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Datum: 01.06.2021 

 

ČLANOM OBČINSKEGA SVETA 

OBČINE ŠMARTNO PRI LITIJI 

 

 

ZADEVA: Odgovori na pobude in vprašanja svetnikov podanih na 12. redni seji Občinskega sveta Občine 

Šmartno pri Litiji ki je potekala dne, 21.04.2021 

 

Domen Merzel: Svetnik je dal pobudo za ureditev kanalizacije oziroma odvodnjavanja meteornih voda na 

ovinku pri Flisku. Svetnik bi želel odgovor na kakšen način se načrtuje ureditev zadeve, ker enkrat bo to 

zadevo potrebno urediti. Dobil je sicer odgovor, da v tem sklopu, ki se bo sedaj urejal (v bližini) to verjetno 

ni zajeto zraven. Mogoče bi se na podlagi njegove pobude, lahko razmišljalo, če se že dela kanalizacija na 

tistem območju, da se mogoče razmisli o kakšnih posegih tudi tam. Krajani se bojijo, kaj bo če ponovno 

pride do kakšne poplave, oziroma kakšna večja količina padavin.  

ODGOVOR: Obstoječa meteorna kanalizacija je namenjena odvodnjavanju meteorne vode od dela naselja na 

Litijski cesti mimo naselja Ustje in izliv pri objektu Za Povrtmi 1. 

Del kanalizacije je zgrajen še v obliki betonskih kanalet.  

KSP Litija d.o.o. bo Občini Šmartno pri Litiji, kot izvajalec javne službe odvajanja in čiščenja odpadne vode, 

podala v plan za izvedbo obnove kanalizacije. 

Kanalizacija, katera se bo trenutno gradila, je fekalna kanalizacija in nima vpliva na meteorno kanalizacijo. 

Odgovor pripravil Marko Berčon – JP KSP Litija d.o.o. 

Veronika Jesenšek: Svetnica bi imela pobudo oziroma vprašanje glede prometa pri studencu v Mali 

Kostrevnici, kjer krajani opažajo kar množično ustavljanje avtomobilov pri omenjenemu studencu, kjer 

parkirajo že tudi na samem voznem pasu,  s tem pa ogrožajo sebe kot tudi druge udeležence v prometu. Na 

tem delu je tudi dokaj nepregleden ovinek, zato prosi, da se to malo pogleda, da se preuči kako bi se zadevo 

ustrezno rešilo. Mogoče za začetek saj kakšno opozorilo z znakom, glede parkiranja vozil.  

ODGOVOR: Problematiko bo obravnaval SPVC na naslednji seji. Občina ima že več let izdelano prometno 

študijo kostrevniške doline, ki predvideva omejitev hitrosti po celotni kostrevniški dolini na 50 km/h. Podatki 

prikazovalnikov hitrosti pa so skrb vzbujajoče, saj tudi na delih, kjer je hitrost omejena na 50 km/h vozniki 

dosegajo hitrosti več kot 100 km/h. Ali predlagate, da bi se pakiranje in ustavljanje na območju studenca 

prepovedalo? 

Odgovor pripravil Aleš Krže. 

Svetnico zanima kdaj je predvidena sanacija ceste Razbore – Ježni Vrh. Na nekaterih delih je rob asfalta 

že močno poškodovan. 

ODGOVOR: Sanacija večjega obsega, ceste Razbore – Ježni Vrh, kratkoročno ni predvidena, saj ni predvidenih 

sredstev v proračunu za ureditev tega odseka. Na območju občine je več odsekov cest, kjer so robovi poškodovani. 

K urejanju le teh se pristopa glede na finančne zmožnosti in mesečne plane vzdrževanja. 

Odgovor pripravil Aleš Krže. 

Alojzij Smrekar: Svetnik je dal pobudo, da se naslednja seja občinskega sveta izvede v živo in ne preko 

spletne aplikacije.  

Marko Slapničar: Svetnika zanima, če je kaj bistveno novega glede izgradnje novega vrtca. Če se kaj novega 

dogaja za javnost oziroma za svetnike. 

ODGOVOR: Občina Šmartno pri Litiji je dne, 1.3.2021 oddala prijavo na  javni Razpis za 

sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji v proračunskem obdobju 

2021-2024 (Ur.l. RS, št. 16/2021 z dne 5.2.2021), za gradnjo novega vrtca na lokaciji obstoječega 

vrtca. 



 

 

Po izračunih uprave, naj bi po točkovniku in merilih MIZŠ prejeli 67 točk. Pri tem je bila največja 

dilema stopnja pripravljenosti investicije. Po informaciji zunanjega izvajalca za pravne zadeve v 

povezavi z gradnjo vrtca, naj bi MIZŠ (ki v razpisni dokumentaciji ni predvidelo postopka »Design 

and Bulit«) za objavljeni javni razpis za izbor izvajalca, dodelila 18 točk. Ker je občina imela 

objavljen takšen razpis, je k prijavi priložila izpis iz Portala javnih naročil. 

23.3.2021 je MIZŠ vse izbrane projekte v prvi fazi pozvala k dopolnitvi vloge in sicer z dokazili o 

stopnji pripravljenosti investicije. Občina Šmartno pri Litiji naj bi glede na prijavljeno stopinjo (objava 

JR za izbor izvajalca), priložiti DGD, pravnomočno gradbeno dovoljenje in PZI. 

Občina Šmartno pri Litiji je dne, 31.3.2021 predložila idejno zasnovo za novi vrtec, na podlagi 

katerega je bila narejena korekcija točk – namesto pričakovanih18 točk je občina prejela 8 točk. Tako 

je novo število točk znašalo 57, kar je pomenilo, da je investicija za sofinanciranje prejela premalo 

točk in se je uvrstila na 26. mesto.  

Dodatna obrazložitev in informacije bodo podane na predvideni seji 16. 6. 2021 v okviru samostojne 

točke. 

Odgovor pripravila Karmen Sadar, Rajko Meserko. 
 


