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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: 900-57/2009-2 
Datum:   11.3.2009 
 
                                               Z A P I S N I K 
 
16. seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, ki je bila v sredo 11.3.2009 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 8  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,  Angela Ribič,  Alojz Suhoveršnik, Valentin  Zavašnik 
 
ODSOTNI ČLANI SVETA:  Alenka Juvančič, Boštjan Lah, Janez Novak (opravičeno), 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  15.  seje Sveta četrtne skupnosti Šmarna gora, Mestne občine Ljubljana   
2. Spremembe in dopolnitve Odloka o kategorizaciji občinskih cest 
3. Pregled aktivnosti Sveta četrtne skupnosti med obema sejama 
4. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih in Poročilo o realizaciji finančnega načrta Četrtne skupnosti  
    Šmarna gora za leto 2008 
5. Pobude, predlogi in vprašanja članov sveta 
 
Navzočih je bilo  članov sveta. 
Opredeljenih je bilo  članov sveta. 
Za predlagani dnevni red je glasovalo  članov sveta. 
 
Dnevni red je bil sprejet. 
 
                                                                   AD 1 
 
  PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 15.  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  pripomb ni bilo, zato  je predsedujoči predlagal  naslednji PREDLOG SKLEPA ŠT. 1/16: 
 
Svet četrtne skupnosti Šmarna gora sprejema zapisnik 15.  seje sveta  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. 
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                                                                                      AD 2 
 
           SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ODLOKA O KATEGOR IZACIJI OB ČINSKIH CEST 
 
Predsedujoči je uvodoma pojasnil, da v okviru Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet pri MOL, 
pripravljajo gradivo  za dopolnitev Odloka o kategorizaciji občinskih cest, ki je bil sprejet leta 2005. Ker Statut 
MOL določa, da se četrtne skupnosti lahko vključijo v pripravo gradiva, ki ga bo obravnaval  Mestni svet, je v 
dogovoru  s pristojnim oddelkom prišel poziv, da četrtna skupnost lahko posreduje svoje predloge za spremembo 
kategorizacije cest. 
 
G. Suhoveršnik  je povedal, da se je v zvezi s tem sestal Pododbor za Gameljne in Rašico in na podlagi že 
obstoječih gradiv  predlagal spremembe in dopolnitve Odloka o kategorizaciji cest za Gameljne in Rašico in 
predlagal, da jih svet četrtne skupnosti potrdi. 
 
G. Zavašnik je povedal, da Pododbor za Tacen  predlaga, da se podaljša kategorizacija Poti na goro do Policijske 
akademije.  
 
Predsedujoči je zato predlagal naslednji  PREDLOG SKLEPA ŠT. 2/16: 
 
Svet četrtne skupnosti Šmarna gora podpira predlagane spremembe in dopolnitve k Odloku o 
kategorizaciji občinskih cest za območje Gameljne z Rašico in Tacen. 
 
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 
 
              PREGLED AKTIVNOSTI  SVETA ČETRTNE SKUPNOSTI MED OBEMA SEJAMA 
 
Poročilo je podal predsednik Sveta g. Crnek. 
 

- posodobitev JP LPP v Ljubljani: dne 19.2.2009 je s tem v zvezi potekal sestanek ob prisotnosti 
župana, predstavnikov JP LPP, Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet in predstavnikov ČS. 
Župan je povedal, da je v planu nakup večjega števila avtobusov, tudi manjših, ki naj bi poskusno 
povezovali tudi  Gameljne z Beričevim. Jeseni je predvidena uvedba novega  elektronskega plačilnega 
sistema, ki bo omogočal, da se bo v časovnem obdobju 90 minut lahko prestopalo na katerokoli linijo 
brez dodatnega plačila. Glede predlogov četrtne skupnosti smo prejeli sledeče odgovore: 
 
a/ uvedba povezave z Rašico zaenkrat ni možna, zaradi redke poseljenosti in neprimerne cestne 
infrastrukture. Z odgovorom ČS ni zadovoljna in bo v zvezi s tem ponovno apelirala na pristojne službe 
 
b/  uvedba redne linije LPP Kajakaška cesta – Sp. Pirniče, s tem v zvezi naj četrtna skupnost naveže stik 
z Občino Medvode, ki mora soglašati, da bo plačala razliko oz. del stroškov za uvedbo linije. Na MOL 
s tem v zvezi razmišljajo, da ne bi gradili izogibališča, ampak bi avtobus ustavljal na cesti, s tem pa bi 
umirjali tudi promet. 
 
Predsedujoči je zato predlagal Svetu, da sprejme naslednji PREDLOG SKLEPA ŠT. 3/16: 
 
Svet četrtne skupnosti Šmarna gora soglaša, da predsednik Sveta naveže stik z županom Občine 
Medvode glede podaljšanja proge št. 8 skozi Vikrče in Pirniče. 
 
