
 

 

Številka: 032-4/20212-1 

Datum: 20.06.2022 

 

ČLANOM OBČINSKEGA SVETA 

OBČINE ŠMARTNO PRI LITIJI 

 

 

ZADEVA: Odgovori na pobude in vprašanja svetnikov podanih na 18. redni seji Občinskega sveta Občine 

Šmartno pri Litiji ki je potekala dne, 25.05.2022 

 

Simon Povše: Občina je sprejela odlok o podelitvi koncesije zavodu Pristan. Ne ve kakšna pogodba je 

sklenjena. Zavod ne zagotavlja oskrbe na domu. Premalo imajo ljudi. Svetnik je to uslugo potreboval, pa je 

ni dobil. Svetnik želi, da se preveri koliko ljudi ima zavod zaposlenih. On ve za tri. Svetnik smatra, da je 

zaposlenih premalo ljudi za to področje.  Svetnik ko je uslugo potreboval je v treh tednih ni dobil. Svetnika 

zanima koliko ljudi morajo zagotavljati na podlagi pogodbe. Lahko počakaš teden štirinajst dni, kar je več 

pa ni sprejemljivo. Občina za to namenja denar. Želi, da se zadeva preveri.  Tri ljudi za celo občino in ne 

ve če še ti ljudje delajo tudi za litijsko. To je problem, ki ga je potrebno takoj pogledat in nekaj na tem 

naredit. Ne ve koliko je imel prej za to področje zaposlenih Dom Tisje. Če ne zadovoljujejo našim potrebam, 

je potrebno popraviti pogodbo, da zaposlijo več ljudi. 

ODGOVOR: Pričakujemo še odgovor od Zavoda Pristan. Ko bomo odgovor prejeli, vam ga bomo 

nemudoma posredovali. 

Odgovor pripravila Karmen Sadar. 

Svetnik je podal pobudo za ureditev - odmero poti v Cerkovniku. Med Prelogarjem, Ambrožem, Groznikom 

in Povše. Sosed je problematičen zmerja smetarje, otroke vrtčevske, ki gredo mimo in vsakega ki gre po tej 

cesti. On pravi, da je cesta široka 2.5 m in da mu uporabniki ceste stvar uničujejo. Tam je občinska cesta. 

Daje pobudo, da občina to cesto odmeri, da se vidi, kje dejansko poteka v naravi.  

ODGOVOR: Po pregledu uradnih evidenc je razvidno, da parcela ni bila odmerjena oziroma nima urejenih mej. 

Na njej je status javnega dobra. Občina bo naročila geodetsko odmero iz razloga, da se mejo uredi in v naravi 

zagotovi razvidnost poteka meje. 

Odgovor pripravi Rajko Grimšič. 

Marko Slapničar: Svetnik je podal pobudo, da bi se na pokopališču na zahodno stran proti Zavrstniku 

naredila kakšna manjša streha in klop. Veliko je starejših ljudi, ki se udeležujejo pogrebov. Enkrat je vroče 

enkrat je dež. Vremenski pojavi so nenavadni in je potem težko v takem vremenu.  

ODGOVOR: Tudi na KSP Litija smo že razmišljali o razširitvi nadstreška pri poslovilnem objektu na pokopališču 

v Šmartnem pri Litiji vendar k realizaciji še nismo pristopili. 

Razlog je bil predvsem zaradi omejenih finančnih sredstev, ker se vsa sredstva zbrana iz naslova oddaje 

poslovilnega objekta v najem poslovilnega objekta porabljana za poplačilo obratovalnih stroškov in najnujnejša 

vzdrževalne dela na objektu. 

Pristopili bomo k iskanju oblikovne rešitve manjšega samostojnega nadstreška (pokrita pergola) s parkovnimi 

klopmi (sedišča za 6-10 oseb) ter zagotovili izvedbo v okviru razpoložljivih sredstev iz naslova vzdrževanja 

pokopališča (grobarina) oziroma iz sredstev, ki bi jih lahko zagotovila lokalna skupnost. 

Odgovor pripravil Milan Klinc, JP KSP Litija. 

