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Z A P I S N I K 
 
3. seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, MOL, ki je bila v sredo,  19.1.2011 ob 17,00 uri, na 
sedežu Četrtne skupnosti Šmarna gora, Pločanska 8, Ljubljana.  
 
Sejo je sklical in vodil predsednik sveta g. Dejan Crnek. 
Predsedujoči je ugotovil, da je na začetku seje od 13. Članov sveta navzočih  9 članov sveta, kar je 
pomenilo, da je bil svet sklepčen in je lahko pričel z delom. 
 
NAVZOČI ČLANI SVETA:   Dejan Crnek, Bogdan Groznik, Matjaž Groznik, Jože Ježek,  
                                              Boštjan Lah, Jelka Lebesmühlbacher, Franci Marolt, Alojz  
                                              Suhoveršnik, Renata Zajc 
  
ODSOTNI ČLANI SVETA: Meti Buh Gašparič, Maja Premrl (opravičeno), Jože Ponikvar in  
                                            Marko Ramovž  
 
OSTALI NAVZOČI: Mirko Kocuvan, MOL OGDP, Nataša Šušteršič, JP VO – KA, Valentin  
                                 Zavašnik, zunanji član Pododbora Tacen, Milan Malovrh, stanovalec ul.  
                                  Bratov Novak, Ladka Debevc, Brigita Pavlič – strokovni sodelavki  
                                  Službe za lokalno samoupravo, MU, MOL  
 
Predsedujoči je pozdravil vse navzoče, ter predlagal, da se zaradi navzočnosti g. Kocuvana in ga. 
Šušteršič razširi Dnevni red seje s točko Nadaljevanje izgradnje kanalizacije in vodovoda v četrtni 
skupnosti Šmarna gora, ki postane 1. točka, ostale pa se preštevilčijo. 
 
Predlagal je naslednji razširjeni DNEVNI RED: 
 

1. Nadaljevanje izgradnje kanalizacije in vodovoda v četrtni skupnosti Šmarna gora 
2. Pregled in potrditev zapisnika 2. seje Sveta četrtne skupnosti Šmarna gora, Mestne občine 

Ljubljana 
3. Priprava Proračunov in Plana malih del četrtne skupnosti za leti 2011 in 2012 
4. Pobude, predlogi in vprašanja članov sveta  

 
Navzočih je bilo 9 članov sveta. 
Opredeljenih je bilo 9 članov sveta. 
Za predlagani razširjeni dnevni red je glasovalo 9 članov sveta. 
 
Dnevni red je bil sprejet. 
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                                                              AD 1 
 
NADALJEVANJE IZGRADNJE KANALIZACIJE IN VODOVODA V ČETRTNI SKUPNOSTI ŠMARNA GORA 
 
Predsedujoči je uvodoma povedal, da sta bila g. Kocuvan in ga. Šušteršič  na sejo sveta vabljena na 
podlagi sklepa sprejetega na 2. seji sveta. Zaradi zadržanosti pa se je  opravičila načelnica Oddelka za 
gospodarske dejavnosti in promet ga Razpotnik, ki je predlagala tudi, da se v začetku februarja skliče 
razširjeni sestanek, na katerem bi sodeloval tudi g. Skušek in direktor Službe za lokalno samoupravo 
g. Grünfeld in kjer bi se konkretno dogovorili, katere zadeve bi se lahko še vključile v Proračun MOL. 
 
G. Kocuvan je povedal, da so v Proračunu MOL  Načrti razvojnih programov zasnovani tako, da se 
aktivnosti lahko začnejo izvajati prej, sredstva za posamezni projekt pa se sprostijo, ko je gradnja 
končana, saj projekt poteka več let. Načrti razvojnih programov so zasnovani in razdeljeni na  
 

- Projekte  (PGD, PZI, strošek se da oceniti vnaprej) 
- Izvedbo 
- Skupni za odkup zemljišč za celotno občino predviden znesek za l. 2011 je 1.161.175 € v tem 

znesku so zajeta tudi zemljišča, ki jih bo potrebno odkupiti pri gradnji kanalizacije na Rašici    
 
Vodovod za 7 hiš na ulici Bratov Novak v Tacnu: 
 
Ga. Šušteršič je povedala, da je izgradnja vodovoda na tej ulici povezana z rekonstrukcijo vodovoda in 
izgradnjo ostale  komunalne infrastrukture v Tacenski cesti, ki je pogojevan s samo rekonstrukcijo 
cestišča in izgradnje pločnikov. Za omenjeni vodovod je že bila izdelana tudi projektna 
dokumentacija, zgraditi je potrebno hidro postajo in s tem povečati kapaciteto, ter razširiti vodovod v 
Tacenski cesti. Pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja je soglasje DRSC, ki pa ga ni možno pridobiti. 
Po optimistični varianti je rekonstrukcija Tacenske predvidena leta 2013, predlagala je skupni 
sestanek med DRSC, MOL in JP VO-KA, kjer bi skušali najti rešitev. 
 
