujoči predlagal naslednji predlog sklepa: 
 
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme Odlok o ustanovitvi Javnega 
zavoda splošna knjižnica Knjižnica Litija v predloženem branju z predlaganimi 
dopolnitvami, kot primerno podlago za pripravo odloka za drugo branje. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 svetnikov. 
Sklep je bil sprejet z 11 glasovi »za« in 0 glasovi »proti«. 
 
AD 6). Kadrovske zadeve. 

 
Uvod je podala predsednica komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Karmen 
Grom. 
 

a. imenovanje kandidata za člana sveta zavoda Zdravstvenega doma Litija 
b. imenovanje kandidata za člana sveta zavoda ZIK in 
c. imenovanje predstavnika občine za programski odbor in koordinacijo 

predstavnikov v RRA LUR. 
 
Razprava: Rajko Meserko. 
 
Po končani razpravi je predsedujoči dal na glasovanje  naslednje sklepe v paketu: 
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SKLEP 1: Občinski svet občine Šmartno pri Litiji imenuje za predstavnika 
soustanovitelja v svet zavoda ZD Litija  Darjo Marijo Dušak Meserko, rojeno 
23.04.1969, stanujočo Valvazorjeva 13, 1275 Šmartno pri Litiji. 
SKLEP 2: Občinski svet občine Šmartno pri Litiji imenuje za predstavnika 
soustanovitelja v svet zavoda ZIK Repič Mirana, rojenega 20.02.1955, stanujočega 
Staretov trg 25, 1275 Šmartno pri Litiji. 
SKLEP 3: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji imenuje za predstavnika občine v 
programskem odboru in člana koordinacije predstavnikov RRA LUR Gradišek 
Tomaža, rojenega 04.10.1936, stanujočega Miška 3,  1275 Šmartno pri Litiji. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 članov sveta. 
Sklepi so bili sprejeti z 8 glasovi »za« in 0 glasovi »proti«. 
 
AD 7). Obravnava Sklepa o imenovanju podžupana občine Šmartno pri Litiji. 
 
Uvod je podal tajnik občine Ernest Margon. 
 
Razprava: Rajko Meserko. 
 
Po razpravi je predsedujoči predlagal naslednji predlog sklepa: 
 
SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji za podžupana imenuje Gradišek 
Tomaža, rojenega 04.10.1961, stanujočega Miška 3, 1275 Šmartno pri Litiji. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 13 članov sveta. 
Sklep je bil sprejet s 13 glasovi »za« in 0 glasovi »proti«. 
 
AD 8). Obravnava sklepa o višini grobarin na pokopališčih, v občini Šmartno pri Litiji, 
ki niso v upravljanju JP KSP Litija d.o.o. 
 
Uvod je podal tajnik občine Ernest Margon. 
Poročilo o delu na odboru za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance je podal predsednik 
odbora Martin Knez. 
 
Razprava: Branko Šuštaršič, Rajko Meserko, Damjan Golob, Marko Femc. 
Dodatna pojasnila sta podala župan Milan Izlakar in tajnik občine Ernest Margon. 
 
Po končani razpravi je predsedujoči dal na glasovanje naslednja predloga sklepov: 
 
SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep o višini grobrin z 
aleto 2003 in 2004 za grobove na pokopališčih v občini Šmartno pri Litiji, ki niso v 
upravljanju JP KSP v  višini: 

- enojni grob 2.500,00 sit 
- dvojni grob 3.500,00 sit. 

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov. 
Sklep je bil sprejet z 9 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«. 
 
SKLEP 2: Z lastniki pokopališč (Rimsko katoliško župnijstvo Štanga, Župnijski urad 
Šmartno, Rimsko katoliško župnišče Primskovo in Rimsko katoliško župnišče Javorje), 
se podpiše pogodba o upravljanju pokopališč. V pogodbi se natančneje opredelijo 
obveznosti, pogodbenih strank. 
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Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov. 
Sklep je bil sprejet z 10 glasovi »za« in 1 glasom »proti«. 
 
 
AD 9). Povišanje cen programov vrtca in informacija o primanjkljaju VVZ Litija pri 
izvajanju programov predšolske vzgoje v občini Šmartno pri Litiji. 
 
Uvod je podal Igorij Parkel svetovalec župana za družbene zadeve. 
 
Razprava: Marko Femc, Rajko Meserko, Tomaž Gradišek 
 
Dodatna pojasnila sta podala župan Milan Izlakar in  Igorij Parkel. 
 
