
 

 

Datum: 17.4.2012 

Štev. 900-93/2012-2                                                                                                                                     

 
                                                              Z A P I S N I K 

 

2. izredne seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, s krajani Rašice, ki je bila v torek 17.04.2012 ob 

18.30 uri v Gasilnem domu na Rašici. 

 

Sejo je sklical in vodil predsednik sveta g. Dejan Crnek. 

 

Predsedujoči je ugotovil, da je na začetku seje od 13. članov sveta  navzočih  7 članov sveta, kar je 

pomenilo, da je bil svet sklepčen in je lahko pričel z delom. 

 

NAVZOČI ČLANI SVETA:  Dejan Crnek,  Bogdan Groznik,  Boštjan Lah, Jelka Lebesmühlbacher,  

                                                Franci Marolt, Marko Ramovž,  Alojz Suhoveršnik                                               

 

ODSOTNI ČLANI SVETA:  Meti Buh Gašparič, Matjaž Groznik, Jože Ježek, Jože Ponikvar, Maja  

                                                Premrl, Renata Zajc 

 

OSTALI NAVZOČI: ga. Nataša Šušteršič JP VO-KA, krajani Rašice, Ladka Debevc strokovna  

                                    sodelavka   Službe za lokalno samoupravo, MU, MOL  

                                     

Predlagan je bil naslednji DNEVNI RED: 

 

1. Aktualne zadeve v zvezi z infrastrukturo na Rašici 

2. Predlogi in pobude krajanov Rašice 

 

Predlagani Dnevni red je bil soglasno sprejet. 

 

                                                                         AD 1 

 

               AKTUALNE ZADEVE V ZVEZI Z INFRASTRUKTURO NA RAŠICI 

 

Predsedujoči je pozdravil vse navzoče in predstavil  ga. Šušteršič predstavnico JP VO-KA. 

 

Predlagal je, da  na predhodno postavljena vprašanja posreduje že dobljene odgovore. 

 

1. Kanalizacija na Rašici: preveriti traso in časovni vidik izvedbe, plačevanje čiščenja 

greznic, čeprav se plačuje kanalščina, na sestanek vabiti predstavnika JP VO-KA 

 

Pisni odgovor JP VO-KA: 

 

Za kanalizacijo na Rašici je bilo strani Mestne občine JP Vodovod-kanalizacija d.o.o. izdano 

pooblastilo za izvedbo in odločanje o postopku javnega naročila, katerega predmet je »Izdelava 

projektne dokumentacije za gradnjo kanalizacije in obnovo cestišča v naselju Rašica«. Tako v letu 

2012 načrtujemo pridobitev projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. Ker gre 

pri predmetni gradnji kanalizacije za čisto novogradnjo, je pridobitev gradbenega dovoljenja v 

pristojnosti Mestne občine Ljubljana. Po pridobitvi le tega sledi nato še pridobitev projektne 

dokumentacije za izvedbo. V nadaljevanju bo izvedeno še javno naročilo za izbiro izvajalca del in 

pričetek gradnje. Glede na strokovno potreben tehnični obseg vlaganj za tekoče leto, je gradnja 

kanalizacije na Rašici tako predvidena za leto 2014. 



 

 

 

Sočasno s projektom, se izvede tudi gradnja lokalnih mini čistilnih naprav za Planinski dom na Rašici 

in h.št. 1, 1a, 1b, ki pa jo morajo uporabniki  zgraditi sami. 

Za naselje Rašica se odvajanje in čiščenje odpadne vode ne zaračunava. Uporabnikom zaračunamo 

vodarino, normalno porabo, vodno povračilo, okoljsko dajatev, števčnino, vzdrževalnino in 

omrežnino.  

 

Ga. Šušteršič je povedala tudi da je JP VO-KA idejne projekte za kanalizacijo že izdelala, trasa 

kanalizacije bo predvidoma potekala po javno dostopnih zemljiščih, na katerih pa bo Mestna občina 

Ljubljana predhodno morala pridobiti služnost. Gradili bodo ločen sistem, samo za komunalno 

odpadno vodo, ki  se bo stekala v čistilno napravo. Meteorne kanalizacije se ne bo gradilo. 