G. Kocuvan je povedal, da je izgradnja vodovoda ves čas vključena v plan in po pridobitvi gradbenega 
dovoljenja bi se lahko pričelo z gradnjo. 
 
G. Crnek je povedal, da so iz Proračuna zaenkrat izločene stvari, za katere še ni dokončne 
dokumentacije, takoj po sprejetju Proračuna je predviden rebalans, v kolikor bo pridobljena 
dokumentacija, se bodo posamezne investicije lahko vključevale naknadno. Regionalna  cesta je 
problematična zaradi pridobivanja in odkupa zemljišč, Projekt rekonstrukcije je izdelan v dveh fazah, 
prva faza je potrjena, druga je v izdelavi, zato bi morali za  ul. Bratov Novak nujno poiskati drugačno 
rešitev.   
 
G. Ježek je povedal, da projekt za rekonstrukcijo Tacenske ni narejen, ker ni interesa države 
 
G. Malovrh stanovalec ul. Bratov Novak je povedal, da se vsi novozgrajeni objekti priklapljajo na 
vodovod v Tacenski cesti brez problemov, sami imajo priključek za vodo oddaljen 50 m od hiše, pa se 
ne morejo priklopiti. Večkrat je že prosil za dovoljenje, da bi vodo napeljal v lastni režiji ter postavil 
tudi hidrofor, vendar le tega ne more dobiti. Predlagal je, da se v cesto položi kineto za vse vode tudi 
po ostalih ulicah, da bi bilo predhodno vse pripravljeno za rekonstrukcijo Tacenske ceste. 
 
Ga. Šušteršič je povedala, da za napeljavo javnega vodovoda veljajo pravila in pogoji v skladu z 
zakonskimi predpisi, zato se vodovoda po ul. Bratov Novak ne more graditi brez soglasja za poseg v 
Tacensko cesto. Tudi če se pred rekonstrukcijo Tacenske ceste zgradi vsa ostala komunalna 
infrastruktura, le ta ne bo v funkciji, nujno pa bo potrebno zgraditi prečrpališče zaradi višinske razlike. 
 



G. Kocuvan je povedal, da je potrebno poleg pitne vode, ki se mora menjavati v 48. urah zagotavljati 
tudi požarno varnost na področju hidrantov z ustreznim pritiskom vode. Zakonodaja in direktiva EU 
pa različno obravnavajo področja s strnjeno gradnjo in razpršeno gradnjo. Soglasja, da bi lahko gradil 
na lastne stroške ne more izdati ne MOL ne VO-KA saj bi s tem kršila zakon. Še naprej pa si bodo 
prizadevali, da bi od DRSC pridobili vsaj začasno soglasje. 
 
G. Suhoveršnik je predlagal, da bi prečrpališče postavili ob Tacenski cesti s črpalko in s stanovalci 
sklenili pogodbo, da ne bodo zahtevali dodatnih barov pritiska. 
 
G. Lah je povedal, da je nedopustno, da teh 7 hiš nima vode, kršene so jim človekove pravice, čimprej 
je potrebno najti rešitev. 
 
Predsedujoči je predlagal, da se sprejme naslednji PREDLOG SKLEPA ŠT. 1/3: 
 
 Do sestanka z načelnico ga. Razpotnik  se poiščejo vse  možne rešitve v zvezi z gradnjo vodovoda 
na ul. Bratov Novak in se  predstavijo na naslednjem sestanku. 
 
Navzočih je bilo 9 članov sveta. 
Opredeljenih je bilo 9 članov sveta. 
Za predlagani sklep je glasovalo 9 članov sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
Kanalizacija v naselju Rašica 
 
G. Kocuvan je povedal, da je v letu 2011 predvidena izvedba javnega razpisa za izvajalca del in 
izdelava projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki ga bo izvedla JP VO – KA, v 
letu 2012 je predvidena gradnja in v letu 2013 zaključek del. Idejne zasnove je JP VO – KA že izdelala.  
Pred zaprosilom za gradbeno dovoljenje pa bo potrebno pridobiti in odkupiti tudi vsa  zemljišča. 
 
