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ČLANOM OBČINSKEGA SVETA
OBČINE ŠMARTNO PRI LITIJI
ZADEVA: Odgovori na pobude in vprašanja svetnikov s 5. redne seje Občinskega sveta Občine Šmartno
pri Litiji ki je potekala dne, 23.10.2019
JANEZ TOMAŽIČ: Neurje pred nekaj meseci je pokazalo slabost našega kanalizacijskega omrežja.
Verjetno smo vsi videli posnetek kjer je voda bruhala po stanovanju. Tu lahko rečemo, da je na tem
kanalizacijskem omrežju napaka, da je nekaj narobe. Dobro bi bilo ugotoviti kaj je bilo krivo, da je
kanalizacijsko omrežje tako narejeno. Svetnik ne sprašuje kdo je kriv. Kaj je potrebno, da se v bodoče
takim stvarem izognemo. To se je zgodilo na dosti enostavnem območju. V Cerkovniku pa imamo kar nekaj
hiš, ki so zelo nizko. Ti prebivalci se zelo bojijo, da se bo nekaj podobnega zgodilo tudi pri njih. Svetnika
zanima če občina, kot lastnik tega lahko zagotovimo, da se kaj podobnega ne bo zgodilo tudi pri njih. Se
pravi, da voda iz kanalizacije ne bo prišla v stanovanje. Ti ljudje se zelo bojijo, da bo do tega prišlo. Po
njegovi oceni je to zelo verjeten scenarij. Verjetno je kaj podobnega tudi v Miški. Tega se je treba lotiti,
predno pride do kakšne napake. Če smatramo, da je to dobro zgrajeno, se upamo tem lastnikom objektov
obljubiti, da če pride do škode, da jim občina kot lastnik to poravna. Zadnji stavek je res izzivalen, v smislu
tega, da se stvari v čim večji meri odpravijo.
ODGOVOR: Soočamo se z vedno večjimi izredno močnimi nalivi, kar privede tudi do večje obremenitve
kanalizacijskega omrežja in tudi do meja zmogljivosti omrežja. V takih kritičnih primerih se izkažejo slabosti
sistema oz. najbolj kritični odseki kanalizacijskega omrežja. Kritične odseke je potrebno zabeležiti, pregledati in
upoštevati v nadaljnjih korakih reševanja in projektiranja kanalizacijskega omrežja ter vzdrževanja. Občina
Šmartno pri Litiji in KSP Litija d.o.o. smo skupaj ugotavljali in preverjali najbolj težavne odseke ter dogovorili
izboljšave in ureditev v najkrajšem možnem času.
Nevarnost v Cerkovniku pa preti tudi visoka voda iz bližnjega potoka v primeru in kombinaciji izredno močnih
padavin in nenadnega taljenja večje količine snega. Posledica je lahko vdor vode iz potoka v meteorne priključke
in naprej do objektov.
Prav tako lahko lastniki kanalizacijskega priključka pripomorejo k zavarovanju svojega objekta pred visokimi
vodami v kanalizacijski cevi oz. mora biti kanalizacijski priključek tako izveden, da ne nastane škoda na
priključeni stavbi v primeru ko je v omrežju javne kanalizacije na mestu priključitve tlak in mora biti
onemogočena možnost vdora vode iz kanalizacijskega omrežja v priključeno stavbo.
Odgovor pripravil Marko Berčon – JP KSP Litija d.o.o.
ALOJZIJ SMREKAR: V proračunu občine za naslednjih pet let o primskovški mrliški vežici ni ne duha
ne sluha. Svetnik je podal pobudo župniku na Primskovem, da bi se za tisti prostor, ki je poleg cerkve z
občino sklenila neko začasno pogodba vsaj za pet let. Župnik je pripravljen, da se to odstopi in, da se
uradno uporablja za zadnje slovo.
