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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: 900-1i/2008-2-15215 
Datum:  05.05.2008 
 
                                           ZAPISNIK 
 
1. izredne seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora z občani, ki je bila v ponedeljek 05.05. 2008 ob 18. uri v 
jedilnici  OŠ Šmartno pod Šmarno goro, cesta v Gameljne 7. 
 
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, Boštjan Lah,  Jelislava   Lebesmühlbacher,    
                                               Nataša Lipovec, Uroš Prosen, Angela Ribič, Alojz Suhoveršnik,  Valentin Zavašnik 
                                                  
ODSOTNI ČLANI  SVETA:  Marjan Gradišar, Alenka Juvančič,  Janez Novak, (opravičili), Marko Potočnik      
                                                
OSTALI NAVZOČI:  Župan Mestne občine Ljubljana g. Zoran Janković, Ladka Debevc, Brigita Pavlič –  
                                     strokovni sodelavki  Službe  za lokalno samoupravo, MOL 
 
Predsedujoči je pozdravil vse navzoče in povedal, da je izredna seja sklicana ob dnevu četrtne skupnosti na dan, 
ko je leta 1866 prvi šolnik nastopil službo v takratni šoli in  predlagal, da se zaradi obiska župana  MOL g. 
Jankoviča zamenjajo točke dnevnega reda  in sicer: 
 

1. Vprašanja in pobude občank in občanov 
2. Predstavitev članov sveta četrtne skupnosti Šmarna gora, MOL 
3. Predstavitev dela in nalog četrtne skupnosti Šmarna gora, MOL 

 
                                                                            AD 1 
 
                                  VPRAŠANJA IN POBUDE OBČANK IN OB ČANOV 
 
G. Malovrh Milan iz ul. Bratov Novak je vprašal, kdaj bo 7 hiš na omenjeni ulici dobilo vodovod, glede na to, da 
imajo vod 50 metrov od hiše, vode pa ne morejo dobiti, čeprav plačujejo nadomestilo za stavbno zemljišče. 
 
Ga. Šetina iz Ceste vstaje je vprašala, kdaj bo prišlo do zamenjave azbestnih cevi  vodovoda 
 
Ga. Piškur iz Šmartna je vprašala, kdaj se bo začela rekonstrukcija ceste skozi Šmartno 
 
Ga. Debeljak je vprašala, kdaj bo zgrajena kanalizacija v Grobeljci, kdaj se bo obnovila cesta Cirila Kosmača  in 
asfaltirala še dva kraka ceste ter postavila javna razsvetljava 
 
Ga. Mihelčič je vprašala, kako je z rekonstrukcijo Tacenske ceste, kjer ni zarisanih prehodov za pešce, ni 
pločnikov, kanalizacije, deževje pa nanaša pesek na dvorišča hiš 
 
Župan g. Janković je povedal, da ničesar ne obljublja, dokler ni zgrajena kanalizacija in ostali komunalni vodi, se 
tudi ulic ne asfaltira, 25% Ljubljane še nima kanalizacije, prioriteta izgradnje pa je Rakova jelša zaradi 
poplavnega območja. Do 18% izgube vode je še normalno, prioritete so napisane, na MOL se trudijo, da bi 
komunalo reševali v sorazmerju po vseh četrtnih skupnostih. Ključni prioritetni problem v MOL je reševanje 
prometa, za izgradnjo komunalnih vodov pa se na MOL ne zavzemajo za javno zasebno partnerstvo, ampak se 
bo izgradnja financirala iz proračunskih sredstev. 
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G. Šilc je povedal, da sta Tacenska cesta in Cesta vstaje  državni cesti, občina pa pločnikov na državni cesti ne 
gradi. 
 
Župan g. Jankovič je pojasnil, da  je bil sklenjen sporazum med MOL in DARS-om, po katerem je občina dobila 
vrnjena sredstva, prednost  je izgradnja avtocestnega križa, za izgradnjo pločnikov pa lahko pridobijo soglasje. 
 
G. Robas je povedal, da na ulici Bratov Novak cevi vodovoda pokajo pod težo tovornjakov 
 
Župan g. Janković je pozval občane, da se dne 6.5.2008 udeležijo javne razprave o prostorskih načrtih MOL, na 
sestanku s predsedniki  četrtnih skupnosti pa bodo uskladili prioritete. 
Prometna rešitev za Ljubljano pa bi bila izgradnja še enega  cestnega obroča, P+R na vseh vpadnicah, ki naj bi 
zaživel 2010, uvedba takse za vstop v mesto, sredstva pa bi se zbirala v posebnem skladu namenjenem za 
obnovo cest. 
 