Ga. Lebesmühlbacher je vprašala ali so v idejni  projekt vključene tudi 4 hiše, ki ležijo nižje od 
strnjenega naselja? 
 
Ga. Šušteršič je povedala, da si je možno idejne zasnove ogledati na JP VO – KA in jih tudi dopolniti so 
osnova za pridobivanje projektnih pogojev in gradbenega dovoljenja.  
 
G. Suhoveršnik je vprašal, kje v Proračunu je razviden  znesek za odkup zemljišč na Rašici? 
 
G. Kocuvan je povedal, da je v Proračunu zajet znesek za odkup vseh zemljišč v MOL in sicer  znaša za 
leto 2011  1.161.175 €. 
 
Spodnje Gameljne (od mostu proti ribogojnici) 
 
G. Suhoveršnik je vprašal, kaj je z rekonstrukcijo meteorne kanalizacije in vodovoda, gradbeno 
dovoljenje je bilo že izdano, izkopana pa je bila tudi gradbena jama, da dovoljenje ne bi propadlo? 
 
G. Kocuvan je povedal, da bodo odgovore podali na naslednjem sestanku 
 
G. Suhoveršnik je povedal, da je v Gameljnah glavni vod kanalizacije položen, zgrajena je tudi čistilna 
naprava v Sp. Gameljnah, na kanalizacijo pa je priklopljenih malo ljudi. Kakšni so mehanizmi za 
spodbudo ljudi, da se na kanalizacijo priklopijo? 
 



Ga. Šušteršič je povedala, da se morajo na novozgrajeno kanalizacijo v roku 6 mesecev priklopiti vsi, 
služba priključkov na terenu to tudi pregleduje.  
 
G. Suhoveršnik je vprašal ali je prevzeta kanalizacija za  naselje »Brezovica« v Gameljnah, imeli so 
svojega izvajalca? Nekaj hiš je že postavljenih in naseljenih. 
 
Ga. Šušteršič je povedala, da je v katastru  kanalizacija posneta, ne ve pa če je tudi prevzeta. Vsak 
investitor sklene pogodbo o opremljanju zemljišč, novozgrajeno kanalizacijo prevzame MOL, na 
podlagi uporabnega dovoljenja, ki jo preda v upravljanje in vzdrževanje na JP VO – KA. Nadzor med 
gradnjo vrši VO – KA, v kolikor pa je kanalizacija v funkciji, mora biti tudi prevzeta. 
 
Gustinčičeva ul. v Šmartnem 
 
G. Ježek je povedal, da so bili projekti že narejeni 
 
Ga. Šušteršič je povedala, da bo potrebno za izdajo gradbenega dovoljenja  Projekt novelirati , saj je 
bil izdelan pred letom 2004, v projektu pa zajeti gradnjo kanalizacije in obnovo vodovoda. 
 
G. Ježek je vprašal, kdaj bo nov Projekt izdelan? 
 
Ga. Šušteršič je povedala, da na JP VO – KA skrbijo za vzdrževanje in obnovo obstoječih kanalizacijskih 
vodov, za novogradnje pa skrbi MOL z razvojnimi načrti. 
G. Kocuvan je povedal, da Gustinčičeve ul. ni v načrtu za leto 2012, ker je potrebno izvesti projektno 
dokumentacijo. 
 
G. Ježek je vprašal, kaj je z direktivo EU za priklop na kanalizacijo in vodovod? 
 
G. Kocuvan je povedal, da gre za različna poselitvena območja, konec leta 2010 je bila MOL s 
kanalizacijo pokrita 95%, največ jo manjka na južnem in vzhodnem delu. 
 
G. Crnek je vprašal kaj lahko stori četrtna skupnost v zvezi z novogradnjo na svojem območju? 
 
Ga. Šušteršič je povedala, da je gradnja manjkajoče kanalizacije v MOL ocenjena na cca. 150 MIO € na 
že poseljenih območjih, operativni program izgradnje je na MOL šele na začetku, največji problem pa 
je zagotovitev finančnih sredstev. 
 
G. M. Groznik je vprašal, kako se določa prioriteta izgradnje? 
 
Ga. Šušteršič je povedala, da je to število prebivalcev priključenih na novozgrajeno kanalizacijo. 
 
G. Kocuvan je povedal, da prioriteto določa tudi pridobitev zemljišč in gradbenega dovoljenja 
 
G. Lah je povedal, da imata  Vipotnikova ul. in ul. Na palcah skupno greznico s čistilno napravo, ki jo je 
potrebno čistiti in čiščenje tudi plačati. Ker se nekateri plačilu izogibajo sprašuje ali je možno, da 
izvajalec čiščenja vsaki hiši posebej izstavi položnico za plačilo? 
 
