
 

 

Številka: 032-11/2021-1 

Datum: 26.11.2021 

 

ČLANOM OBČINSKEGA SVETA 

OBČINE ŠMARTNO PRI LITIJI 

 

 

ZADEVA: Odgovori na pobude in vprašanja svetnikov podanih na 14. redni seji Občinskega sveta Občine 

Šmartno pri Litiji ki je potekala dne, 06.10.2021 

 

DOMEN MERZEL: Svetnikovo vprašanje se nanaša na posvetovalni organ župana v zvezi z izgradnjo 

novega vrtca. Svetnik je želel od kolega, ki je imenovan v posvetovalni organ, kakšno informacijo. 

Imenovani član je povedal, da je podpisal nekakšno klavzulo, da določenih stvari ne sme povedati. Svetnika 

zanima kako je s to zadevo, zakaj je to, ker se mu zdi, da je to dokaj javna zadeva in kakšnih osebnih 

podatkov naj pri tej zadevi ne bi bilo.  Zadeva bi morala biti bolj transparentna, da bi svetniki lahko te 

informacije dobili.  

Vsak član posvetovalnega telesa je podpisal izjavo o varovanju osebnih podatkov in to iz naslova GDPR. V tem 

delu je član soglašal, da je seznanjen z naravo in pomenom osebnih podatkov, da le-teh brez soglasja, privolitve 

ali dovoljenja ne bo razširjal, da pozna vsebino ZVOP-2 in GDPR. V sami zadevi je težko predvideti, da kakšen 

osebni podatek ne bo podan, še toliko bolj ne v času pogajanj, zato je pravilneje predhodno, kot to predvideva 

veljavna zakonodaja, to urediti.   

Odgovor pripravil župan Rajko Meserko. 

MARKO SLAPNIČAR: svetnika zanima kako je z sanacijo ceste Sitarjevec – Zavrstnik. Cesta je sicer v 

litijski občini, vendar je v zelo slabem stanju. Svetnika zanima če se v zvezi z sanacijo te ceste občina kaj 

dogovarja.  

ODGOVOR: Kot je bilo odgovorjeno z vprašanjem je problematična cesta na nivoju občine Litija. 

Odgovor pripravil Aleš Krže. 

Sanacija udarnih jam v Reka – Gozdu. Na tej cesti se uničujejo gume. Občane zanima zakaj se ne morejo 

udarne jame urediti.  

ODGOVOR: Verjetno je mišljena lokalna cesta 138071 Ivančna Gorica – Stična – Obolno – Gozd Reka. 

Sanacija ceste ni bila izvedena, saj je lastniško še neurejena.    

Odgovor pripravil Aleš Krže. 

Telekom oziroma gradnja optičnega kabla. Svetnika zanima kaj se trenutno dogaja, kaj je s tem.  

ODGOVOR: Za letošnje leto so dela s strani Telekoma končana. Projekt Rune se še izvaja. Sledi objava namere 

in priključevanje uporabnikov. S časovno dinamiko pa nismo seznanjeni, oz. ne moremo dobiti odgovora. 

Odgovor pripravil Aleš Krže. 

Svetnika zanima, če se cene odpadnega papirja pokrijejo z stroški odvoza in ostalih stroškov v zvezi z ceno 

prodaje odpadnega papirja. Cene komunalnih storitev so se zelo povečale.  

ODGOVOR: Cene komunalnih storitev se na KSP Litija d.o.o. NISO povečale. KSP Litija d.o.o. pobira papir in 

papirno ter kartonsko embalažo po sistemu od vrat do vrat. Med zbrano frakcijo je največ embalažnega papirja in 

kartona oziroma gre za mešano frakcijo. Družbe, zadolžene za ravnanje z odpadno embalažo, ki nam 

zagotavljajo prevzem, te frakcije ne plačujejo, ker jo razvrščajo pod evidenčno številko odpadka 15 01 01 

Papirna in kartonska embalaža. Komunale smo zavezane družbam oddati vso zbrano papirno in kartonsko 

embalažo brezplačno, tako kot stekleno embalažo in mešano embalažo (plastično, kovinsko in sestavljeno).  

Glede na  situacijo na trgu pa nekateri, s strani družb pooblaščeni prevzemalci, navadno do 40% prevzete 

predmetne frakcije po sortiranju razvrstijo pod evidenčno številko odpadka 20 01 01 Papir, za kar plačajo od 40 

do 80 €/tono. Povprečna mesečna količina v letu 2021 je bila 20 ton. Cene  se spreminjajo tedensko, prihodek 

niha in nikakor ni stalen.   