Navzočih je bilo 8 članov sveta. 
Opredeljenih je bilo 8 članov sveta. 
Za  predlagani sklep je glasovalo 8 članov sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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G. Suhoveršnik je povedal, da pri morebitni uvedbi linije št. 8 do Pirnič  Gameljne ne smejo biti 
prikrajšane, saj so prebivalci s podaljšanjem linije št. 8 do Gameljn izredno zadovoljni. 
 
Predsedujoči je pojasnil, da bi se pri kakršnikoli spremembi avtobusne linije do Gameljn odrekli 
povezavi do  Pirnič. 
 

- center ČS v Šmartnem: pristojni  Oddelki MOL so morali do 6.3.2009 oddati  pripombe na tlorisne 
površine, nekaj pripomb je bilo na lokacijo vrtca, ki se nahaja v prvi etaži, dogovori potekajo z 
Mercatorjem in Sparom, ki sta najresnejša kandidata za investicijo v  trgovino.  Predvideno je, da bi 
Mestni svet  MOL akt o javno zasebnem partnerstvu potrdil na aprilski ali majski seji, s tem pa  obstaja 
možnost, da se z gradnjo začne že jeseni. V ta namen je tudi zasebni partner Reality ustanovil  posebno 
firmo za gradnjo centra  MADEA d.o.o. Pod objektom bo garaža s cca. 150 parkirišči, ki bo obsegala 
eno etažo in pol, druga polovica bo namenjena dvorani in mladinskemu centru. Parkiranje bo 
brezplačno. 

 
- rekonstrukcija državne ceste Tacen-Šmartno skozi Šmartno:  predstavniki DARS-a so ponovno 

obiskali lastnike zemljišč in z vsakim naredili zapisnik, pripravili pa bodo tudi nove cenitve zemljišč in 
vsakega lastnika obravnavali individualno. Približno polovica lastnikov zemljišč se z odkupom še 
vedno ne strinja. 

 
- Dan četrtne skupnosti Šmarna gora: dogovori potekajo s Turističnim društvom, organizirali bi ga  v 

okviru »Planinske pesmi » na Šmarni gori, kot v letu 2008, na četrtno skupnost je prišla tudi že ponudba 
za nabavo in tisk majic za udeležence pohoda in prireditve. Poleg Turističnega društva bi se v 
organizacijo vključila tudi ostala društva (taborniki, Planinsko društvo, gasilci….) 

 
- Izvedbeni  prostorski načrt  MOL: v aprilu je predvidena ponovna javna razgrnitev IPN, občani bodo 

lahko ponovno vlagali pritožbe, odgovore pa naj bi prejeli v roku enega tedna. Za zemljišča, ki se 
nahajajo znotraj cestnega obroča so pobudam občanov ugodili, zunaj cestnega obroča pa zelo malo, kar 
velja tudi za našo četrtno skupnost. 

 
- Kanalizacija na Rašici:  g. Suhoveršnik je člane sveta seznanil, da je g. Kocuvan z Oddelka za 

gospodarske dejavnosti in promet pooblastil g. Hvalo iz podjetja Regeneracija, da pripravi idejno opisni 
projekt za kanalizacijo in čistilno napravo na Rašici. Skupaj s članico sveta ga. Lebesmühlbacher so si 
situacijo že dvakrat ogledali in tudi določili  3 lokacije za čistilne naprave. Največja osrednja bo stala na 
zemljišču g. Špana, ki z lokacijo soglaša, manjši pa bosta stali pri stolpu na Rašici in pri hiši št.1, 
očiščena voda pa bo tekla naprej v potok. Preden se izdela dokončna idejna zasnova, mora priti 
projektant do vsake hiše in skupaj s stanovalci določiti potek trase in hišne priključke. Investicija naj bi 
se vključila tudi v rebalans Proračuna za leto 2009. 

 
        -     Pobude Turističnega društva Šmarna gora:  
 

a/ ob rekonstrukciji križišča Tacenska – Kajakaška  naj se legalizira tudi izvoz s Poti sodarjev mimo 
gostilne Košir na Tacensko cesto, zato je predsedujoči predlagal naslednji  
 
PREDLOG SKLEPA ŠT.  4/16: 
 
Svet četrtne skupnosti Šmarna gora  podpira predlog Turističnega društva, da se ob 
rekonstrukciji križiš ča  Tacenska cesta – Kajakaška predvidi tudi izvoz /uvoz mimo gostilne 
Košir na Pot sodarjev v kolikor to ne bo vplivalo na poslabšanje prometnih razmer. 
 