G. Šilc je vprašal, kakšna je vizija Ljubljane do leta 2025 glede števila prebivalcev? 
 
Župan g. Janković  je povedal, da je imela Ljubljana leta 2007 prvič pozitiven prirast prebivalstva, mlade družine 
je izgubljala zaradi dragih stanovanj, cilj je, da se cena stanovanj v Ljubljani spusti pod 2000 EUR. Predvideva 
se, da naj bi bilo leta 2050 v Ljubljani 52% prebivalstva starega nad 60 let. 
 
G. Krotec iz Srednjih Gameljn je vprašal, koliko se sliši glas četrtne skupnosti v mestnem svetu? 
 
Župan g. Janković je povedal, da ima četrtna skupnost Šmarna gora v mestnem svetu dva svetnika, sam pa ima s 
predsedniki četrtnih skupnosti sestanek vsaka dva meseca. 
 
G. Ježek je vprašal, zakaj se denar, ki prihaja iz pokopališča ne vrača v četrtno skupnost, kdaj se bo odkupila 
»ježarjeva domačija«, kjer bi se lahko zgradil  center četrtne skupnosti, interes MOL je očitno, da se vse površine 
pozidajo z bloki, primer je pozidava za cerkvijo v Šmartnem, kjer je bilo izdano posebno dovoljenje za gradnjo 4 
nadstropnih blokov, kar ni v skladu z vaškim jedrom, ki je nižje, s četrtne skupnosti se na MOL pošiljajo samo 
dopisi, naredi pa se nič. 
 
G. Koželj iz Gameljn je opozoril na smeti in odlagališča za Savo, nikjer pa ni inšpektorjev, ki bi to reševali 
 
Župan g. Janković je povedal, da jeseni  pričnejo s projektom osveščanja otrok v šolah, na mestnem svetu pa 
pripravljajo nov Odlok, ki za kršitelje predvideva visoke kazni, poziva pa krajane, da se kršitelje, če se jih vidi 
poslika in se mu pošlje slike. 
Glede odlaganja salonitnih plošč je povedal, da deluje v okviru Snage posebna služba, ki jih odstranjuje. 
 
Skupina občanov je želela, da se na MOL naredi načrt, kdaj se  v  četrtni skupnosti predvideva izgradnja 
kanalizacije, vodovoda in pločnikov. 
 
Župan g. Janković je povedal, da je izgradnja komunalnih vodov zajeta v novih prostorskih planih, ko bo novi 
prostorski plan sprejet, na mestnem svetu, se bo naredil časovni rok, kdaj se bo kaj naredilo, ne bo pa prihajalo 
do neskladja med izvajalci komunalnih naprav. Komunalni vodi se bodo gradili z javnimi sredstvi iz proračuna, 
javno zasebno partnerstvo pa MOL ponuja pri  gradnji garaž. 
 
Župan g. Janković je zaradi drugih obveznosti sejo zapustil, predsedujoči pa je sejo nadaljeval s točko dnevnega 
reda 
 
                                                                                     AD 2 
 
             PREDSTAVITEV ČLANOV SVETA ČETRTNE SKUPNOSTI ŠMARNA GORA MOL 
 
Predstavili so se:   
 
Dejan Crnek            predsednik Sveta četrtne skupnosti Šmarna gora in predsednik Pododbora za Šmartno 
 
Alojz Suhoveršnik, podpredsednik Sveta četrtne skupnosti Šmarna gora in predsednik Pododbora za Gameljne z  
                                 Rašico 
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Boštjan Lah            podpredsednik Sveta četrtne skupnosti Šmarna gora in član Pododbora za Tacen 
 
Valentin Zavašnik član Sveta četrtne skupnosti Šmarna gora in predsednik Pododbora  za Tacen 
 
Nataša Lipovec      podpredsednica Sveta četrtne skupnosti Šmarna gora in članica Pododbora za Šmartno  
 
Jelka Lebesmühlbacher članica Sveta  četrtne skupnosti Šmarna gora, članica Pododbora za Gameljne, ki  
                                          pokriva  področje Rašice 
 
Angela Ribič         članica Sveta četrtne skupnosti Šmarna gora in članica Pododbora za Tacen 
 
Bogdan Groznik   podpredsednik Sveta četrtne skupnosti Šmarna gora in član Pododbora za Gameljne z Rašico 
 
Uroš Prosen          član  Sveta četrtne skupnosti Šmarna gora in član Pododbora  za Gameljne z Rašico 
 
                                                                          AD 3 
 
     PREDSTAVITEV DELA IN NALOG ČETRTNE SKUPNOSTI ŠMARNA GORA MOL 
 
Predsednik Sveta četrtne skupnosti je povedal, da so dela in naloge četrtne skupnosti razdeljene na tri Pododbore 
in sicer: Pododbor za Gameljne z Rašico, Pododbor za Šmartno in Pododbor za Tacen. Na vse tri odbore so 
razdeljena tudi  proračunska sredstva, ki jih prejme četrtna skupnost, namenjena pa so za rešitev manjših 
komunalnih zadev. Pododbori so samostojni pri odločanju, upoštevajo pa se želje in potrebe prebivalcev tistega 
območja. Pobude občanov četrtna skupnost pošilja na pristojne oddelke MOL ali druge inštitucije, nekaj pa jih je 
vključila v Plan malih del (obrezovanje drevja ob cesti, postavitev luči javne razsvetljave). 
 