Po razpravi je predsedujoči predlagal naslednji predlog sklepa: 
 
SKLEP: Cene programov predšolske vzgoje, ki jih izvaja VVZ Litija, se v občini 
Šmartno pri Litiji povišajo tako, da od 1.1.2004 dalje za posamezne programe znašajo:  

I. starostna skupina (jasli oz. otroci stari od 1-3 let) 79.215,00 sit 
II. starostna skupina (otroci stari od 3-6 let) 69.036,00 sit 
III. skrajšani programi dnevnega varstva otrok starih od 2-6 let: 

- ki vključuje prehrano 53.622,50 sit 
- ki vključuje samo zajtrk 46.310,50 sit 
razvojni oddelek 249.723,00 sit 
dnevni znesek prehrane 557,50 sit. 

 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov. 
Sklep je bil sprejet z 10 glasovi »za« in 0 glasovi »proti«. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje predlog sklepa svetnika Meserko Rajkota: 
 
SKLEP: Občinska uprava Občine Šmartno pri Litiji v sodelovanju z javnim zavodom 
VVZ v roku treh mesecev pripravi predlog delovanja predšolske vzgoje na območju 
Občine Šmartno pri Litiji. 
 
Ob glasovanju je bilo prisotnih 12 svetnikov. 
Sklep je bil sprejet  z 12 glasovi »za«in 0 glasovi »proti«. 
 
AD 10). Pobude in vprašanja svetnikov 
 
Tomaž Gradišek predlaga, da se moramo kot občina strateško odločiti, v katerih zavodih v 
Litiji bomo imeli večjo iniciativo in kje bi lahko svoj vpliv na povečali. To bi moral biti 
predmet pogajanj za naprej, da ne bomo pri vseh javnih zavodih  preglasovani. Nekateri 
zavodi so za Šmartno pomembnejši kot drugi. Na tistih, ki so za Šmartno bolj pomembni bi se 
bilo potrebno pogajati in zahtevati večji delež v upravljanju  in večji delež članov v svetih. 
Tudi na delitveni bilanci je bilo dogovorjeno, da se bosta župana še pogajala kaj in kako. 
Drugače bomo povsod v poziciji, kakršna se je pokazala pri knjižnici. 
 
Rajko Meserko predlaga, da do naslednje seje  JP KSP pripravi program dela in njihov cenik.  
Preden pride do prodaje stanovanj, naj pogodba z JP KSP  predhodno pride na  občinski svet. 
Glede Javnega Zavoda Bogenšperk predlaga da se na eno izmed prehodnih sej pripravi 
predlog nadaljnjega dela zavoda. 
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Podal je pobudo, da se na seje Občinskega sveta vabi državnega svetnika, ki predstavlja 
lokalno sfero v državnem svetu. 
Glede gradiv ni dobro, če so na vrat na nos dajo  na sejo, meni da je bolje predhodno stvari 
speljati čez odbor ali pa čez starešinski svet.  
Podal je pobudo, da se na dnevni red sveta dajo programi javnih zavodov. Istočasno s 
sprejemanjem proračuna, naj bodo tudi predstavljeni programi javnih zavodov. 
 
Roman Zaman zanima ga kdo financira šolski prevoz na Mamolj in kdo financira 
vzdrževanje cest na relaciji Mamolj - Gradiške laze.  
 
Damjan Golob  svetnik sprašuje kaj bo po 01.01.2004 s smetmi. 
 Na naslednjo sejo  zahteva pravilnik o sistematizaciji delovnih mest v občinski upravi . 
Zanima ga zakaj,  peskokopa Kmetov pruh kamioni pospešeno odvažajo pesek, čez glavno 
naselje Šmartno. 
Na regionalni cesti Litija –Ljubljana se je obnova ceste ustavila. Predlaga, da se občina 
Šmartno skupaj z občino Litija dogovori, kako bo šla obnova naprej, da se ne bodo gradila 
naselja praktično ob cesti. 
 
Jože Ponebšek krajani Zgornje Jablanice so ga opozorili, da se sedaj ko se pospešeno odvaža 
pesek iz Kmetovega pruha tudi pospešeno minira. Ko je bil prvi lastnik tega kamnoloma, so 
prav tako minirali, vendar ni bilo tako močnih sunkov. Občinsko upravo,  v imenu vaščanov 
Zgornje Jablanice prosi, če se lahko sedanjemu lastniku sporoči, naj zmanjša detonacije.  
Upravi predlaga, da se na naslednje seje povabi tudi pravnika, zaradi lažjega poteka sej. 
 
Seja je bila zaključena ob 23.05 uri. 
 
 
Zapisala: 
Nataša Dobravec 
 
 
Tajnik občine:                       Župan: 
Ernest Margon                      Milan Izlakar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


