
 

 

Številka: 032-9/2023-1 

Datum: 07.03.2023 

 

ČLANOM OBČINSKEGA SVETA 

OBČINE ŠMARTNO PRI LITIJI 

 

 

ZADEVA: Odgovori na pobude in vprašanja svetnikov podanih na 2. redni seji Občinskega sveta Občine 

Šmartno pri Litiji ki je potekala dne, 15.02.2023 

 

Janez Tomažič: Svetnik je podal vprašanje v pisni obliki (priloga 1).  

ODGOVOR: Odgovor je podal župan na seji. 

Petra Kovačič Pancar: Svetnica je podala pobude v pisni obliki (priloga 2).  

ODGOVOR: Občina se je pred časom obrnila na DRSI, na tam zaposlenega, ki je bil eden od pripravljavcev 

Pravilnika o prometni signalizaciji. Na obrazložitev, za kakšen problem gre in kakšni so predlogi občanov, je 

predlagal, da se na postavljeno prometno signalizacijo doda dopolnilna tabla »dovoljeno za kmetijsko 

mehanizacijo«. Občina bo dopolnilno signalizacijo v kratkem postavila. Pobudo občanov in predlog predstavnika 

DRSI je obravnaval tudi SPVCP Občine Šmartno pri Litiji in sprejel sklep, da se dopolnilna tabla postavi.  Pri 

postavitvi prometne signalizacije, ki prepoveduje promet višjim in širšim vozilom od navedene na prometni 

signalizaciji je potrebno vedeti, da mora širina razpoložljivega prostega profila ceste za najmanj 0,40 m presegati 

širino, označeno na znaku, višina pa za najmanj 0,2 m presegati višino, označeno na znaku. Prometni znaki v 

Sevnem Dolnjem in Gornjem Vrhu so namenjeni predvsem tranzitnemu prometu, s katerim so imeli na 

Primskovem, pred časom kar precej težav. 

Odgovor pripravil Aleš Krže. 

Veronika Jesenšek: Svetnica je prenesla vprašanje občanke, ki jo zanima, kako kaže z optiko v naselju  

Bukovica. Predvidena je bila tam, kjer se bo gradil vodovod.  

ODGOVOR: Odgovor je podal župan na seji. 

Glede vodovoda Bukovica – Jablaniške  Laze gre za približno 25 hiš, brez pitne vode, svetnica predlaga, da 

se čim več gospodinjstvom omogoči pitno vodo in poskrbi za požarno varnost (hidranti).  

ODGOVOR: Odgovor je podal župan na seji. 

Glede pločnika v Jablanici in plačila zemljišč oz. brezplačnega prenosa. V preteklosti je že veliko občanov 

odstopilo zemljo brezplačno (na določenih cestah), pa tam še nimajo asfalta. Ti občani še vedno čakajo. Če 

se bo popustilo na tem primeru v Jablanici in vsem lastnikom plačalo odškodnino, bo potem veliko denarja 

namenjenega samo za te odškodnine za ceste in nič za asfaltiranje. Predlaga, da se vztraja na tem, da se 

cenitev naredi in da se lastniku plača po realni ceni, glede na ostale, ki so že prej dali brezplačno.  

Na cesti za Bernadovec so vsi lastniki, razen enega, ki ne živi v naselju in mu je občina plačala odškodnino, 

zemljišče odstopili. Kot sama pozna zadevo, je bilo to izsiljevanje, ostali so pač želeli, da se cesta čim prej 

asfaltira.  

Matic Kremžar: Glede pločnika v Spodnji Jablanici je situacija takšna, da ima gospod res veliko več 

kvadratov kot ostali. Svetnik je mnenja, da se mu plača neka razumna odškodnina. Že cesta, ki poteka skozi 

vas, poteka po njegovi zemlji in meji na njegovo zemljo.   

Na Odboru za gospodarsko infrastrukturo, okolje in prostor je dobil odgovor, da je nek predviden prostor 

za širitev industrijske cone južno od te obstoječe industrijske cone. Svetnika zanima, kakšna naj bi bila ta 

površina, kje je predvidena lokacija. Mogoče da bi se dalo dobiti kakšno karto območja.  

ODGOVOR: Lokacija industrijske cone je že opredeljena v izvedbenem delu občinskega prostorskega načrta in 

se nahaja južno od obstoječe industrijske cone IUV. Gre za enoto urejanja prostora ŠM-39, ki obsega cca. 5.200 

m2 in se ureja z občinskim podrobnim prostorskim načrtom. OPPN še ni sprejet. Lokacija je razvidna v sistemu 

PISO. 
Odgovor pripravila Andreja Leskovšek. 



 

 

Glede smučišča na Dolah, o katerem se v zadnjem času veliko govori. Smučišče sicer ni v naši občini, vendar 

svetnik smatra, da je tudi v interesu občanov in občank naše občine, da se to smučišče ne zapre in da lahko 

nemoteno obratuje. Svetnik je podal pobudo, da se preveri, kako konkretno bi lahko pomagala naša občina, 

pa ne samo materialno, da bi se to smučišče obdržalo. Tudi veliko društev iz naše občine obiskuje smučišče 

in ni vseeno, če se to smučišče zapre.  

ODGOVR: Občina Šmartno pri Litiji nima zakonske podlage za financiranje delovanja smučišča na Dolah pri 

Litiji oz. tamkajšnjega športnega društva. V okviru letnega programa športa Občina Šmartno pri Litiji sofinancira 

program rekreacije domačim športnim društvom, ki svoj program izvajajo tudi na smučišču na Dolah. 

Odgovor pripravila Karmen Sadar. 

Glede Javnega zavoda Bogenšperk sliši veliko komentarjev, tako pozitivnih kot negativnih. Prireditev imajo 

veliko, glede tega ni kaj reči. Iz proračuna se vidi, da občina kar veliko prispeva k delovanju javnega zavoda. 

Svetnika zanima, koliko besede ima naša občina glede načrta dela, kako se ga sprejema, kako se ga nadzira. 

Svetnik niti ne ve koliko je na zavodu zaposlenih. Na njihovi spletni strani tega ni zavedenega. Našel je samo 

svet zavoda, kaj so njegove naloge.  Ni pa niti našel kdo je v temu svetu zavoda.  

ODGOVOR: Vprašanje je bilo posredovano JZ Bogenšperk, delovanje samega zavoda pa bo direktor Peter Avbelj 

predstavil tudi na seji Občinskega sveta. 
Odgovor pripravila Karmen Sadar. 

Martin Gradišek: Glede objave na FB strani občine o gradnji optičnega kabla, Rune odgovarjajo, da 

trenutno čakajo, da občina izda soglasje za gradnjo.  

ODGOVOR: Odgovor je podal župan na seji. 

Alojzij Smrekar: Glede pločnika v Jablanici. Na podlagi izjave Matjaža Grabnarja, so bila soglasja za brezplačni 

prenos zemljišč, pobrana. Svetnik ne ve, zakaj je sedaj nastal problem. Glede tega ali da eden 10 m2, drugi pa 100 

m2, se moramo pa res vprašat.  

Domen Merzel: Svetnik je podal pobudo, da se na sejo občinskega sveta povabijo direktorji in ravnatelji 

javnih zavodov in podjetja, kjer bi predstavili vsak svoj zavod oziroma javno podjetje.  

ODGOVOR: Pobuda je vzeta na znanje.  

 

 

 