 

G. Okorn je vprašal zakaj ne bodo gradili tudi meteorne kanalizacije, saj se voda iz streh in cest zliva 

na njegove parcele. 

 

G. Suhoveršnik je povedal, da je bilo pri razgovorih s prejšnjim projektantom govor o gradnji 

meteorne in fekalne kanalizacije. 

 

Ga. Šušteršič je povedala, da so manjši sistemi kanalizacije vedno ločeni. 

 

Krajan je vprašal, kje se bosta spojila levi in desni krak cevi? 

 

G. Suhoveršnik je povedal, da pod vasjo, zato bodo tudi štiri hiše, ki so od centra vasi oddaljene 

imele ločen sistem s svojo čistilno napravo. 

 

Krajan je povedal, da bi projekti morali upoštevati tudi meteorne vode, saj jih bo marsikdo spuščal v 

fekalno kanalizacijo, posledica pa bo več vode v čistilni napravi.  

 

Ga. Šušteršič je povedala, da se bosta meteorna in fekalna kanalizacija ločili na hišnem priključku, 

projektant pa bo obiskal vsako hišo. 

 

Krajan je vprašal, ali je že znan znesek , ki ga bodo morali prispevati krajani in ali bo možno plačilo 

na obroke? 

 

Ga. Šušteršič je povedala, da bodo  izračun komunalnega prispevka za vsako hišo izračunali na 

Mestni občini Ljubljana in izdali odločbo o plačilu. Obvezen pa je priklop za vsako hišo, ko je 

kanalizacija zgrajena. 

 

G. Suhoveršnik je povedal, da je izračun na Kajakaški cesti za objekt v velikosti 300 m2 v letu 2011 

znašal 4.500€, izdelava za projekt hišnega priključka 250€, ter stroški priklopa do hiše, kar je odvisno 

od oddaljenosti. 

 

Predsedujoči je povedal, da ko bo dokončno potrjena trasa kanalizacije in narejen okvirni izračun 

stroškov na hišo o tem obvestilo krajane, ki se bodo odločili ali kanalizacijo želijo, pristojne pa se 

tudi vpraša ali bo  možno plačilo na obroke. 

 

G. Okorn je vprašal, ali se bo gradnja res začela 2014? 

 

G. Suhoveršnik je povedal, da bo začetek gradnje odvisen tudi od pridobljenih soglasij krajanov. 

 

Krajan je vprašal, zakaj JP VO-KA gradnjo kanalizacije ne financira tudi iz okoljske dajatve, ki jo 

plačujejo na položnicah? 

 

Ga. Šušteršič je povedala, da je okoljska dajatev prihodek države. 

 



 

 

2. Možnosti, da bi zaradi oddaljenosti JP Snaga 1x letno pripravila kosovni odvoz odpadkov z 

Rašice z enega zbirnega mesta. 

 

Predsedujoči je uvodoma pojasnil, da se kosovni odvoz vrši po novih pravilih, s katerimi so bili 

krajani seznanjeni z brošuro, ki jo je izdalo podjetje JP Snaga. 

 

Pisni odgovor JP Snaga g. Vinko Milar: 

 

Termin odvoza iz ČS Šmarna gora je 26.6.-3.8.2012. 

Lahko se organizira skupinsko naročilo, na podlagi katerega bodo odpeljani  samo kosovni odpadki , 

ki bodo na seznamu. Na dan odvoza je dovolj, da je nekdo od krajanov telefonsko dosegljiv. Spletno 

naročilo se nahaja na spletnem naslovu  

 

http://www.jh-lj.si/index.php?m=8&id=32 

 

Na naročilo se navede  telefonsko št. kontaktne osebe katerega  bo naš referent poklical, da se z njim 

dogovori o datumu odvoza.  

V zbirni center se lahko brezplačno pripelje kosovni material in stvari, ki niso primerne za kosovni 

odvoz.  Za redni kosovni odvoz  Snaga ne dostavlja kontejnerjev.   

 

3. Postavitev prometnega znaka “prepoved tovornega prometa” na Rašico  

 

Predsedujoči je pojasnil, da je bil danes opravljen ogled na terenu skupaj s predstavnikom MOL 

Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet g. Rousom, ki je povedal, da ni problem v postavitvi 

znaka, ker pa ni prostora je problem, kam ga postaviti. G. Rous je zato predlagal, da ČS skuša najti 

prostor tudi na privatnem zemljišču, vendar s soglasjem lastnika. 