Za leto 2008 je bilo uvedeno tudi novo financiranje četrtnih skupnosti in sicer je del sredstev fiksen za vse 
četrtne skupnosti, drugi pa variabilen, odvisen od velikosti četrtne skupnosti in števila prebivalcev. Četrtna 
skupnost Šmarna gora po površini ni med manjšimi, vendar ima najmanj prebivalcev, zato dobi tudi najmanj 
sredstev. V letu 2008 je to  19.057 EUR, od tega smo morali za mala dela nameniti 4.000 EUR. 
 
Svet četrtne skupnosti je na podlagi pobud in predlogov pripravil tudi Prioritetne naloge četrtne skupnosti, ki so 
bile poslane podžupanu  Möderndorferju in na pristojne oddelke. Med prednostne prioritetne naloge je četrtna 
skupnost vključila  izgradnjo manjkajočega vodovoda po ul. Bratov Novak v Tacnu ter izgradnjo kanalizacije in 
vodovoda  za vse dele četrtne skupnosti, kjer to še ni urejeno. Med prioritetami so tudi ležeče ovire po 
posameznih ulicah, za katere  pa veljajo posebni normativi postavitve (prednost vrtci, šole in domovi za 
ostarele). 
Prednostni nalogi sta tudi zadnja faza obnove Kajakaške ceste (od bivše tovarne Kot do občinske meje), v 
letošnjem letu potekajo pogajanja za odkup potrebnih zemljišč in rekonstrukcija državne ceste skozi Tacen in 
Šmartno, v prvi fazi skozi Šmartno, kjer pa že tri leta potekajo dogovori o odkupih zemljišč. Glavna težava, da se  
v četrtni skupnosti ne naredi več je v dejstvu, da so zemljišča v glavnem v privatni lasti, javnih zemljišč ni  
občina  in država morata tako prej kupiti zemljišča, kar gradnjo podraži. Iz tega razloga tudi ni možna izgradnja 
trgovine, otroškega igrišča, vrtca… 
Glede organizirane gradnje v četrtni skupnosti je le ta na Upravno enoto Ljubljana, izpostava Šiška naslovila 
številne zahteve, da nas obveščajo o vseh večjih gradnjah, vendar tega ne delajo in za gradnje izvemo od 
občanov. 
 
Na sestankih z županom le ta vedno pove, da denarja ni in naj predsedniki povedo, kje naj vzame in da drugemu. 
Seje mestnega sveta se lahko vedno udeleži predsednik ali drug predstavnik četrtne skupnosti, kadar je na 
dnevnem redu točka, ki zadeva tisto četrtno skupnost. 
 
Četrtna skupnost se tudi zaveda problema z odpadki, predvsem kosovnega odvoza, kamor vozijo odpadke tudi iz 
drugih občin, zato potekajo dogovori s Snago, da bi za julijski odvoz na eno mesto namestili večji kontejner tik 
pred odvozom, kamor bi lahko občani vozili kosovne odpadke, o tem bodo krajani pravočasno obveščeni. 
 
Na zgibanki, ki so jo občani prejeli na dom, so vsi podatki, ki so vezani na četrtno skupnost, popravljena pa bo 
tudi spletna stran. 
 
G. Okorn z Rašice je povedal, da so krajani Rašice na lanskem sestanku podali 3. predloge na zapisnik, ki niso 
bili realizirani in sicer: 
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1. postavitev lovilne mreže 
2. sanacija škarpe ob glavni cesti 
3. izgradnja kanalizacije do leta 2012 
 
Poleg tega je omenil, da vas Rašica skoraj ni omenjena nikjer 
 
G. Suhoveršnik je povedal, da si je v letu 2007 pristojna inšpekcija ogledala škarpo in lovilno mrežo in 
ugotovila, da še ni nevarno, po oceni strokovnjakov bi Rašica potrebovala svojo čistilno napravo, postavile pa se 
bodo tudi informativne table z označitvijo hišnih številk. Dopise s problematiko določenega območja četrtna 
skupnost pošilja naprej na pristojne službe, ki velikokrat ne odgovorijo. 
 