Alojzij Smrekar: Svetnika zanima kdaj lahko pričakujejo dokumentacijo za izvedbo del na cerkvi v Mišjem 

Dolu. Podjetje Rakon je pri miniranju naredil na cerkvi določeno škodo na teh objektih. Do današnjega dne 

je bila sanacija izvedena na vseh razen na cerkvi. Obljubljeno je, da tam naredijo sanacijo temeljev, ko 

bodo urejeni papirji. 

ODGOVOR: Projekt, ki ga omenja svetnik je neposredno povezan s kulturno-projektnimi pogoji zavoda za 

kulturno dediščino na podlagi posredovane dokumentacije, ki je bila posredovana s strani lastnika. Lastnik objekta 



 

 

– Župnija Primskovo je pogoje pridobilo v mesecu juniju. Glede na zahteve zavoda za kulturno dediščino potekajo 

usklajevanja in glede na to se bo sanacija izvedla. Občina v tem delu aktivno sodeluje, da se doseže ustrezen 

dogovor. 

Odgovor pripravil župan Rajko Meserko. 

Svetnik želi, da gre v zapisnik problem s potepuškimi psi. Če je z njimi (Meli center)  nek dogovor oziroma 

pogodba podpisana, se od njih pričakuje vsaj konkretno, resno, ne pa delanje norca in ne ve še kaj vse 

drugega. Če ima občina nek tak dogovor, da se to tudi izpelje do konca. Lahko sicer naredijo po domače, 

samo vedo kaj jim je zagrozil. Zadeva pa traja že tri tedne. 

ODGOVOR: Po zagotovilu vodje zavetišča za živali Meli center Repče, je bilo narejeno vse, da bi potepuškega 

psa na Primskovem po več tednih vendarle ulovili. Vsi poskusi so bili žal neuspešni, s sodelovanjem krajanov, pa 

bi se mogoče zadeva lahko hitreje rešila. Novih podatkov o prisotnosti pasa trenutno nimamo. 

 Odgovor pripravila Karmen Sadar. 

Anica Bitenc: Na gradu Bogenšperk je vrt in grad je zadnje čase zelo obiskan, tudi s strani staršev in otrok. 

Otroci si dajo duška in letajo sem in tja. Problem predstavlja, ker je takoj za mizam narejena pot »drča« 

da prideš v luknjo. Ta zadeva je nezaščitena, tako, da bi bilo potrebno na to malce pomisliti in postavit 

kakšno zaščitno ograjo in opozorilo. Svetnica je zadevo opazovala in zna biti zadeva kar nevarna.  

ODGOVOR: Grad Bogenšperk sodi, z vplivnim območjem okoli samega objekta, v okvir kulturnega spomenika 

državnega pomena, zato zanj veljajo najvišji režim varstva, ki je določen z Zakonom o varstvu kulturne dediščine. 

Slednje pomeni, da se lahko izvajajo zgolj posegi, ki jih predhodno odobri pristojna enota (odgovorni konservator) 

Zavoda za varstvo kulturne dediščine. V zavodu se predstavljene problematike zavedamo, zato smo že pred leti 

naslovili na omenjeno službo predloge za novo ureditev tako celotnega grajskega parka kot posameznih 

komponent ob sami grajski stavbi. Dosedaj se je tako na novo uredila razgledna terasa (grajski vrt), območje, ki 

ga omenjate in je poznano pod imenom »Pod skalco« pa še ni dobilo ustreznega soglasja pristojne službe. 

Predvideno je, da se podaljša lesena ograja in namesti dodatno še zaščitna mreža. Iz naše strani ni zadržkov za 

izvedbo in bo izvedeno takoj po pridobitvi ustreznih dovoljenj. Za primerjavo – pred dvema letoma smo na tej 

lokaciji odstranili potencialno nevarno in odmrlo drevo; za slednje je bilo potrebno pridobiti več dovoljenj in 

soglasij pristojnih organov. 

Odgovor pripravil Peter Avbelj, direktor Javnega zavoda Bogenšperk. 

 

 


