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Datum:  23.09.2009 
 
                                                          Z A P I S N I K 
 
7. izredne seje Sveta Četrtne skupnosti �marna gora, s krajani Kajaka�ke ceste, predstavniki MOL, JP LPT in PP 
�i�ka, ki je bila v sredo,  23.09.2009 ob 17. uri v dvorani Doma krajanov v Tacnu, 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,  Marjan Gradi�ar,Bogdan Groznik, Alenka Juvančič, Jelka    
                                                Lebesmühlbacher,  Janez Novak,  Angela Ribič, Valentin  Zava�nik 
 
ODSOTNI ČLANI SVETA:  Bo�tjan Lah (opravičeno), Nata�a Lipovec (opravičeno), Marko Potočnik, 

     Uro� Prosen, Alojz Suhover�nik (opravičeno) 
 
OSTALI NAVZOČI: Ladka Debevc ,  Brigita Pavlič, strokovni sodelavki Slu�be za lokalno samoupravo, MOL,   
                                    21 krajanov Kajaka�ke ceste, Darko Drole MOL Slu�ba za investicije in razvoj, Franc  
                                    Mo�ina, MOL OGDP, Janez �nidar�ič P.U.Z, Helena Dovč, JP LPT, Rajko Gaber PP  
                                    �i�ka, Angel Čibej, Policijska akademija in  Občina Medvode Gregor Merjasec 
 
Predsednik  Sveta g. Dejan Crnek je pozdravil vse navzoče in  predlagal naslednji  
 
DNEVNI RED: 
 

1. Gradnja komunalne infrastrukture in obnove vozi�ča Kajaka�ke ceste, odsek biv�a tovarna KOT- 
Vikrče 

 
Predlagani Dnevni red je bil soglasno sprejet. 
 
                                                                         AD 1 
 
GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE IN OBNOVE VOZI�ČA KAJAKA�KE CESTE 
                                   ODSEK BIV�A TOVARNA KOT � VIKRČE 
 
Predsednik Sveta ČS �marna gora je uvodoma predstavil goste in povedal, da je bil sestanek sklican, da bi 
se ob začetku gradnje, ki je predvidena za konec oktobra ali začetek novembra  izognili določenim te�avam 
in besedo predal g. Droletu  predstavniku MOL Slu�be za investicije in razvoj. 
 
G. Drole je povedal, da gradnja komunalne infrastrukture zajema gradnjo fekalne in meteorne kanalizacije, 
obnovo vodovoda, izgradnjo plinovoda in polo�itev električnih kablov v zemljo. Predvideno je bilo, da bo 
sodeloval tudi Telekom, ki pa je od gradnje kasneje odstopil. Ker je gospodarska dru�ba, MOL nima 
mehanizma, da bi ga v gradnjo prisilili. Gradnja kanalizacije je namenjena predvsem za Občino Medvode, 
zato bo  potekala na globini 5-6 metrov.  Kopalo se bo po odsekih, maksimalne dol�ine 50 metrov in se tudi 
sproti zasipalo, cesta na tistem odseku pa takrat ne bo prevozna. Zgrajen bo tudi enostranski pločnik �irine 
1,5 metra, ki bo sprva potekal po desni strani, nato pa po levi do občinske meje. 
 
Ga. Dovč  iz JP LPT je povedala, da zaradi slabih izku�enj iz preteklosti, pri gradnji tega odseka Kajaka�ke 
ceste obvoza  čez Rocen ne bo, cesto bodo fizično zaprli pri policijski akademiji. Stanovalcem bo omogočen 
dostop do hi� po gradbi�ču. 
 
G. Crnek je vpra�al kako dolgo bodo potekala dela? 
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G. Drole je povedal, da je javno naročilo »zunaj«, 8.10.2009 naj bi se odpirale ponudbe, do konca oktobra 
naj bi bila podpisana pogodba z  izbranim izvajalcem, delalo se bo �est dni na teden z začetkom med 6. in 7. 
uro zjutraj in končalo med 18. in 19. uro popoldan, Rok za dokončanje del naj bi bil 9 mesecev (do 
1.9.2010), odvisno od zime, januarja in februarja pa se naj ne bi delalo. 
 
Ga. Dovč je povedala, da bo v času, ko se dela ne bodo izvajala cesta odprta in v voznem stanju. 
 
Krajan je vpra�al, ali bodo stanovalci lahko vozili po Rocnu? 
 
Ga. Dovč je ponovno poudarila, da bo na koncu Rocna pri policijski akademiji cesta fizično zaprta, po 
Rocenski bo promet v enakem obsegu kot do sedaj, stanovalci pa bodo lahko peljali po gradbi�ču. Odseki, ki 
bodo popolnoma zaprti ne bodo dalj�i od 50 metrov, dogovarjajo pa se tudi o mo�nosti, da bodo avtomobile 
lahko pustilo na parkiri�ču biv�e tovarne KOT (sedaj Studio P). 
 
G. Tome je predlagal, da se cesta zapre pri policijskem poligonu in predlagal, da se postavi zapornico, 
izvajalcem in stanovalcem pa razdeli ključe. 
 
Ga. Dovč je povedala, da zapornica potrebuje temelje in elektriko� 
 
G. Crnek je predlagal, da se dogovorijo s Policijsko akademijo. 
 
G. Zava�nik je opozoril, da če zaprejo cesto pri akademiji, potem policija ne more do poligona, zato bi bilo 
zaporo potrebno postaviti vi�je. 
 
Predstavnik akademije je predlagal, da se fizična zapora postavi med poligonom in okrepčevalnico »Sava« 
pri krajevni tabli za Vikrče. 
 
