
 

 

Številka: 032-3/20212-3 

Datum: 19.05.2022 

 

ČLANOM OBČINSKEGA SVETA 

OBČINE ŠMARTNO PRI LITIJI 

 

 

ZADEVA: Odgovori na pobude in vprašanja svetnikov podanih na 17. redni seji Občinskega sveta Občine 

Šmartno pri Litiji ki je potekala dne, 21.04.2022 

 

Darja Gorše: Svetnica je podala pobudo, da bi se seje občinskega sveta pričenjale ob 16.00. 

Svetnico zanima, če se v letošnjem letu predvideva rekonstrukcija ceste Mala Kostrevnica do Lupinice. 

ODGOVOR: Občina Šmartno pri Litiji je pripravila okvirni plan investicijskega vzdrževanja cest, ki pa presega 

zagotovljena sredstva proračuna. V planu, ki je v usklajevanju je tudi ureditev ceste po kostrevniški dolini in sicer 

od Male Kostrevnice do Velke Kostrevnica (do pločnika v Veliki Kostrevnici). 

V načrtu za leto 2022 ni ureditve lokalne ceste od Velike Kostrevnice (odcep za Libergo) do Lupinice. 

Ima pa občina za oba odseka izdelano projektno dokumentacijo. 

Odgovor pripravil Aleš Krže. 

Svetnico zanima kaj se dogaja z objektom bivšega podjetja mesarija. Zanima jo, če ima občina kak vpliv na 

to, da se zadeva premakne. 

ODGOVOR: Občina je v pogovorih z dosedanjim lastnikom glede ureditve javne infrastrukture po programu 

opremljanja. V teh delih lahko občina sodeluje in pripomore k hitrejši ureditvi javne infrastrukture, ki bi jo lastnik 

želel imeti za namen razvoja svoje dejavnosti. Vpliv na to, da bi pa lastnik v čim krajšem možnem času pričel z 

gradbenimi deli in ureditvijo objekta bivšega podjetja mesarija pa občina žal nima vpliva, saj ne gre za javno, 

ampak zasebno lastnino.  

Svetnico zanima, če se da karkoli narediti glede spominske plošče na rojstni hiši Slavka Gruma. Ne zdi se ji 

pošteno, da lahko posameznik odloča o taki zadevi. 

ODGOVOR: Občina je po pogovorih s sedanjim lastnikom glede ureditve razmerij v iskanju pravno formalne 

ureditve tega stanja. V ta namen so bili že opravljeni pogovori tudi na ministrstvu za kulturo. Glede na zadnji 

sestanek v mesecu aprilu pričakujemo njihov pisni odgovor, ki bo (upam) rešilo pravno zagato statusa spominske 

plošče in bo osnova za dogovor z lastnikom stavbe. 

Veronika Jesenšek: Svetnica je bila seznanjena s strani staršev, da je bil v mesecu marcu roditeljski sestanek 

kjer so se pogovarjali o varnosti na cesti Leskovica – Javorje, o postavitvi varovalnih ograj in ogledal. 

Svetnico zanima, če je bila s strani vodje vrtca občina seznanjena s tem problemom. Ta pobuda naj bi bila 

poslana tudi s strani občanov. Najbolj problematičen je odsek od začetka ceste pri mesariji Nograšek in 

malo pred cerkvijo, kjer je desno, kjer je oporni zid in oster ovinek. 

ODGOVOR: Tudi odsek ceste od Leskovice proti Javorju (začetni odsek, ki poteka po gozdu) je v planu 

investicijskega vzdrževanja cest za leto 2022. Na tem odseku bi se poleg sanacije cestišča postavila tudi varovalna 

ograja. 

Sanacije ceste v naselju Javorje ni v planu za leto 2022, saj je potrebno na tem območju pristopiti s projektom. 

Občina še ni prejela natančnih lokacij, kjer je želja, da se postavijo ogledala, o čemer je bilo pred časom govora. 

Odgovor pripravil Aleš Krže. 

