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ČLANOM OBČINSKEGA SVETA
OBČINE ŠMARTNO PRI LITIJI
ZADEVA: Odgovori na pobude in vprašanja svetnikov podanih na 9. redni seji Občinskega sveta Občine
Šmartno pri Litiji ki je potekala dne, 03.06.2020
Darja Gorše: V času epidemije so skoraj vsi prejeli zaščitne maske. Nekateri so to sprejeli dobro, bilo je pa
tudi nekaj kritik. Glede na to, da smo bili vsi malce vrženi v to situacijo in da obetajo drugi val, svetnico
zanima, če občina, oziroma skupaj s civilno, načrtuje zaščito nakup opreme. Mogoče bi zavzeli kakšen
sklepe, kakšen načrt, kakšna bo takrat pomoč, če pride do ponovne epidemije. Svetnico zanima, če imamo
civilno zaščito in če ta sploh deluje. Svetnica predlaga, da bi se nabavile kakšne blagovne rezerve in mogoče
bi s tem upravljala civilna zaščita.
ODGOVOR: Občina ima na dan 17.6.2020 na zalogi še kar nekaj zaščitne opreme (5700 medicinskih mask, 200
pralnih mask, 1000 rokavic, 50 zaščitnih vizirjev, 25 razkužil za roke, 10 zaščitnih oblek, 35 zaščitnih
brezrokavnikov), tako da zaenkrat ne načrtuje nakupa dodatne zaščitne opreme. Civilna zaščita je v naši občini
določena s sklepom župana (Sklep o organiziranju sil za zaščito, reševanje in pomoč v Občini Šmartno pri Litiji,
št. 801-001/2010-8, z dne 5.2.2015 in 19.9.2019) in je sestavljena iz naslednjih enot: poveljnik in namestnik
poveljnika CZ, štab CZ, poverjeniki in namestniki poverjenikov po posameznih naseljih, ekipa za prvo pomoč
(deluje v okviru RK Litija), ekipi za tehnično reševanje, službe za podporo, nevladne organizacije in ostale
organizacije (pogodbeno dogovorjeno).
Odgovor pripravila Tanja Kepa Ferlan
Druga zadeva je stanovanje v POŠ Kostrevnica, nepremičnina je v lasti občine. Stanovanje je že dve leti
prazno. Svetnica predlaga, da se za to v rebalansu namenijo kakšna sredstva, da bi se prostor uporabljal.
ODGOVOR: Občinska uprava je pridobila okvirno vrednost ureditve preboja iz šolskih v bivše stanovanjske
prostore. V primeru potrditve rebalansa proračuna za leto 2020, bo preboj izveden v času letošnjih šolskih počitnic.
Odgovor pripravila Karmen Sadar.
Nekaj sej nazaj je bila predstavljena povišica grobarine. Takrat nihče od svetnikov takrat ni povprašal
predstavnikov komunale, ki je to zadevo predstavljala, kaj to dejansko pri cenah pomeni. Povišica je bila
sprejeta. Občani se sedaj spoznali, da se je gorbarina sedaj povišala za 102%. Če je bila grobarina prej
17,00 € je sedaj 35,00 €. Mogoče v prihodnje, če se bo kaj takega sprejemalo, bi bilo dobro, da se vpraša,
kaj na konkretnem primeru to tudi pomeni. Občan se je pozanimal na komunali. Komunala pa je podala
odgovor, da sta občinski svet Občine Litija in občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejela takšne cene
in da so oni pač to naredili, kar je dejansko tudi res. Res je, da je bila zadeva predstavljena na svetu,
nobeden, pa ni konkretno vprašal o cenah. Mogoče, bi se pa kdo tudi premislil, če bi vedel kakšne so cene
zadaj.
ODGVOR: Odlok o pokopališkem redu v občini Šmartno pri Litiji, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Šmarno
pri Litiji na 20. redni seji dne 4.4.2018 (Uradni list RS, št. 27/18), je med drugim določil tudi razmerje grobnine
za posamezno vrsto groba glede na enojni grob, pri čemer imata žarni in enojni grob faktor 1. Občina je sledila
načelu, da se čim bolj poenoti plačevanje grobnine. Iz tega izhaja tudi povišanje cene za žarni grob na pokopališču
Šmartno.