Trenutno ta prihodek  KSP  d.o.o. namenja za nabavo zabojnikov za zbiranje papirne in kartonske embalaže in 



 

 

papirja, ki so jih gospodinjstva prejela brezplačno. 

Naj povem, da je papirja v zabojnikih, namenjenih za zbiranje, zelo malo. Kot prvo ni več veliko časopisov, kot 

drugo pa se le ta zbira tudi po drugih poteh in ne preko komunale. Posledično je v zabojnikih predvsem papirna 

in kartonska embalaža, za katero, kot že povedano, družbe, zadolžene za ravnanje z odpadno embalažo, 

zagotavljajo le brezplačni prevzem v zbirnem centru za ravnanje s komunalnimi odpadki. 

Odgovor pripravila Tanja Kepa Ferlan. 

Svetnika zanima kako je z sklicevanjem odborov in komisij občinskega sveta. Nekateri so sklicani zelo 

pogosto. Zanima ga, kdo določa. Župan ali kdo drug na občini.  

ODGOVOR: Seje sklicuje predsednik delovnega telesa občinskega sveta,  na podlagi predlaganega dnevnega 

reda seje občinskega sveta, oziroma po potrebi, če je za določeno področje potreba po sklicu seje izven dnevnega 

reda sej občinskega sveta (90. člen Poslovnika občinskega sveta). 

Odgovor pripravila Nataša Dobravec. 

VERONIKA JESENŠEK: Svetnico zanima glede udarnih jam po kostrevniški dolini. Najprej jo zanima 

na cesti na koncu naselja Lupinica v bližini ceste za Jagodnik. Tam sta dve udarni jami, tam je tudi 

zožitev ceste, zaradi tega se tudi ne moreš tej jami umakniti. Tudi po celi dolini je na nekaterih delih cesta 

zelo poškodovana. Zanima jo, kako je kaj predvidena sanacija.  Uredi se naj vsaj na tistih delih, kjer ni 

problemov z lastniki zemljišča. Poškodovanih je tudi 100 metrov robu asfalta, kar predstavlja nevarnost 

za kakšne kolesarje.  

ODGOVOR: Del udarnih jam je bil pokrpan z vročo asfaltno maso. Izvajalec išče rešitve, da bi nadaljeval 

krpanje udarnih jam, saj je po njegovih besedah problem z dobavo asfalta. 

Odgovor pripravil Aleš Krže. 

DARKO VIDIC: Svetnika zanima kako je z ureditvijo parkirišča pri pokopališču v Šmartnem, med 

barom Flamingo in pokopališčem. Svetnika zanima, če se na tem kaj dela in v kateri fazi je.  

ODGOVOR: Na tem projektu se zadnjih nekaj let ni delalo. V letu 2010 je bil izdelan projekt, ki je deloma 

urejal tudi parkirišča. Ker gre za vplivno območje državne ceste je potrebno za izboljšanje razmer izdelati 

projekt in zadeve izvajati v dogovoru z DRSI. 

Odgovor pripravil Aleš Krže. 

Za Pump track je občina dobila določena sredstva. Postavitev le tega je pat poziciji zaradi lokacije vrtca. 

Zanima ga, če je občina kaj naredila na tem, da bi se lahko našla kakšna druga lokacij pred kulturnim 

domom. 

ODGOVOR: V okolici Kulturnega doma Šmartno, niti nikjer v Šmartnem (ali občini) ni ustreznega zemljišča 

za postavitev pumptrack poligona. 

Odgovor pripravila Karmen Sadar. 

Svetnika predlaga, da se v proračunu za prihodnje leto predvidijo sredstva za ureditev igrišča pri osnovni 

šoli v Šmartnem, da bi se lahko šola oziroma občina prijavila na razpis, da se igrišče posodobi. To igrišče 

je zelo revno.  

ODGOVOR: Občina Šmartno pri Litiji je že v letu 2021 pridobila oceno vrednosti prenove atletske steze pri OŠ 

Šmartno. V proračun za leto 2022 bo podan predlog za umestitev nove postavke. 

Odgovor pripravila Karmen Sadar. 

Glede prometne ureditve  priključka. Pogovarjali so se, da se od Zdravstvenega doma mimo blokov do 

prehoda pri spomeniku  umiri promet. Svetnika zanima če se na tem področju kaj dela, oziroma če se je 

že naredilo.  

ODGOVOR: Občina je prejela ponudbo izvajalca za izboljšanje prometne varnosti na območju prehoda za 

pešce pred križiščem lokalne ceste na državno cesto. Planiramo, da bo zadeva izvedena do konca leta ali v 

začetku prihodnjega leta. 