G. Merjasec predstavnik Občine Medvode je vpra�al, ali bi se dala začasna cesta speljati čez travnike? 
 
G. �nidar�ič je povedal, da so imeli �e s pridobitvijo zemlji�č za pločnik velike te�ave, zato ta mo�nost 
odpade. 
 
Krajanka je vpra�ala kaj bo z vo�njami �olskega kombija? 
 
G. Drole je povedal, da to ne bi smel biti problem, dogovorili se bodo tudi s �olo 
 
G. Zava�nik je vpra�al  ali se predvideva prehod za pe�ce pri Tometu z utripajočo lučjo, ali je predviden 
prehod med Rocensko in Kajaka�ko in ali se pri vodovodu menjajo tudi priključki ali samo glavni vod? 
 
G. Drole je povedal, da se prehod za pe�ce pri Tometu lahko označi z utripajočo lučjo. 
 
G. �nidar�ič je povedal, da bo zamenjan priključek do �tevca. Pri stanovalcih bi se morali oglasiti tudi 
predstavniki JP VO-KA, ki bodo pripravili tudi projekte hi�nih priključkov. Za hi�ni priključek se �teje 
oddaljenost do 70 metrov od glavnega voda 
 
Krajanka je vpra�ala, ali je predviden semafor na kri�i�ču Tacenske in Kajaka�ke ceste? 
 
G. Drole je odgovoril, da je Tacenska republi�ka cesta in da ne ve kaj bo z ureditvijo 
 
G. Crnek je pojasnil, da se pripravljajo projekti za rekonstrukcijo Tacenske ceste (v dveh fazah), vendar �e 
ni definirano ali bo stal semafor, ali pa zgrajeno kro�i�če. 
 
G. Zava�nik je vpra�al, kako je s priključkom vodovoda za 7 hi�, ki so vezane zaporedno, cesta med njimi 
pa je privatna? 
 
G. �nidar�ič je pojasnil, da se bodo morali stanovalci dogovoriti z JP VO-KA 
 
Krajan je vpra�al, ali  pripravljalci in izvajalci vedo, da bodo z globino izkopa pri�li do podtalnice? 
 
G. �nidar�ič je povedal, da vedo� 
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Krajan je vpra�al, ali so na kanalizacijskih ceveh predvideni varovalni ventili, saj Vikrče le�ijo vi�je? 
 
G. �nidar�ič je povedal, da fekalnih udarov ne bo, pri meteorni kanalizaciji, pa bo narejenih več predhodnih 
izpustov v Savo. Cevi so dimenzionirane za vse dotoke, v kolikor bi bila kanalizacija namenjena samo 
MOL, bi bil izkop bistveno ni�ji (1,5 metra). Krajane je tudi opozoril, da bodo morali od JP VO-KA 
pridobiti soglasja za priklop, prispevek pa bo potrebno plačati tudi na MOL. 
Predstavnik akademije je vpra�al, ali je  v projektih predvideno, da se na kanalizacijo priklopi tudi 
akademija? 
 
G. �nidar�ič je povedal, da mora preveriti v projektih, akademija pa naj se obrne tudi na JP VO-KA, da 
pridobijo soglasja in se jim pusti nastavke za kasnej�i priklop. 
 
G. Drole je povedal, da je bilo gradbeno dovoljenje za gradnjo kanalizacije pridobljeno �e pred tremi leti in 
verjetno je upo�tevan tudi priključek za akademijo. 
 
G. Zava�nik je vpra�al o mo�nosti postavitve le�ečih policajev  po Kajaka�ki cesti. 
 
G. Mo�ina je povedal, da se le�eče policaje, ki so zadnji ukrep postavlja na podlagi izdelane prometne 
analize in jih  verjetno ne bodo delali 
 
Krajanka je vpra�ala glede gradnje kolesarske steze? 
 
G. Mo�ina je povedal, da gradnja kolesarske steze ni obvezna, naredijo jo če je prostor, tega pa ob Kajaka�ki 
ni. 
 
G. Crnek je povedal, da  je bilo �e za pločnik te�ko pridobiti zemlji�ča, za postavitev le�ečih policajev pa 
MOL zahteva  soglasja lastnikov zemlji�č 
 
G. Gaber je povedal, da so na policiji seznanjeni s problemi na Kajaka�ki, niso proti grbinam, kontrole 
opravljajo, imajo pa samo en radar, problem pa je tudi ustavljanje. 
 
G. Drole je povedal, da so cesto omejili na �irino 6,5 � 7 metrov 
 
G. Zava�nik je vpra�al, kak�ni bodo stro�ki priklopa  in čigav je stro�ek redukcijskega ja�ka? 
 
G. Drole je povedal, da za elektriko nič, za vodo od �tevca, prav tako za kanalizacijo in plin 
 
G. �nidar�ič je povedal, da komunalnega prispevka za kanalizacijo niso plačevali ker je ni bilo. Na JP VO-
KA pa bodo poslali urgenco, da se čimprej oglasijo pri krajanih 
 
G. Drole je povedal, da je od ja�ka po privatni parceli to stro�ek lastnika. 
 
Dnevni red je bil s tem izčrpan in predsedujoči je sejo zaključil ob 19.30 uri. 
 
Zapisala:                                                                                                 Predsednik Sveta četrtne skupnosti 

      Ladka Debevc                                                                                                            �marna gora 
                                                                                                                                  Mestne občine Ljubljana 
                                                                                                                                           Dejan Crnek 

 3


	ČETRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA
	Pločanska 8