Navzočih je bilo 8 članov sveta. 
Opredeljenih je bilo 8 članov sveta. 
Za predlagani sklep je glasovalo 8 članov sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
b/ v IPN naj bi se rezerviralo površine za rekreativno cono  pri Policijski akademiji z gradnjo športne 
dvorane in otroških igrišč, s tem pa tudi  ureditev pohodne poti in povezave  do Poti na goro. Problem 
pa predstavljajo privatna zemljišča.  
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                                                             AD 4 
 

          POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH IN PORO ČILO O REALIZACIJI   
                     FINANČNEGA NAČRTA ČS ŠMARNA GORA ZA LETO 2008 
 

Gradivo za to točko dnevnega reda so člani sveta prejeli skupaj s sklicem na sejo. 
 

Na obe  Poročili pripomb ni bilo, zato je predsedujoči predlagal naslednji PREDLOG SKLEPA ŠT. 5/16: 
 

Svet četrtne skupnosti Šmarna gora sprejema Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih in Poročilo o 
realizaciji finan čnega načrta ČS Šmarna gora za leto 2008 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 5 
 
                               POBUDE, PREDLOGI IN VPRAŠANJA ČLANOV SVETA 
 
Predsedujoči je člane Sveta seznanil:  
 
-  da  se 22.3.2009 začne akcija »za čisto Ljubljano«. 
 
- da je strokovna sodelavka ga. Pavlič pripravila kronološki pregled vseh aktivnosti vezanih na sanacijo  
   Gameljščice, g. Groznik in g. Suhoveršnik naj gradivo pregledata, pripravi naj se dopis na Agencijo za okolje  
   ga. Kambič. 
 
- da je strokovna služba  že pripravila pregled vseh zadev sveta od leta 2006 – 2008,  od leta 2001 naprej pa je v  
   pripravi 
 
G. Groznik je povedal, da v dopisu Lokainvesta  ni navedene točne lokacije izpusta meteorne kanalizacije v 
Gameljščico, zato predlaga, da se Lokainvestu  ponovno pošlje dopis, da lokacijo točno opredelijo. 
 
G. Suhoveršnik je člane Sveta seznanil s sklepi Pododbora za Gameljne: 
 

- na Oddelku za gospodarske dejavnosti in promet je treba preveriti, kako daleč je postopek za vključitev 
ceste, ki vodi do stolpa na Rašici v kataster gozdnih cest 

 
- da se na Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet naslovi vlogo za postavitev prometnega znaka o 

prepovedi prometa za vsa vozila razen za kmetijsko mehanizacijo, na obvozni gozdni poti proti stolpu 
na Rašici nasproti h.št. Rašica 1, pobudo pa poslati tudi na Občino Vodice, da na svoji strani prav tako 
postavijo  ustrezen znak 

 
- da se odobri  nabava 2 m3 peska za nasutje makadamske poti, ki naj se tudi posuje 
 
- investitorja in izvajalca gradnje komunalne infrastrukture za naselje »Brezovica« je treba opozoriti, da  

              morajo po končanih delih ureditve ceste očistiti vse prepuste in odtočne kanale meteorne kanalizacije in  
              o tem obvestiti Pododbor, ki bo opravil pregled 
 
Ga. Lipovec in g. Suhoveršnik sta izpostavila problem urejanja spletnih strani, ki da niso tekoče vzdrževana. 
Predlagata, da se postavi rok do 31.3.2009, do katerega mora skrbnik urediti spletne strani, nato pa tekoče in 
sprotno do konca vsakega meseca. 
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Predsedujoči je zato predlagal naslednji PREDLOG SKLEPA ŠT. 6/16: 
 
Predsednik Sveta naveže stik z skbnikom splentih strnai in ga seznani, da ima do 31.3.3009 čas, da uredi 
spletne strani, nato pa jih tekoče in sprotno ureja mesečno do konca vsakega meseca. V kolikor se rokov 
ne bo držal se zaključi pogodba in plača samo dejansko opravljeno delo. 
 
Navzočih je bilo 8 članov sveta. 
Opredeljenih je bilo 8 članov sveta. 
Za predlagani sklep je glasovalo 8 članov sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
Ga. Ribič je vprašala, ali bi Policijska postaja Šiška lahko pripravila poročilo o varnosti za četrtno skupnost, 
nekaj članov pa je predlagalo, da se na naslednjo sejo povabi rajonskega policaja g. Gabra. 
 
Predsedujoči je zato predlagal naslednji PREDLOG SKLEPA ŠT.  7/16: 
 
Na prihodnjo sejo Sveta četrtne skupnosti Šmarna gora se povabi tudi rajonskega policaja g. Gabra. 
 
Navzočih je bilo 8 članov sveta. 
Opredeljenih je bilo 8 članov sveta. 
Za predlagani sklep  je glasovalo 8 članov sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
Dnevni red je bil s tem izčrpan in predsedujoči je sejo zaključil ob  21. uri. 
 
Pripravila:                                                                                                      Predsednik Sveta Četrtne skupnosti  
Ladka Debevc                                                                                                                   Šmarna gora 
                                                                                                                                  Mestne občine Ljubljana 
                                                                                                                                           Dejan Crnek 

 
 
 