Ga. Šušteršič je povedala, da je to interna zadeva in bo odgovor pripravila do naslednjega sestanka v 
februarju. 
 
Po razpravi je predsedujoči predlagal naslednji PREDLOG SKLEPA ŠT. 2/3: 
 



V zvezi z omenjeno razpravo, se do naslednjega sestanka pridobi čimveč odgovorov na vsa 
zastavljena vprašanja. 
 
Navzočih je bilo 8 članov sveta. 
Opredeljenih je bilo 8 članov sveta 
Za predlagani sklep je glasovalo 8 članov sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
Po razpravi je predsedujoči  pred nadaljevanjem seje odredil 5 minutni odmor. 
 
 
                                                                 AD 2 
 
   PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 2. SEJE SVETA ČETRTNE SKUPNOSTI ŠMARNA GORA,  
                                                     MESTNE OBČINE LJUBLJANA 
 
Gradivo za to točko dnevnega reda so člani sveta prejeli skupaj z vabilom na sejo. 
 
Na zapisnik ni bilo pripomb, zato je predsedujoči predlagal naslednji 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 3/3: 
 
Svet četrtne skupnosti Šmarna gora sprejema zapisnik 2. seje brez pripomb. 
 
Navzočih je bilo 8 članov sveta. 
Opredeljenih je bilo 8 članov sveta. 
Za predlagani sklep je glasovalo 8 članov sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
                                                                  AD 3 
 
            PRIPRAVA PRORAČUNOV IN PLANA MALIH DEL ZA LETI 2011 IN 2012     
 
Gradivo za to točko dnevnega reda so člani sveta prejeli skupaj z vabilom na sejo. 
 
Predsedujoči je uvodoma pojasnil, da je bil predlog Proračunov narejen na podlagi predloga za leto 
2010, skupna višina sredstev namenjenih četrtni skupnosti ostaja enaka kot za leto 2010, v predlogu 
so povečana le sredstva na postavki Dan četrtne skupnosti. Sredstva pa se lahko tudi prerazporejajo 
med posameznimi konti in postavkami. Sredstva namenjena za komunalo so razdeljena  na vse tri 
Pododbore. 
 
G. Ježek je vprašal, kaj spada pod prejemke zunanjih sodelavcev? 
 
Predsedujoči je povedal, da so to sredstva namenjena za sejnine članom sveta, ki se izplačajo ob 
koncu leta za 10 sej. 
 
Drugih pripomb ni bilo, zato je predsedujoči predlagal naslednji  SKLEP ŠT. 4/3: 
 
Svet četrtne skupnosti Šmarna gora potrjuje predloga Proračunov za leti 2011 in 2012. 
 



Navzočih je bilo 8 članov sveta. 
Opredeljenih je bilo 8 članov sveta. 
Za predlagani sklep je glasovalo 8 članov sveta. 
 
Sklep je bil sprejet.           
 
Plan malih del: 
 
Predsedujoči je pojasnil, da je določen najnižji znesek in sicer je to 3.926 €, navzgor pa ni omejitev. 
Znesek se nakaže direktno Oddelku MOL, ki bo to delo izvajal, največkrat je to Oddelek za 
gospodarske dejavnosti in promet.  Dela se lahko izvajajo le na zemljiščih, ki so v lasti ali upravljanju 
MOL. Člane sveta je pozval, da podajo svoje predloge. 
G. Lah je predlagal hortikulturno ureditev otokov v Šmartnem. 
 
Predsedujoči je povedal, da je zadevo treba preveriti pri Turističnem društvu, ki je otoke v preteklosti 
že urejalo. 
 
Ga. Lebesmühlbacher je predlagala obrezovanje drevja ob glavni cesti na Rašici 
 
G. Suhoveršnik je povedal, da bi to uvrstili v Plan za leto 2012, saj so ta dela v letu 2009 že izvedli 
 
G. M. Groznik je predlagal, da se obnovi mreža okrog črpalne postaje na Sodarski 
 
Predsedujoči je povedal, da je prej potrebno preveriti lastništvo zemljišča, predstavil pa je predlog 
asfaltiranja dela Ingličeve pešpoti, KPL je na osnovi ogleda pripravilo ponudbo vključno z 
odvodnjavanjem v znesku 13.700 € 
 
Po razpravi je predsedujoči predlagal naslednji SKLEP ŠT. 5/3: 
 
Člani sveta predloge za Plan malih del pripravijo do ponedeljka 24.1.2011. 
 