Svetnica je opozorila na varnosti na križišču po cesti iz Kostrevnice, kjer se levo zavija v Razbore. Krajani 

so jo seznanili, da je cesta na vrhu Bukovja, ki se zavije na Razbore nepregledna. Krajani na bi že tudi 

podali pobudo, da bi se tam postavilo ogledalo, da bi bilo zavijanje bolj varno.   

ODGOVOR: Občina Šmartno pri Litiji je koncesionarja za vzdrževanja cest opozorila, na odstranjeno prometno 

ogledalo, prav tako pa bomo opravili ogled križišča in po potrebi postavili dodatno ogledalo. 

Odgovor pripravil Aleš Krže. 



 

 

Gregor Berčon: Na Odboru za gospodarsko infrastrukturo so razpravljali, da so dobili lepo gesto, da je 

Elektro Ljubljana znižala omrežnino, tako da so cenejše položnice. Odbor pa podaja pobudo, da se kakšno 

takšno znižanje uredi tudi s strani našega javnega podjetja Komunalno stanovanjskega podjetja Litija. 

Gospodinjstvom v tej situaciji vsak evro pride prav. 

ODGOVOR: Občina je v tem delu zavezana zakonodaji na tem področju. Tu lahko dodamo, da občina 

subvencionira del omrežnine fekalne kanalizacije, ki pa ima osnovo tudi v potrjenem proračunu občine. 

Aleš je že zdavnaj naredil program sanacije cest, svetniki pa vedno znova poslušajo, da ne vedo katere bodo 

prioritetne za sanacijo. Ali bomo to, ali bomo drugo.  Kot on ve, je bil v tisti študiji seznam prioritet sanacije 

cest. Svetnik meni, če je že študija narejena, bi se lahko držali tega.  

Anica Bitenc: Svetnica je opozorila na manjkajoči prometni znak, za označitev prihoda v Občino Šmartno 

pri Litiji iz stani občine Ivančna Gorica, pred Bogenšperkom.  

ODGOVOR: Turistična obvestilna signalizacija (prometna signalizacija, ki označuje vstop na območje občine) 

je bila poškodovana in odstranjena. Prav tako se je to zgodilo na območju Jezov. 

Občina Šmartno pri Litiji bo ponovno naročila izdelavo in postavitev »vstopnih tabel«. 

Odgovor pripravil Aleš Krže. 

Domen Merzel: Po izvedeni čistilni akciji, je ugotovil, da je v občini še vedno nekaj divjih odlagališč v naravi. 

Svetnik je podal pobudo, da bi občina našla kakšna sredstva, da bi se to sistemsko počistilo. Ker se v okviru 

teh čistilnih akcij društev tega ne bo dalo sanirati. Mogoče bi pri tem lahko pomagal že občinski režijski 

obrat in da bi se zorganiziralo po krajevnih skupnostih.  

ODGOVOR: Občina se preko svojih zaposlenih odziva na divja odlaganja odpadkov in jih sproti odstranjuje. Pri 

tem sledimo informacijam krajanov. 

Janez Tomažič: Odmetavanja steklenic v naravi se je povečalo v zadnjih desetih letih. Mogoče bi se v 

Krajevnih novicah na to temo objavil članek.   

ODGOVOR: Občina bo v sodelovanju s KSP Litija pripravila članek o ravnanju z odpadki in v tem delu opozorila 

na odlaganje le teh v naravo. 

Alojzij Smrekar: Svetnik je podal pobudo za zaposlitev še enega režijskega delavca.  

ODGOVOR: Občina ima na osnovi sprejetega proračuna tudi potrjen kadrovski načrt, ki v tem delu neomogoča 

zaposlitve še enega delavca. Je pa predlog na mestu in zahteva širšo odločitev organiziranja te službe v prihodnje. 

Marko Slapničar: Svetnik je podal pobudo, da bi se na pokopališčih postavila kakšna klopca. Oziroma bi 

bilo dobro klopce in koše za smeti postaviti tudi kje druge. Povsod po Sloveniji je postavljeno veliko klopc 

in košev, pri nas pa ne.  

ODGOVOR: Občina je v okviru potrjenega proračuna, na področju urejanja zelenic, pristopila k namestitvi 

dodatnih košev za odpadke z ločenim zbiranjem.  

 

 