 

 

4. ČS pošlje na Telekom dopis z predlogom/vprašanjem o možnostih položitve optičnih kablov 

na Rašici. 

 

Predsedujoči je povedal, da je s strani Telekoma prišel odgovor, da v letu 2012 in 2013 žal ne 

načrtujejo nadgradnje z optičnim omrežjem na območju Rašice pri Ljubljani. Odgovor je posredovala 

ga. Nataša Skubic. 

 

5. ČS posreduje prošnjo na mestno redarstvo za kontrolo mirujočega prometa pred gasilnim 

domom na Rašici ob sobotah in nedeljah. 

 

Predsedujoči je povedal, da si je patrulja Mestnega redarstva omenjeno lokacijo ob koncu tedna  ( 

17.3.-18.3.2012) ogledala in zoper kršitelje, ki nepravilno parkirajo ukrepala skladno z zakonskimi 

pooblastili in pristojnostmi. Odgovor je posredoval g. Roman Fortuna vodja Odseka za redarstvo. 

 

Število prometno kritičnih točk znotraj Mestne občine Ljubljana je veliko, zato stalni nadzor ni 

izvedljiv. Mestno redarstvo nima dovolj redarjev, da bi lahko izvajalo nadzor na vseh želenih 

lokacijah, kljub temu pa poskušamo izvajati občasne periodične nadzore. Prepričani smo, da samo z 

represijo ne bomo rešil problema, ki ga opisuje občan. Potreben bo celovit pristop. 

 

Ob tej priložnosti pa vas želimo seznaniti tudi z možnostjo, da o nepravilno parkiranih vozilih 

obvestite operativno komunikacijsko pisarno Mestnega redarstva na tel. št. 306 1620.  

 

 

6. Pobuda za prenovo zbiralnika vode – odgovora še ni in bo posredovan naknadno. 

 

7. Delno zaščitena jama ob glavni cesti pri novogradnji 

 

http://www.jh-lj.si/index.php?m=8&id=32


 

 

Predsedujoči je povedal, da je mestna inšpektorica v odgovor zapisala, da nadzor nad gradnjo 

objektov (torej tudi opornih zidov) izvaja gradbena inšpekcija. Poseg se je izvajal na privatnem 

zemljišču (oporni zid in del asfaltiranega cestišča je tudi v privatni lasti). Za dela si je izvajalec 

pridobil ustrezna dovoljenja. Prometni znaki so postavljeni. 

 

G. Okorn je vprašal, kakšna je možnost, da MOL omenjeno zemljišče odkupi in kaj storiti v primeru, 

da pride do poškodbe? 

 

Predsedujoči je povedal, da MOL nima sredstev za odkup zemljišč, v primeru poškodbe pa se lahko 

obrnejo na lastnika zemljišča ali na policijo. Četrtna skupnost pa bo vodjo policijskega okoliša 

zaprosila za ogled. 

 

G. Suhoveršnik je povedal, da četrtna skupnost ni soglasodajalec ali stranka v postopku, po prvem 

obvestilu na inšpekcijo je bila gradnja ustavljena, novo škarpo in sanacijo stare pa se ni delalo. 

 

G. Okorn je vprašal, kakšna je možnost, da se jama zasuje s peskom? 

 

G. Suhoveršnik je povedal, da naj krajani pridobijo pisno soglasje lastnice zemljišča s parcelno 

številko in to dostavijo na četrtno skupnost, brez soglasja nasutje peska ni možno. 

 

8. Vožnja oskrbnice doma pri stolpu in dostave po gozdni cesti, cesta se uničuje, oskrbnica ne 

prispeva za popravilo 

 

Predsedujoči je povedal, da je bil konec leta 2010 podpisan Dogovor  o vzdrževanju gozdne poti med 

MOL, Planinskim društvom Rašica, ki je oskrbnik doma, APEK-om in Zavodom za gozdove. Po tem 

dogovoru mora Planinsko društvo Rašica vzdrževati  pot z  ročnimi deli. Zato naj se krajani Rašice 

obrnejo na njih. V nadaljevanju pa je posredovan tudi pisni odgovor predsednika Planinskega društva 

Rašica g. Luka Kroneggerja.   