Odgovor pripravil Aleš Krže. 

GREGOR BERČON: Svetnik prav tako opozarja na slabo stanje kostrevniške ceste.  

Svetnika zanima, če je zaključena gradnja mrliške vežice v Štangi. Želel bi podatke o končni vrednosti 

investicije.  



 

 

ODGOVOR: Gradnja mrliške vežice je zaključena. Čaka se odprava napak s strani izvajalca. Končna vrednost 

gradbenih del je 190.766,24 EUR brez DDV. 

Odgovor pripravil Aleš Krže. 

Dvorana kulturnega doma se ureja, dobil pa je pripombo  da je bil Folklorni skupini Javorje obljubljen 

prostor, vendar ni primeren za uporabo.  

ODGOVOR: S strani upravljalca KD Šmartno smo prejeli naslednji odgovor: 

»Zaradi preureditve prostorov v Kulturnem domu Šmartno za potrebe enote vrtca je Javni zavod Bogenšperk kot 

upravljalec dela objekta Folklorni skupini Javorje začasno (brezplačno) omogočil uporabo garderob za namen 

hranjenja opreme omenjenega društva. 

V letu 2019 in 2020 je potekala prenova odra, ki je vključevala tudi obnovo podesta, kjer se je uredil večji 

prostor za potrebe kulturne dejavnosti (vaje, hranjenje opreme). 

Za navedeni prostor se je, po prenovi, javno objavila namera o sklenitvi brezplačne uporabe. Predstavniki FS 

Javorje so si prostore večkrat ogledali in tudi podali prijavo na omenjeno namero. S FS Javorje se je v ta namen 

sklenila ustrezna pogodba, ki jo je njihov predstavnik (predsednik) verificiral s podpisom. 

Na podlagi navedenega se nam zdi navedeno vprašanje nejasno, razen, če se navezuje na zahtevo društva, da jim 

omogočimo predelavo prostora in sicer za potrebe vgradnje klimatske naprave. Slednja bi pomenila poseg v 

konstrukcijo objekta. Javni zavod Bogenšperk – kot navedeno – je zgolj upravljalec dela objekta, zato tovrstnega 

posega ne more odobriti. Še enkrat je potrebno poudariti, da so si člani FS Javorje prostore večkrat ogledali, zato 

jim je bil predmet (brezplačnega) najema poznan.« 

Odgovor pripravljen s strani Javnega zavoda Bogenšperk. 

Svetnik je podal pobudo, da bi se odgovori na pobude in vprašanja svetnikov, svetnikom pošiljala čim prej 

in ne pred samo sejo.  

ODGOVOR: Skladno z 20. členom veljavnega Poslovnikom občinskega sveta je občinska uprava dolžna 

svetnikom pisne odgovore posredovati s sklicem prve naslednje redne seje, najkasneje pa na sami seji. 

V bodoče bomo poskušali odgovore posredovati čim prej. 

Odgovor pripravila Nataša Dobravec. 

MARTIN FORTUNA: Svetnik apelira, da se popravijo udarne jame na cesti Štangarske Poljane – Velika 

Štanga. Če pa je v bližnji prihodnosti predvidena kakšna preplastitev, bodo pa občani sploh zadovoljni. Želi si, 

da se kakšna beseda reče o preplastitvi ceste.  

ODGOVOR: V predlogu proračunu so na postavki investicijsko vzdrževanje cest planirana sredstva namenjena 

izvedbi izboljšav lokalne ceste Štangarske Poljane – Štanga. 

Odgovor pripravil Aleš Krže. 

ALOJZIJ SMREKAR: Svetnika zanima kako je z mrliško vežico na Primskovem. Je neki dogovor. Svetnika 

zanima v kateri fazi je. Na tem območju si želijo, da bi pridobili tak objekt, tudi če ne s takim denarjem kot je bil 

za mrliško vežico v  Veliki Štangi.  

ODGOVOR: V iskanju rešitve poslovilnega prostora na Primskovem je bil podan predlog ureditve ene izmed 

stavb, ki stojijo v kompleksu stavb na Gradišču. Stavba se ureja s strani lastnika in ob tem pridobiva soglasje 

Zavoda za kulturno dediščino kjer aktivno sodeluje tudi občina. V nadaljevanju je predlog najema za potrebe 

poslovilnega prostora na podlagi pogodbe kot ima le to občina urejeno glede poslovilnega prostora Javorje. 

Odgovor pripravil Rajko Meserko. 

 


