
 

 

Številka: 032-002/2020-9 

Datum: 02.03.2020 

 

ČLANOM OBČINSKEGA SVETA 

OBČINE ŠMARTNO PRI LITIJI 

 

 

ZADEVA: Odgovori na pobude in vprašanja svetnikov podanih na 8. redni seji Občinskega sveta Občine 

Šmartno pri Litiji ki je potekala dne, 29.01.2020 

 

 

Darja Gorše: Svetnica se je zahvalila občini in Alešu Kržetu, za urejen odsek oziroma odvodnjavanje na 

križišču pri  šoli in za prikazovalnik hitrosti, ki je sedaj v Veliki Kostrevnici.  

Svetnico zanima, glede na to da je zemljišče občinska last nova izmera zemljišča (ureditev meje), pri 

podružnični šoli Velika Kostrevnica. Po njenih informacijah je bila zadnja odmera narejena leta 1937. 

Mogoče se bo kdaj v bližnji prihodnost morala postaviti ograja. 

ODGOVOR: Ureditev meje se bo izvedla pred eventualno postavitvijo ograje okrog igrišča. 

Odgovor pripravila Karmen Sadar. 

Svetnico zanima, če obstaja  podatek, koliko naših občanov koristi brezplačen prevoz za starejše občane. 

ODGOVOR: Od začetka izvajanja prevozov za starejše (15. april 2019) je prevoze koristilo 19 občanov Občine 

Šmartno pri Litiji (od skupno 126 občanov). Izvajalec občinama pošilja trimesečna poročila. 

Odgovor pripravila Karmen Sadar. 

Apelirala bi na razsvetljavo križišča pri uvozu k POŠ Velika Kostrevnica. Na šolskem igrišču se dogajajo 

razne stvari. Več kot črt za košarko, rokomet in nogomet imajo črt od avtomobilskih gum in mogoče ne bi 

bilo nič narobe, če bi stala tam javna razsvetljava. V lanskem letu je bila javna razsvetljava postavljena v 

Lupinici, za katero je bilo namenjeno 12.000,00 €. Po tem, ko se je naredila se je porabilo 6.000,00 €. Če je 

že namenjen denar, bi bilo pametno da se osvetli še kakšno križišče, na primer na Bukovju ali pa 200 m 

nižje pri šoli in bi se denar porabil za to, za kar je bil rezerviran. 

ODGOVOR: Prižigališče za javno razsvetljavo oz. javna razsvetljava je od križišča ceste proti OŠ Kostrevnica 

precej oddaljeno. V primeru, da bi želeli postaviti svetilko javne razsvetljave na tem mestu, bi bil strošek primerljiv 

s tistim v Lupinici. Cenejša varianta bi bila verjetno priključitev na odjem OŠ. 

V kolikor bi bila zagotovljena sredstva v občinskem proračunu, pa se zadeva lahko izvede (projekt, stroški 

priključitve elektro podjetja, gradbena dela). 

Odgovor pripravil Aleš Krže. 

Franc Props: Svetnik prosi, če bi lahko za leto 2019 naredili pregled stroškov, ki so nastajali na področju 

investiranja v rekonstrukcije objektov v lasti občine. Iz pregleda naj bo razvidno, koliko je bilo investirana 

na kvadratni meter uporabne površine posameznega objekta. Pregled želi tudi za posege, (obnove, 

vzdrževanje, ….) ki so bili financirani delno ali v celoti, posredno ali pa neposredno preko finančnih 

transferjev zavodom in tistim, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je  občina.  

ODGOVOR: Javni zavodi so v fazi oddajanja zaključnih poročil in potrjevanj na svetih zavodov. Tako bo poročilo 

podano na naslednji seji občinskega sveta. 

Odgovor pripravil župan Rajko Meserko. 

Druga stvar, ki ga zanima je koliko sredstev  - prihodkov dobi občina letno od izvajalca javne službe  iz 

naslova, konkretno govori o stroških oskrbe z vodo, ki jo KSP Litija zaračunava prebivalcem občine 

Šmartno in potem en del od tega prihaja na občino. Verjetno gre za amortizacijo oziroma podobno.  

ODGOVOR: Občina mesečno izvajalcu javne službe zaračunava najemnine za infrastrukturo in opremo za 

posamezni vodovod v lasti občine, ki je v najemu pri javnemu podjetju oziroma javno podjetje z vodovodom 

upravlja. Višina najemnine je v višini amortizacije. Za infrastrukturo je občina v letu 2019 prejela 140.104,78 €, 

za opremo pa 32.684,61 €. 