Odgovor pripravila Tanja Kepa Ferlan
Domen Merzel: Svetnik je prejel vprašanje s stani občanov. Gre za javno kanalizacijo. Najprej prosi, če
lahko do naslednje seje svetniki dobijo podatek, koliko gospodinjstev v občini ima zagotovljeno javno
kanalizacijo, glede na to, da so v proračunu vsako leto za to zagotovljena sredstva. Ostali, ki te možnosti
nimajo, naj bi imeli čistilne naprave. Pri računih za komunalo pa plačujejo tudi določene dajatve. Iz tega

se občani sprašujejo in malo opominjajo, da je bilo nekaj časa nazaj govora o tem, da bo občina
sofinancirala gradnjo malih čistilnih naprav. Posredovali so mu tudi neke zneske, vendar zadeve ne bo
preverjal, vendar bi rad obrazložitev, če se še kaj razmišlja o sofinanciranju malih čistilnih naprav in
kakšno je razmerje tega. Tisti, ki imajo javno kanalizacijo zagotovljeno in tisti, ki nimajo. Prosi še za
podatek, kdaj naj bi bile te čistilne naprave zgrajene. Bili so neki odlogi teh rokov.
ODGOVOR:
39. člen
(prehodni roki za oskrbovalne standarde)
(1) Ne glede na prvi odstavek 19. člena te uredbe mora biti aglomeracija s skupno obremenitvijo,
enako ali večjo od 500 PE in manjšo od 2.000 PE, kjer se komunalna odpadna voda še ne odvaja v javno
kanalizacijsko omrežje, opremljena z javnim kanalizacijskim omrežjem in komunalno čistilno napravo za čiščenje
komunalne odpadne vode v skladu s četrtim odstavkom 10. člena te uredbe in dodatno obdelavo v skladu z
11. členom te uredbe najpozneje do:
31. decembra 2021, če gre za iztok v občutljivo območje iz prve alineje drugega odstavka 10. člena te uredbe
ali v vodo na prispevnem območju občutljivega območja iz druge alineje drugega odstavka 10. člena te
uredbe ali v vodo na vodovarstvenem območju v skladu s predpisi, ki urejajo vode,
31. decembra 2023, če gre za iztok, ki ni iztok iz prejšnje alineje.
Aglomeracija s skupno obremenitvijo, manjšo od 500 PE, kjer se komunalna odpadna voda še ne odvaja v javno
kanalizacijsko omrežje, mora biti opremljena z javnim kanalizacijskim omrežjem in komunalno čistilno napravo
za čiščenje komunalne odpadne vode v skladu s četrtim odstavkom 10. člena te uredbe ali v skladu z drugim
odstavkom 19. člena te uredbe najpozneje do 31. decembra 2023.
43. člen
(prilagoditev obstoječih objektov)
(1) Ne glede na 21. člen te uredbe mora lastnik obstoječega objekta, za katerega je bilo izdano
gradbeno dovoljenje v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, pred 14. decembrom 2002 ali, ki je bil v
uporabi pred tem dnem, oziroma je obstoječa ureditev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode skladna s
predpisi, ki so veljali v času gradnje objekta, na območju, ki ni opremljeno z javno kanalizacijo, opremljenost z
javno kanalizacijo ni predpisana in pogoji iz prve alineje prvega odstavka 21. člena te uredbe niso izpolnjeni, za
komunalno odpadno vodo, ki nastaja v tem objektu, zagotoviti odvajanje in čiščenje v skladu s to uredbo
najpozneje ob prvi rekonstrukciji objekta od uveljavitve te uredbe.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek mora lastnik obstoječega objekta, za katerega je bilo izdano gradbeno dovoljenje
v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, pred 14. decembrom 2002 ali, ki je bil v uporabi pred tem dnem,
na območju, ki ni opremljeno z javno kanalizacijo, opremljenost z javno kanalizacijo ni predpisana in pogoji iz
prve alineje prvega odstavka 21. člena te uredbe niso izpolnjeni, komunalna odpadna voda pa se odvaja neposredno
ali posredno v vode brez predhodnega čiščenja oziroma obstoječa ureditev odvajanja in čiščenja komunalne
odpadne vode ni skladna s predpisi, ki so veljali v času gradnje objekta, za komunalno odpadno vodo, ki nastaja v
tem objektu, zagotoviti odvajanje in čiščenje v skladu s to uredbo najpozneje do 31. decembra 2021.
Občina ima v pripravi novelacijo operativnega programa odvajanja komunalne odpadne vode v občini Šmartno,
ki bo pokazala po posameznih naslovih, kako je najbolj smiselno urejanje odvajanja in čiščenja komunalne
odpadne vode, upoštevaje veljavne predpise in bo končana v letošnjem letu. Skladno z veljavno uredbo lahko v
primeru, če občina na podlagi ekonomske analize variant opremljanja ugotovi, da bi opremljanje znotraj
aglomeracij pod 500 PE z gradnjo JK povzročilo več kot trikrat večje stroške glede na stroške opremljanja z
MKČN, tudi znotraj teh aglomeracij predvidi opremljanje z MKČN.