ODGOVOR: Glede možnosti začasnega najema objekta poleg cerkve na Primskovem za potrebe mrliške vežice
smo v dogovarjanju z g. župnikom, ki mora glede vprašanja pridobiti tudi strinjanje župnijskega pastoralnega in
gospodarskega sveta župnije.
Odgovor pripravila Tanja Kepa Ferlan.
FRANC ADAMČIČ: Pri županovem poročanju je svetnik pogrešal omembo del pod odrom v Kulturnem
domu v Šmartnem. Zadevo je svetnik videl v fazi izkopa. Po njegovi nestrokovni oceni je to zelo resen
poseg v objekt (zadeva je verjetno že narejena). Svetnik na pamet ocenjuje, da je bil narejen izkop vsaj 4
metre v globino ali pa še več, do nivoja temeljev in mogoče še več. Svetnik je bil presenečen nad tem kaj se
znotraj Kulturnega doma dogaja in se mu poraja vprašanje, če je pri takih zadevah poleg kak strokoven

nadzornik (človek s kompetencami in referencami). Verjetno je bil za ta poseg narejen kak projekt del,
kljub temu z vsem spoštovanjem do izvajalca, vendar ta izvajalec dela zaključna dela v gradbeništvu. To
je zelo reden gradbeni projekt. Svetnika samo zanima če imamo nadzornika in kdo je to. Svetnik ne ve ali
ga mora postaviti Javni zavod Bogenšperk ali mi kot lastniki.
ODGOVOR:
-gre za poseg za katerega ni predvideno gradbeno dovoljenje, zato skladno z zakonodajo ni potreben uradni
nadzornik;
-pogodba je bila sklenjena po principu »na ključ«, aneksi, oziroma dodatna dela za plačilo niso možna;
-dela so se izvajala skladno s projektom, ki ga je pripravilo podjetje FINARS in v celoti sledi idejnemu projektu;
-potek del je vseskozi nadziral Miran Pezdirc, izvedenec na področju statike (projektiral tudi statični del
prenove), plošča se je tako izvedla, ko je slednji odobril izvedbo;
-potek del je v imenu naročnika stalno kontroliral skrbnik pogodbe, ki je spodaj podpisani.
Odgovor pripravil Peter Avbelj – direktor Javnega zavoda Bogenšperk.
DOMEN MERZEL: Svetnika zanima stanje oziroma napredek na področju urejanja prometa v Šmartnem,
se pravi v povezavi z prometno študijo.
ODGOVOR: Na sestanku, ki je potekal v mesecu septembru, je izvajalec podal informacijo, da bo, kljub obilici
dela, poizkušal zadevo izvesti čim prej. Izvajalcu smo postavili vprašanje glede napredka projekta in prejeli
odgovor, da zaključujejo urgentne zadeve, ki so v gradnji ali po recenziji in da bodo zadevo zaključili v roku enega
meseca.
Odgovor pripravil Aleš Krže.
Drugo vprašanje. Glede na to da niso veliko rekli in bi bilo dobro, da se tudi na seji občinskega sveta
pogovorimo. Napredek na področju gradnje novega vrtca. Vemo, da je določen rok postavljen za
pridobivanje dovoljenja za gradnjo pri šoli. Dobro bi bilo, da se na seji občinskega sveta poda kakšno
poročilo, glede na to, da se je na seji Odbora za družbene dejavnosti pojavilo vprašanje, če je na občinski
upravi določena oseba, ki bi lahko odgovarjala na ta vprašanja ali je za ta vprašanja le župan.
ODGOVOR: Skrbnik področja s strani občinske uprave je Karmen Sadar.
Odgovor pripravil župan Rajko Meserko.
DARJA GORŠE: Na Odboru za družbene dejavnosti so že govoril, kar se tiče stanovanja v POŠ Kostrevnica
oziroma potreb šole. Ker se bliža nov proračun svetnica meni, da se kakšna sredstva namenijo tudi temu,
da se bo saniralo oziroma tista najbolj nujno potrebna. S strani osnovne šole je prišel dopis na občino in da
je v njem dobro obrazloženo kaj bi šola potrebovala oziroma izkoristila.