 

 

Odgovor pripravil Matej Adamič. 

Svetnika zanima kako daleč je ureditev lastništva oziroma prenos zemljišč g. Končarja po katerih poteka 

makadamska cesta od Male Šrange do Janč oziroma meje z MO Ljubljana. G. Končar se je po informacijah, 

ki jih ima zavezal, da bo, če dobi rekonstruirano in asfaltirano  cesto iz Račice do njega v zameno brezplačno 

odstopil zemljišča oziroma dele parcel, po katerih poteka glavna cesta iz Male Štange do Janč. Če je to 

obljubil je to potrebno ZK urediti in prepisati zemljišča na občino. Svetnika zanima kaj je že bilo do sedaj 

narejenega na tem področju, da se ne bo čez nekaj časa ugotovilo, da to ni bilo narejeno. 

ODGOVOR: G. Končarju so bile posredovanje pripravljene izjave za lastnike na trasi predmetne ceste, da se po 

modernizaciji te ceste in njeni odmeri strinjajo z brezplačnim prenosom zemljišč, po katerih bo potekala 

modernizirana cesta. Po informacijah g. Končarja, so pridobljene že skoraj vse izjave in naj bi jih v kratkem 

dostavil na občino.  

Odgovor pripravila Maša Gril. 

Svetnika zanima, kdaj se lahko na seji pričakuje poročilo ugotovitev Nadzornega odbora, glede na to, da je 

to poročilo objavljeno na spletni strani občine. V prejšnjih mandatih je bil predsednik nadzornega odbora 

prisoten na sejah občinskega sveta. Nadzorni odbor je vsaj enkrat na leto predstavil zaključke in ugotovitve 

do katerih je prišel pri opravljanju nadzora dela občine.  

ODGOVOR: Glede na dogovor s predsednikom Nadzornega  odbora, smo uskladili termin seje občinskega sveta 

v mesecu marcu, ko bo poročilo podano na seji občinskega sveta s strani predsednika NO. 

Odgovor pripravil župan Rajko Meserko. 

Veronika Jesenšek: Po kostrevniški cesti je ponovno nekaj več udarnih jam, predvsem od kapelice proti 

Lupinici je ena večja. Svetnica prosi, če lahko občinska delavca to kaj pokrpata.  

Podala je pobudo, ko dobivajo te izpiske glede obračuna sejnin bi bilo lahko to namesto po pošti poslano po 

elektronski pošti, da se ne bi pošiljalo papirnato in se mogoče s tem kaj privarčuje. 

ODGOVOR: Udarne jame se redno krpajo. Daljše časovno obdobje pa ostajajo le takrat, ko krpanje zaradi 

vremenskih razmer (vlaga, mraz) ni mogoče. Na območju kostrevniške doline so nekatere udarne jame tako velike, 

da se jih s hladnim krpanjem ne da več sanirati in bo potrebno izvesti globinske sanacije oz. plombe na vozišču. 

Odgovor pripravil Aleš Krže. 

Marko Slapničar: Svetnika zanima, kdaj se bo okoli pokopališča v Šmartnem uredila kakšna modra cona. 

Enako pred cerkvijo v Šmartnem. Prav tako ni nobenega znaka za invalide, da lahko parkirajo. Kovina se 

je sicer umaknila, nekateri pa še vedno parkirajo. Na tem področju bo potrebno še kaj narediti, da bo 

parkirni prostor bolj prazen, predvsem za potrebe pogrebov.   

ODGOVOR: Parkiranje na območju pokopališča je neurejeno, čeprav delno ureja parkiranje prometna 

signalizacija.. V kolikor bi želeli izvesti večje spremembe bo potrebno pridobiti soglasje DRSI, kar pa pomeni, da 

pravokotno parkiranje ne bo več dovoljeno s tem pa se bo število parkirnih mest bistveno zmanjšalo. Občina lahko 

s talnimi oznakami in vertikalno signalizacijo uredi parkiranje na območju okrog pokopališča. Pred cerkvijo v 

Šmartnem pa parkiranja ne bi smelo biti, saj je tam (bila vrisana avtobusna postaja), prav tako parkirani avtomobili 

zmanjšujejo preglednost pri vključevanju iz parkirišča KGZ.  

Odgovor pripravil Aleš Krže. 

 

 