V naslednjem letu pa predvidevamo tudi pripravo podlag in določena sredstva za sofinanciranje MKČN.
Po podatkih KSP Litija d.o.o. je v območju aglomeracije Litija - Šmartno skupaj 359 stavb, na javno kanalizacijo
je priključenih 331 stavb, 28 stavb ni priključenih na javno kanalizacijo. Od nepriključenih stavb bo z dograditvijo
javne kanalizacije imelo možnost priključitve 16 stavb (Črni Potok: 5 stavb, Usnjarska cesta – OPPN: 6 stavb,
Ustje II: 2 stavbi, Grmaška cesta, Ustje: 3 stavbe), brez možnosti priključitve na javno kanalizacijo zaradi
oddaljenosti nad 100 m, kjer bo potrebna izvedba MKČN, bo predvidoma 12 stavb (Slatna: 5 stavb, Črni Potok: 5
stavb in Cerkovnik: 2 stavbi), stavbe na tem območju še nimajo izvedenih MKČN. V občini Šmartno je tako
trenutno na JK priključenih 331 stavb, za 16 stavb znotraj aglomeracije Litija – Šmartno se bo še dogradila JK,
evidentiranih je 37 MKČN, ostali pa imajo obstoječe greznice (1478 stavb).
Kjer ni javne kanalizacije, morajo lastniki novogradenj v projektu predvideti postavitev male komunalne čistilne
naprave (mKČN) ustrezne velikosti ali izjemoma gradnjo nepretočne greznice. Gradnja nepretočne greznice je s
soglasjem izvajalca javne službe odvajanja odpadnih vod izjemoma dovoljena na vodovarstvenih območjih in na
območjih, kjer je v kratkoročnem obdobju predvidena izgradnja javne kanalizacije. Lastnik obstoječega objekta,
ki odvaja komunalno odpadno vodo brez predhodnega čiščenja (neposredno v okolje – brez greznice), mora
zagotoviti odvajanje in čiščenje odpadne vode skladno z uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode
(Uradni list RS, št. 98/15, 76/17 in 81/19) najpozneje do 31. decembra 2021. To velja tudi za lastnike objekta, kjer
obstoječa ureditev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ni skladna s predpisi, ki so veljali v času gradnje
njegovega objekta. Lastniki hiš, pri katerih je bila greznica zgrajena po predpisih v času gradnje, morajo najpozneje
ob prvi rekonstrukciji objekta namestiti MKČN ali pretočno greznico, ki to dopušča, nadgraditi z enoto za nadaljnje
čiščenje, filtracijo ali infiltracijo. Za prvo rekonstrukcijo veljajo posegi, za katere je potrebno gradbeno dovoljenje.
Odgovor pripravila Tanja Kepa Ferlan
Drugo ga zanima, kdaj se bo v šmarski občini pričelo kositi ob cestah.
ODGOVOR: Na nivoju občine se ob cestah kosi enkrat letno. Konec maja oz. v začetku junija je vegetacija
predvsem v senčnih legah (ceste, ki potekajo po gozdovih) šele pričela rasti. Občina je 10. 6. 2020 izvajalcu izdala
naročilnico za izvedbo del. Na dan 19. 6. je bilo že obkošeno ob lokalni cesti proti Vintarjevcu, saj so bile razmere
zaradi bližine potoka tam problematične. Izvajalec ima določen rok za izvedbo del med 15. 6. 2020 in 15. 7. 2020.
Ker izvajalec opravlja košnjo tudi na drugih lokacijah bo glavnino košnje opravil od 29. 6. 2020 naprej.
Odgovor pripravil Aleš Krže.
Alojzij Smrekar: Svetnik je podal pobudo na temo novih ustanovljenih krajevnih skupnosti, da se
organiziranost krajevnih skupnosti dosledno izvaja na ravni občine. To se pravi, da z občinsko upravo
komunicira le en član odbora, po navadi predsednik, ostale klice ali pobude se usmeri na predsednika
odbora krajevne skupnosti. On preveri na terenu nujnost situacije, preveri resničnost dogodka ali situacije
in šele nato posreduje obvestilo občinski upravi. S tem pristopom bi pridobili veliko. Se pravi, občinska
uprava z zmanjšanjem nadlegovanja klicev ponovno pa bi upravičili tudi aktivacijo krajevnih skupnosti. S
tem bi dali krajevnim odborom tisti pomen, za katerega so bili izvoljeni. Svetnik predlaga, da se pojasnilo
oziroma obvestilo o delovanju odborov in njihovo komunikacijo z občinsko upravo javno objavi v
občinskem glasilu.