ODGOVOR: V proračunu za leto 2020 bomo skušali zagotoviti sredstva za ureditev dodatnih prostorov PŠ
Kostrevnica.
Odgovor pripravila Karmen Sadar.
Druga zadeva je sanacija križišča v Lupinici. Svetnica navaja besede občana: »če smo javno razsvetljavo
postavili, da bi se videle luknje v križišču«. Na žalost je povedala tako kot so ji rekli. Svetnica meni, da bi
bila tam res potrebna preplastitev. Tudi sama cesta v vas Lupinica je tudi že dotrajana.
ODGOVOR: Sanacija križišča v Lupinici je bila naročena izvajalcu rednega vzdrževanja cest že v sredini leta,
vendar je občina po neurjih v poletnih mesecih investicijsko vzdrževanje zamaknila. Izvedba se je prestavila,
vendar naj bi bila zaključena še v letošnjem letu. Smiselno pa bi bilo, da se zadeva prenese v prihodnje leto in se
sanacija križišča v Lupinici financira iz postavke investicijskega vzdrževanja cest (in ne iz rednega vzdrževanja).
Odgovor pripravil Aleš Krže.
Tretja zadeva je sanacija križišča pri šoli. Ob vsakem manjšem dežju je polovica tega križišča poplavljenega
– enostavno stoji luža. Ob večjih nalivih je luža čez celo križišče. Tam čakajo otroci na avtobus. In da ne
reče da je nevarno.
ODGOVOR: Občina je pred časom vzpostavila stik s Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov za pridobitev parcel
ob javni poti, vendar bi morali izkazovati namero, da bomo zadevo uredili s projektom, ki pa ga nimamo
pripravljenega in bi bilo potrebno zagotoviti sredstva v proračunu.

Problem je nastal po tem, ko je lastnik sosednjega travnika le tega povišal, prej je voda iz ceste odtekala na travnik.
Rešitve, ki bi izboljšale stanje so naslednje:
Dvig križišča in ceste nad nivo travnika,
Vzdolžni kanal v oddaljenosti 1-2 m, do manjšega vodotoka v dolžini cca 20m,
Izvedba vtočne glave in kanalizacija do bližnjega vododtka
Odgovor pripravil Aleš Krže.
V poletnem času je sosed, ki meji na šolsko igrišče poglobil strugo potoka. Potok ni hudourniški. Po zadnjem
nalivu je šla pogledat strugo, ki je bila polna vode. Ograja šolskega igrišča je razmajana in ni čez celo šolsko
igrišče. Prosi, da bi se v rezervirala sredstva za varnost otrok. Struga je bila pred poglobitvijo visoka pol
metra sedaj pa je 1.5 metra in je res polna vode in nevarna tudi ko ni deževja. Tudi ko je suša je voda nizka,
toda kljub vsemu. Vemo, da take nesreče so se dogajale in ne bi bilo prav, da bi se slučajno še kdaj ponovile.
ODGOVOR: Sredstva za ureditev ograje bodo predlagana v proračunu za leto 2020, s prijavo ureditve igrišča v
Kostrevnici na razpis Fundacije za šport pa bom skušali pridobiti tudi dodatna sredstva za postavitev ograje.
Odgovor pripravila Karmen Sadar.
MARKO SLAPNIČAR: Republiška cesta ko gre v klanec iz Grmač proti križu (približno 100 m razdalje)
je iz ene strani zelo poglobljena, iz ene strani je potok in praktično ni bankine, na drugi strani je mulda.
Tam je ogromno pešcev. Kje kako se bodo sprehajali. Dela že zelo dolgo potekajo. Zanima ga kako je to
možno. Zelo majhna dela pa traja tako dolgo časa. Še vedno je vožnja po cesti nevarna, prav tako za pešce.
Zanima ga kdo je to planiral. Svetnik smatra da je ta projekt neprimeren za to cesto s temi pešci. Kje se
bodo sedaj sprehajali? Bodo šli po sredi ceste ali kje?
