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MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
ČETRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA                             
Pločanska 8                     
1133 LJUBLJANA BROD                                                

    tel. 01/5110-633, e-mail mol.smarnagora@ljubljana.si 
 

Številka: 900-23/2009-2 
Datum:   28.1.2009 
 
                                               Z A P I S N I K 
 
15. seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, ki je bila v sredo 28.1.2009 ob 18. uri v sejni sobi Službe za 
lokalno samoupravo, MU, MOL, Pločanska 8. 
 
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, Marjan Gradišar,  Jelislava Lebesmühlbacher,  
                                                Nataša Lipovec, Janez Novak, Angela Ribič,  Alojz Suhoveršnik, Valentin  
                                                Zavašnik 
 
ODSOTNI ČLANI SVETA:  Alenka Juvančič (opravičila), Boštjan Lah (opravičil), Uroš Prosen, 

     Marko Potočnik    
                                                 
OSTALI NAVZOČI: Ladka Debevc, Brigita Pavlič – strokovni sodelavki Službe za lokalno  
                                   samoupravo, MOL 
 
Predsedujoči je pozdravil vse navzoče, ter predlagal DNEVNI RED, ki so ga člani sveta prejeli skupaj z vabilom 
na sejo. 
 
Ker razprave ni bilo, je predsedujoči dal na glasovanje naslednji  DNEVNI RED: 
 
1. Pregled in potrditev zapisnika  5.  izredne seje Sveta četrtne skupnosti Šmarna gora,   Mestne občine   
    Ljubljana 
2. Prometna ureditev v Četrtni skupnosti Šmarna gora 
3. Pregled aktivnosti Sveta četrtne skupnosti med obema sejama 
4. Pobude, predlogi in vprašanja članov sveta 
 
Navzočih je bilo 9 članov sveta. 
Opredeljenih je bilo 9 članov sveta. 
Za predlagani dnevni red je glasovalo 9 članov sveta. 
 
Dnevni red je bil sprejet. 
 
                                                                       AD 1 
 
  PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 5. IZREDNE SEJE SV ETA   ČETRTNE SKUPNOSTI  
                                   ŠMARNA GORA, MESTNE OBČINE LJUBLJANA 
 
Gradivo za to točko dnevnega reda so člani sveta prejeli skupaj z vabilom na sejo. 
 
Na zapisnik  pripomb ni bilo, zato  je predsedujoči predlagal  naslednji PREDLOG SKLEPA ŠT. 1/15: 
 
Svet četrtne skupnosti Šmarna gora sprejema zapisnik 5. izredne seje sveta  brez pripomb.  
 
Navzočih je bilo 9 članov sveta. 
Opredeljenih je bilo 9 članov sveta. 
Za predlagani sklep je glasovalo 9 članov sveta. 
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Sklep je bil sprejet. 
                                                                                      AD 2 
 
                                PROMETNA UREDITEV V ČETRTNI SKUPNOSTI ŠMARNA GORA 
 
Predsedujoči je uvodoma povedal, da je četrtna skupnost na prejete odgovore v zvezi s prometno ureditvijo v 
četrtni skupnosti, ki jih  je posredoval Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet zaprosila za dodatna 
pojasnila odsek za vzdrževanje pri OGDP, ki je poslal odgovor, da so pobude uvrstili v plan za leto 2009 in jih 
bodo izvedli v okviru letnega vzdrževanja. Glede nadaljevanja rekonstrukcije Kajakaške ceste pa je bil 
posredovan odgovor, da naj bi se nadaljevala v letu 2009, avtobusna postaja v projektu ni predvidena, za 
zarisanje  prehodov  za pešce pa je pristojen odsek za promet. Na omenjeni odgovor je bila ponovno poslana 
pobuda, da se prehodi za pešce zarišejo takoj in da se ponovno pregleda možnost za vključitev avtobusne postaje 
v projekt. 
 
G. Suhoveršnik je povedal, da so odgovori slabi  predvsem glede postavk za izgradnjo pločnikov, gradnja se 
ponovno zamika, sprejetje novega Izvedbenega prostorskega načrta pa je samo izgovor. Prav tako problem vasi 
Rašica niso avtomobili, ampak kolesarji, predlagal je, da se v ponovnem dopisu na OGDP to poudari. 
 
Ga. Lipovec je opozorila na poškodovano cestišče mimo šole do pokopališča in da se enosmerni promet mimo 
šole uredi čimprej. 
 
G. Zavašnik je povedal, da je glede  ureditve III. dela Kajakaške  ceste prejel ustni odgovor, da  so z g. Tometom 
zadeve urejene, da naj bi bil razpis za izbiro izvajalca objavljen v mesecu februarju, poleti pa naj bi se začela 
rekonstrukcija. 
 
Po razpravi je predsedujoči predlagal naslednji PREDLOG SKLEPA ŠT.  2/15: 
 
Svet četrtne skupnosti je obravnaval odgovore MOL Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet na 
vprašanja in pobude o prometni ureditvi v četrtni skupnosti in sprejel sklep, da se dodatno zaprosi za 
pojasnila odsek za promet in odsek za vzdrževanje za območje Gameljne in Rašica. 
 