Navzočih je bilo 8 članov sveta. 
Opredeljenih je bilo 8 članov sveta. 
Za predlagani sklep  je glasovalo 8 članov sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
                                                                        AD  4 
 
                                 POBUDE, PREDLOGI IN VPRAŠANJA ČLANOV SVETA 
 
G. Lah je povedal, da bi bilo potrebno na pokopališču v smeri proti avtocesti postaviti protihrupno 
ograjo ali zasaditi gostejšo živo mejo, prosil pa je tudi za informacije o koridorjih in časovnicah preleta 
policijskih helikopterjev, ki povzročajo velik hrup, vprašanje bo definiral sam 
 
Ga. Lebesmühlbacher je povedala, da je zaradi odpadkov, ki ležijo okrog zelo problematičen ekološki 
otok pred trgovino v Sr. Gameljnah, Snaga odpadkov, ki ležijo okrog ne pobira. 
 
G. M. Groznik je povedal, da je potrebno ali povečati frekvenco odvozov ali povečati št. kontejnerjev, 
največji problem pa je ozaveščanje ljudi 
 



G. Suhoveršnik je povedal,  da so na območju MOL predvidene štiri zbiralnice odpadkov, v ČS Šmarna 
gora je ne bo, ker smo na vodovarstvenem območju, Snaga pa okrog kontejnerjev ni dolžna 
pospravljati. 
 
Predsedujoči je povedal, da Snaga spodbuja postavitve ekoloških otokov, vendar so v naši ČS problem 
zemljišča, ki so v glavnem privatna, ali niso primerna. 
 
G. Lah je izpostavil problem parkiranja ob Tacenski cesti predvsem ob koncu tedna zaradi obiska 
Šmarna gore, kaj se da narediti 
 
Predsedujoči je odgovoril, da se pridobi mnenje g. Gabra rajonskega policaja, nato pa bo ČS uradno 
zaprosila za mnenje. 
 
G. Suhoveršnik je povedal da: 
 

- bo Pošta Slovenije postavila poštni nabiralnik v   Sp. Gameljnah v bližini kapelice 
- se je g. Kosec iz Rašice pritožil, da je Gozdno gospodarstvo zasulo odvodne kanale na cesti na 

Rašici, ko je »gozdarka« to želela preveriti in sanirati je g. Kosec ogled storniral, ker bo ČS 
položila kinete 

- se je najemnica planinskega doma na Rašici pritožila, da je na gozdni cesti do stolpa na Rašici 
preveč odvodnih kanalov, zato je otežena vožnja z avtomobili in otroškimi vozički 

- je bil v mesecu decembru s strani ARSO in predstavnikov ČS izveden ogled toka Gameljščice 
in narejena zabeležka, s strani ARSO pa ni nobene povratne informacije 

 
Predsedujoči je povedal da: 
 

-  se naredi zabeležka vsakega sestanka ali ogleda, ki se ga udeležijo člani sveta 
- se g. Zavašnika, kot zunanjega člana Pododbora za Tacen vabi na seje sveta 
- se v letošnjem letu pridobi soglasje lastnikov »ježarjeve domačije« in, da se zemljišča za  

potrebe Centra ČS tudi odkupijo 
-  je bilo na sestanku na DRSC, ki je potekal v decembru dogovorjeno , da bo DRSC tudi v  

letošnjem letu odkupoval zemljišča, če bodo lastniki dali soglasje, sama investicija  
rekonstrukcije in izgradnje pločnika ceste skozi Šmartno pa sta predvidena za leto 2013     

 
G. Ježek je povedal, da bi bilo ob glavni cesti skozi Tacen in Šmartno nujno zgraditi vsaj enostranski 
pločnik ali pa utrditi in urediti bankine, predlagal pa je tudi, da se v novogradnji nasproti gostilne 
Bizeljčan uredi Dom upokojencev. 
 
Predsedujoči je povedal, da so Domovi upokojencev državni projekt in MOL ne dobi koncesije, je pa 
stavba ob glavni cesti predvidena za komercialno dejavnost, zadnji del stavbe ob šoli pa varovanim 
stanovanjem. 
 
Dnevni red je bil s tem izčrpan in predsedujoči je sejo zaključil ob 20.30 uri. 
 
Zapisala:                                                                                                  Predsednik Sveta četrtne skupnosti 
Ladka Debevc                                                                                                            Šmarna gora 
                                                                                                                            Mestne občine Ljubljana 
                                                                                                                                      Dejan Crnek                          

 

 