 

Cesto na Rašico redno pregledujemo in občasno, kot je bilo dogovorjeno, čistimo odtočne jarke. 

Sam sem pogosto na Rašici in lahko vam zagotovim, da je cesta v dobrem stanju. 

V kolikor je bil komentar krajanov podan ta vikend, sem tudi sam v soboto opazil sveže sledove gum. 

Glede na to, da najemnica uporablja terensko vozilo s štirikolesnim pogonom, škode najbrž ni 

povzročila ona, se bom pa  z njo pogovoril ali se do koče redno z osebnim vozilom vozi še kdo. 

 

Glede na to, da je urejena cesta do vrha Rašice v interesu vseh, se bomo v društvu tudi v prihodnje 

trudili z rednimi vzdrževalnimi deli v dogovorjenem obsegu, uporabo motornih vozil pa zmanjšali na 

minimum. 

 

G. Kosec je povedal, da cesto vsaj v spodnjem delu vzdržuje samo g. Zaletel. 

 

G. Suhoveršnik je povedal, da omenjeno gozdno cesto zaradi naklonov ni bilo možno vnesti v 

kataster gozdnih cest, zato je bil tudi podpisan Dogovor  o vzdrževanju. 

 

9. Živa meja pri bivši gostilni Liber zmanjšuje vidljivost  

 

Predsedujoči je povedal, da morajo lastniki zemljišč sami urejati žive meje na svojem zemljišču. 

Lahko pa vsak pokliče inšpekcijo, ki lastniku odredi ureditev žive meje. 

 

10. Ovinek pri Libru postavitev dvojne odbojne ograje?! 

 

Odgovor bo pridobljen naknadno. 

 

11. Pri h.št. Rašica 1 odcep za gozdno cesto manjka znak “prepovedano za promet”, table 

dovoljeno za kmetijsko mehanizacijo stoji? 

 



 

 

Ogled na terenu je bil opravljen 17.4.2012. 

 

12. Podporni zid-škarpa  

 

Predsedujoči je povedal, da je bilo po ogledu na terenu ugotovljeno, da ni nevarnosti za vdor ceste, 

podporni zid pa bo koncesionar še letos saniral. 

 

13. Preprodaja in uživanje mamil okrog Gasilnega doma 

 

Predsedujoči je povedal, da je odgovor posredovala PP Šiška in sicer, da do sedaj ni zabeležene 

intervencije pri gasilnem domu na Rašici. V kolikor pa bi krajani opazili karkoli sumljivega naj to 

takoj posredujejo na št. 113, dab o policijska patrulja opravila kontrolo in po potrebi ukrepala. 

 
                                                                      AD 2 

                                       

                                     PREDLOGI IN POBUDE KRAJANOV RAŠICE 

                                                                  

 

Predsedujoči je povedal, da je MOL septembra 2011 sanirala večje udarne jame na cesti na Rašico, 

preplastitev celotne ceste pa ni v načrtu. 

 

Krajan je vprašal, ali je možnost, da bi pošta v Šmartnem spremenila urnik poslovanja po prvem 

maju? 

 

Predsedujoči je povedal, da je Pošta spremenila delovni čas vsem manjšim poštam po Sloveniji, pošto 

v Šmartnem so imeli namen ukiniti in uvesti mobilno enoto, zato je velik uspeh, da je pošta ostala, ni 

pa verjetno, da bi pošta spremenila svojo odločitev. 

 

Krajan je vprašal o možnosti, da bi se več hiš skupaj ogrevalo na biomaso. 

 

G. Suhoveršnik je povedal, da naj se obrnejo na Roka Suhadolnika s podjetja Biomasa. 

 

Dnevni red je bil izčrpan in predsedujoči je sejo zaključil ob 21. uri. 

 

Zapisala:                                                                                        Predsednik Sveta četrtne skupnosti 

Ladka Debevc                                                                                                          Šmarna gora 

                                                                                                                  Mestne občine Ljubljana 

                                                                                                                          Dejan Crnek 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

                                     

 