Navzočih je bilo 9 članov sveta. 
Opredeljenih je bilo 9 članov sveta 
Za predlagani sklep je glasovalo 9 članov sveta. 
 
Sklep je bil sprejet.  
 
                                                                 AD 3 
 
        PREGLED AKTIVNOSTI SVETA ČETRTNE SKUPNOSTI MED OBEMA SEJAMA 
 
Predsedujoči je člane sveta seznanil z nekaterimi aktivnostmi, ki so potekale v mesecu decembru in januarju 
 

- aktivnosti na območju »Brezovica« 
 
Predsedujoči je povedal, da je bil sklican  sestanek med županom, Oddelkom za urejanje prostora, 
Lokainvestom in četrtno skupnostjo, kjer je bilo dogovorjeno, da se s stanovalci (g. Bitencem) za čas 
gradnje komunalne infrastrukture 3-4 mesece omogoči dovozna pot, z g. Bitencem se je dogovarjal župan, 
ki si je situacijo na terenu tudi ogledal. 
G. Gajšek, načelnik Oddelka za urejanje prostora je dal tudi pisno zagotovilo, da bo obvozna cesta za naselje 
»Brezovica« umeščena v nov Izvedbeni prostorski načrt. Pisno zagotovilo so zahtevali stanovalci, ki so se 
pritožili na izdajo gradbenega dovoljenja, upravna enota je pritožbo zavrnila, imeli pa so še možnost 
pritožbe na Ministrstvo za okolje in prostor. 
 
G. Groznik je povedal, da se med stanovalci širijo govorice, da bo gradbena pot ostala, s tem pa bo 
omogočen enosmerni krožni promet. Z deli so izvajalci kljub slabemu vremenu že začeli, blato s ceste pa 
odvažajo v Gameljščico. Sprašuje, kam bodo speljane cevi za meteorno kanalizacijo in kaj je z začetkom 
sanacije Gameljščice, ki bi se morala začeti že leta 2008? 
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Strokovna sodelavka je pojasnila, da je bilo na Agencijo za okolje poslanih več dopisov v zvezi z začetkom 
sanacije Gameljščice, vendar  nismo prejeli nobenega odgovora. 
G. Suhoveršnik je predlagal, da se na to temo skliče sejo Pododbora za Gameljne z Rašico, na katero se 
povabi tudi pristojne službe. 
 
- »Koširjeva hiša« v Tacnu  (pri mostu) 

 
Predsedujoči je povedal, da je bil na pobudo lastnikov hiše sklican sestanek, v zvezi s parkirišči pri Tacenskem 
mostu, ki so se ga udeležili tudi predstavniki Turističnega društva. Problem predstavlja parcela, ki je javno dobro 
in za katero TD vztraja, da ostane prazna, saj ima po njej dovoz do čistilne naprave tudi JP VO-KA. Lastniki bi v 
hiši uredili kavarno, nekaj prostora pa namenili tudi muzeju sodarstva. 
 

- center četrtne skupnosti v Šmartnem 
 
Sklican bo sestanek odbora za gradnjo z investitorjem, spremenil se je projekt in sicer  se bo gradila dodatna 
podzemna etaža za parkirišča, spremenila in povečala pa se je tudi kvadratura za trgovino (sedaj 1000 m2). 
Spremenjen projekt bo predstavljen županu, predvidoma aprila pa naj bi ga obravnaval mestni svet kot javno 
zasebno partnerstvo. 
 

- dan četrtne skupnosti 
 
Predsedujoči je pozval člane sveta, da podajo predloge za obeležitev dneva četrtne skupnosti, sam pa predlaga, 
da poteka enako kot lani, skupaj s Turističnim društvom, natisnile bi se majice, k sodelovanju pa se povabi tudi 
ostala društva. 
 
Člani Sveta novih predlogov niso imeli, zato je predsedujoči predlagal naslednji PREDLOG SKLEPA ŠT. 3/15 
 
Svet četrtne skupnosti Šmarna gora soglaša, da se dan četrtne skupnosti organizira skupaj s Turističnim 
društvom na enak način kot v letu 2008. 
 
Navzočih je bilo 9 članov sveta. 
Opredeljenih je bilo 9 članov sveta. 
Za predlagani sklep je glasovalo 9 članov sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 

- čiščenje peskolova na Šturmovi ul. v Tacnu 
 
V mesecu decembru je bil organiziran ogled skupaj s predstavnikom Hidrotehnika in g. Zavašnikom. 
Ugotovljeno je bilo, da Hidrotehnik nima potrebne mehanizacije, da bi očistil tudi cevi, zato je bil poslan dopis 
na JP VO-KA, ki mehanizacijo ima, vendar zaradi bolniške odsotnosti pristojnega ogled še ni bil opravljen. 
 