Ga. Lipovec je povedala, da  člane sveta zanimajo vsi problemi enako, člani sveta delujejo volontersko in imajo 
skupne cilje. 
 
Krajanka je vprašala, kako je s plinom v Šmartnem in Gameljnah 
 
Predsedujoči je pojasnil, da je izgradnja plinovoda pogojena z rekonstrukcijo Tacenske ceste in Ceste vstaje, ki 
sta državni. 
 
Ravnateljica šole ga. Furlan je povedala, da so ob prenovi kotlarne v letu 2007 s strani JP Energetika dobili 
odgovor, da naj bi plin v Šmartnem dobili čez 5-6 let. 
 
G. Robas je vprašal, ali bo kosovni odvoz julija organiziran tudi po ulicah? 
 
Predsedujoči je povedal, da bodo krajani o tem dodatno obveščeni 
 
G Mihevc Jože iz Gameljn je vprašal, kako bodo krajani kosovni material dostavili samo na eno mesto, če ne bo 
možen ulični odvoz? 
S postavitvijo semaforja pri črnuškem mostu je predlagal, da bi z Gameljske smeri razširili križišče tako, da bi 
zasuli kanal ob cesti, povedal je tudi, da bi problem s številkami v Gameljnah rešili samo z  uvedbo uličnega 
sistema, za avtobuse skozi Gameljne pa ne bi smelo biti problema, če skozi lahko vozijo tovornjaki. 
 
G. Suhoveršnik je odgovoril, da je semafor na Črnučah pridobitev za Gameljne, uvedba uličnega  sistema 
pomeni zamenjavo dokumentov in izgubili ime kraja. Problem s hišnimi številkami se bo začasno reševal z 
informativnimi tablami na vhodu v ulice, za uvedbo avtobusa skozi Gameljne si je prizadevala že krajevna 
skupnost, odgovor LPP je, da avtobusi niso rentabilni. 
 
Predsedujoči je v zvezi s kosovnimi odpadki povedal, da bi Snaga ekološke zabojnike že postavila, če bi bilo na 
voljo primerno zemljišče, ki ni privatno, kar pa je v naši četrtni skupnosti težko, saj so vsa zemljišča  v privatni 
lasti. Dogovor s Snago pa velja, da ko je kontejner na ekološkem otoku poln, lahko občani  sami pokličejo za 
odvoz izven rednega urnika odvozov. Četrtna skupnost si tudi prizadeva, da bi kontejnerje postavili ob vznožju 
Šmarne gore in Rašice, problem ostaja samo v plačniku odvoza. 
 
G. Erjavec je povedal, da je med kosovnimi odpadki največ industrijskih odpadkov predvsem za Savo in pod 
Šmarno goro, le ti pa so nevarni za podtalnico. Turistično društvo na območju četrtne skupnosti vsako leto 
organizira čistilno akcijo, v kateri pa OŠ nikoli ne sodeluje. Predlagal je tudi, da  bi za promet odprli podvoz pod 
avtocesto za Šentvid v eno smer, parkirišče pri Skipu pa bi začasno uredili v parkirišče P+R. 
 
Ravnateljica šole ga. Furlan je povedala, da šola sodeluje v številnih projektih in dejavnostih, šola pa je tudi 
poslala dopis na  LPP, da se proga št. 8 podaljša do Šmartna, proga št. 26 pa bi se v Šmartnem usmeri na 
avtocesto. 
 
Na vprašanja krajanov v zvezi z rekonstrukcijo ceste skozi Šmartno je predsedujoči povedal, da so problemi s 
pridobivanjem zemljišč, če bi le ta že pridobili, bi z obnovo ceste začeli že v letošnjem letu.  
Na območju »ježarjeve domačije« je z novimi prostorskimi načrti MOL  možna  gradnja trgovine, banke, 
otroškega igrišča, nekdo pa mora predhodno zemljišče kupiti. 
 
G: Okorn je izpostavil problem parkirišč pred banko, avto je treba pustiti na pločniku 
 
G. Lukančič Mario iz Gameljn izpostavi problem prometa skozi Gameljne 
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G. Lah je povedal, da je policija že večkrat obljubila večje kontrole prometa, vendar se žal to (še) ne izvaja v tej 
meri 
 
Ga. Logar je povedala, da je Gustinčičeva ul. v Šmartnem uničena zaradi tovornjakov, ki vozijo po njej 
 
Dnevni red je bil s tem izčrpan in predsedujoči je sejo zaključil ob 21. uri. 
 
 
Zapisala:                                                                                                 Predsednik  Sveta  Četrtne skupnosti 
Ladka  Debevc                                                                                                        Šmarna gora 
                                                                                                                         Mestne občine Ljubljana 
                                                                                                                                Dejan Crnek 
 
  
 
 
 
 
 
 