ODGOVOR: Vprašanje smo posredovali koncesionarju za vzdrževanje državnih cest in prejeli odgovor, da so v
okviru odprave posledic elementarnega dogodka z dne 2. 9. 2019 na relaciji izvedli novo asfaltno muldo v dolžini
236 m, ter zaščitili jarek in bankino s kamnito zložbo. K delom so lahko pristopili takrat, ko so bila ta postrjena s
strani DRSI, začasno pa je bila nevarnost zaščitena z ustrezno prometno signalizacijo
Odgovor pripravil Aleš Krže.
Od konca asfaltne ceste proti gozdni cesti oziroma proti Grmačam, svetnik meni da v sedmih letih niti
enkrat še ni občina te ceste vzdrževala. Druga cesta pa je od naselja Grmače enako proti gozdni cesti, enako
brez vsakega vzdrževanja. Dvomi da je bilo opravljeno kakšno vzdrževanje v sedmih letih. Ceste so dokaj
enostavne ampak vseeno je treba na njih kaj narediti (nasuti ali podobno).
ODGOVOR: Javna pot 709832-Grmače II je dolga 297 m in v makadamski izvedbi. V zadnjih nekaj letih s strani
koncesionarja cesta ni bila vzdrževana, so pa bile zakrpane udarne jame s strani občinskih vzdrževalcev.
Občina bo krpanje udarnih jam naročila občinskima vzdrževalcema
Odgovor pripravil Aleš Krže.
DARKO VIDIC: Pred enim tednom je bila v Šmartnem prireditev Hengaj z nami. Ko je šel slučajno čez
Šmartno je zasledil da bo zapora in je na internetu gledal če bi kje karkoli kaj izvedel o tej prireditvi.
Svetnika zanima kdo je bil organizator. Napisano je bilo, da je na pobudo občine prišlo do te organizacije.
Svetnika zanima zakaj ni bilo za to nobene propagande za ta dogodek. Svetnik si je prireditev malce ogledal.
Prireditev je bila lepa za otroke in tudi za starejše. Zakaj se teh stvari malo ne propagira, če se že naredijo.
Verjetno je prišlo tudi do nekih stroškov (ozvočenje, postavljanje odra, zapora ceste,…). Na kak način je
bilo to organizirano, da ni bilo o teh stvareh nič obveščeno.
ODGOVOR: Prireditev Hengaj z nami je potekala v organizaciji Litijskega Zavoda za kulturo, mladino in šport,
ki je partner v projektu Prenova in oživitev Staretovega trga v Šmartnem pri Litiji, katerega nosilka je Občina
Šmartno pri Litiji. Strinjamo se z ugotovitvijo svetnika, da je bila promocija dogodka slaba (vsaj v Šmartnem),
vendar je organizator pred prireditvijo zagotavljal, da je za promocijo ustrezno poskrbljeno. Kljub vsemu so bili
z obiskom prireditve zadovoljni.
Odgovor pripravila Karmen Sadar.
Svetnika zanima glede realizacije sklepov, ki se sprejmejo na odborih in na sejah občinskega sveta. Kdo iz
strani občine je tisti, ki bedi nad tem, da se te realizacije tudi naredijo. Na seji 22.05.2019, je bil na primer

sprejet sklep, da bo komunala neki preračunala na osnovi samo naših cen. Svetnik teh stvari še ni zasledil.
Bil pa je sprejet sklep, da bo na naslednji seji to svetnikom prikazano. Kdo je tisti, ki komunicira z njimi,
da tisto kar rabimo tudi dobimo.
ODGOVOR: Z načinom realizacije sklepov so svetniki obveščeni s poročilom o realizaciji sklepov, ki ga prejmejo
na vsaki seji občinskega sveta. Za izvrševanje sklepov je zadolžen posamezen uradnik, ki pokriva področje na
katerega se sklep na naša.
Odgovor pripravila Karmen Sadar.