G. Zavašnik je vprašal, kaj je s sanacijo »savskega brega« pri Tacenskem mostu in predlagal, da se s tem v zvezi 
na Agencijo za okolje ponovno pošlje dopis. 
 

- izvedbeni načrt izvajanja programov in projektov ČS Šmarna gora vezanih na izvrševanje 
finančnega načrta za leto 2009  

 
Predsedujoči je povedal, da so člani sveta po pošti prejeli že pripravljene tabele s predlogi za realizacijo iz 
finančnega načrta četrtne skupnosti, za katere kasneje ne bo potrebno posebej sprejemati sklepov. 
 
Ga. Lipovec je izpostavila nakazilo skladu »čebelica«, kjer ni nadzora, kako šola dejansko porabi sredstva, ali so 
dejansko namenjena socialno šibkejšim otrokom. 
 
Predsedujoči je pojasnil, da je to težko zagotoviti, saj pogosto starši ne želijo izpostavljati socialne ogroženosti, 
predlaga pa, da se na naslednjo sejo povabi šolsko pedagoginjo ga. Medić, ki bo zadeve lahko bolj natančno 
pojasnila. 
 
Po razpravi je predsedujoči predlagal naslednji PREDLOG SKLEPA ŠT. 4/15: 
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Svet četrtne skupnosti Šmarna gora potrjuje izvedbeni načrt izvajanja programov vezanih na izvrševanje 
finančnega načrta ČS Šmarna gora za leto 2009. 
Navzočih je bilo 9 članov sveta. 
Opredeljenih je bilo 9 članov sveta. 
Za predlagani sklep je glasovalo 9 članov sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 

- informacija o Izvedbenem prostorskem načrtu MOL 
 
Predsedujoči je pojasnil, da so morale mestne službe do 15.1.2009 na IPN ponovno podati pripombe in jih do 
februarja uskladiti z Oddelkom za urejanje prostora. V mesecu februarju bodo predstavniki tega oddelka 
ponovno obiskali posamezne četrtne skupnosti v zvezi s pripombami, ki so jih le te podale, ni pa še jasno, ali bo 
to seja samo s svetom ČS ali tudi s občani. Aprila ali maja bo potekala ponovna javna razgrnitev IPN z  
upoštevanimi pripombami, Mestni svet pa naj bi IPN sprejel v  mesecu juniju 2009. 
 
                                                                           AD 4 
 
                           POBUDE, PREDLOGI IN VPRAŠANJA ČLANOV SVETA 
 
Ga. Lipovec je povedala, da je imela v mesecu decembru več razgovorov z g. Gabrom vodjem policijskega 
okoliša, glede ceste Šmartno – Vodice pri gostilni »Bizeljčan«, kjer obiskovalci gostilne avtomobile puščajo 
parkirane ob cesti, šolarji in starejši pa morajo zato hoditi po cesti, ob kateri ni pločnika. Problem je nastal, ker je 
lastnik gostilne in investitor gradnje blokov bodoče gradbišče ogradil, gradnja pa se še ni pričela. Predlagala je, 
da četrtna skupnost ponovno pošlje dopis g. Gabru z zahtevo, da policija proti kršiteljem ukrepa.  
 
Predsedujoči je pojasnil, da je v zvezi z gradnjo govoril z investitorjem, ki je pojasnil, da gradnja stoji, ker 
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve ne odobri gradnje varovanih stanovanj. 
 
Po razpravi je predsedujoči predlagal naslednji  PREDLOG SKLEPA ŠT. 5/15: 
 
Na g. Gabra vodjo policijskega okoliša se ponovno naslovi dopis z zahtevo, da policija pogosteje izvaja 
nadzor in takoj ukrepa proti voznikom, ki nepraviln o parkirajo pred gostilno »Bizeljčan«. 
 
Navzočih je bilo 9 članov sveta. 
Opredeljenih je bilo 9 članov sveta. 
Za predlagani sklep je glasovalo 9 članov sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
G. Zavašnik se je v imenu DU Šmartno Tacen zahvalil četrtni skupnosti za odobrena sredstva za novoletno 
obdarovanje starejših. 
 
G. Novak je člane sveta seznanil s problematiko izgradnje domov za starejše, kjer prostora ni, potrebe pa so 
vedno večje. Trenutno na območju MOL za sprejem v dom čaka cca. 5000 starostnikov, ki jih zaradi 
pomanjkanja prostora pošiljajo po vsej Sloveniji, s tem pa se tudi zmanjša možnost obiskov. Na letnem zboru 
DU Šmartno Tacen, bodo omenjeno problematiko predstavili tudi županu. 
 
Dnevni red je bil s tem izčrpan in predsedujoči je sejo zaključil ob 20.30 uri. 
 
Zapisala:                                                                                         Predsednik Sveta četrtne skupnosti Šmarna gora 
Ladka Debevc                                                                                                Mestne občine Ljubljana 
                                                                                                                                  Dejan Crnek 
                                                                              
 
 

 
     