ODGOVOR: Odlok o Ustanovitvi in pristojnosti odborov krajevnih skupnosti na območju Občine Šmartno pri
Litiji (Uradni list RS št.: 16/04 in 36/19) v 3. členu določa:
»Odbor krajevne skupnosti varuje koristi prebivalcev krajevne skupnosti in pomaga pri uresničevanju
zadovoljevanja njihovih skupnih potreb, zlasti pa:
oblikuje predloge za spremembo prostorskih planskih in izvedbenih aktov, ki obravnavajo njihovo območje,
- sodeluje in daje mnenja pri javnih razgrnitvah prostorskih planskih in izvedbenih aktov, ki obravnavajo
njihovo območje,
- daje predloge in sodeluje pri pripravi razvojnih programov občine z njihovega območja
- sodeluje pri pripravi programov oskrbe s pitno vodo in zaščito vodnih virov pitne vode,
- daje predloge za sanacijo divjih odlagališč komunalnih odpadkov in sodeluje pri njihovi sanaciji,
- daje pobude za ureditev in olepšanje kraja in pri tem sodeluje (ocvetličenje, ureditev in vzdrževanje
sprehajalnih poti),

-

daje pobude za prometno ureditev (prometna signalizacija, ureditev dovozov in izvozov, omejevanje hitrosti),
sodeluje pri organizaciji kulturnih, športnih in drugih prireditev,
spremlja nevarnosti na svojem območju in o tem obvešča štab za civilno zaščito ter po potrebi prebivalstvo in
sodelujejo pri ostalih nalogah s področja zaščite in reševanja,
- obravnava vprašanja iz občinske pristojnosti, ki se nanašajo na območje krajevne skupnosti ter oblikuje svoja
stališča in mnenja.
Stališča, mnenja, pobude in predlogi članov odborov krajevnih skupnosti niso pogoj za izvrševanje nalog občine,
za katere so pristojni občinski svet, župan ali občinska uprava in jih ne zavezujejo.«
8. člen odloka glede predsednika odbora določa sledeče:
»Predsednik odbora krajevne skupnosti predstavlja krajevno skupnost pri opravljanju javnih zadev v občini,
sklicuje in vodi seje odbora ter opravlja druge naloge, ki mu jih določi odbor krajevne skupnosti. Predsednika
odbora
krajevne
skupnosti
v
njegovi
odsotnosti
nadomešča
namestnik
predsednika.
Odbor krajevne skupnosti imenuje tajnika, ki vodi zapisnike sej odborov krajevnih skupnosti.«
Glede na navedeno, predsednik odbora lahko obvešča občinsko upravo o problemih, ki se nanašajo na posamezno
krajevno skupnost, če ga na to opozorijo prebivalci območja krajevne skupnosti oziroma, če zadevo opazi sam.
Da, pa se na predsednika odbora obračajo krajani neposredno, lahko glede na prakso pride do slabe volje s strani
občanov. Predsednik ni oseba, ki je zaposlena na občini in zaradi tega ni na voljo občanom med tednom, tako kot
so to zaposleni na občinski upravi.
Za enkrat obstaja praksa, da se občani obračajo na občino, saj se tako zadeva lažje in hitreje uredi. Če pa se kdo
od občanov obrne na predsednika, pa le ta zadevo sporoči občinski upravi po telefonu oziroma elektronski pošti.
Odgovor pripravila Nataša Dobravec
Sašo Goršek: Svetnik se je na začetku vsem skupaj zahvalil za potrditev mandata. Zahvalil se je tudi
predhodniku Francu Propsu, ki je mogoče komu kak siv las povzročil.
Svetnik je podal pobudo, da se med počitnicam organizira varstvo otrok. Sprašuje, če je kakšna možnost,
da se ustanovi neka skupina, da bi imeli tisti starši, ki nimajo možnost doma otrok – šolski otroci. Varstvo
naj bi bila plačljivo.
ODGOVOR: Po pogovoru z ravnateljem OŠ Šmartno, Tomažem Rozino, OŠ Šmartno trenutno nima pogojev, da
bi izvajala počitniško varstvo. Bi pa bilo v primeru velikega interesa staršev za takšno obliko varstva o tem
potrebno razmišljati v prihodnje.
Odgovor pripravila Karmen Sadar.

