
 

Številka: 900- 100  /2014 -4       

Datum:   24.04.2014   

                         

 

Z A P I S N I K 

 

26. seje  Sveta Četrtna  skupnosti  Šmarna gora, MOL, ki je bila v sredo,  23.04.2014 ob 18,00 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 11   članov sveta, kar je 

pomenilo, da je bil svet sklepčen in je lahko pričel z delom. 

 

NAVZOČI ČLANI SVETA:   Dejan Crnek, Meti Buh Gašparič, Bogdan Groznik,                                                

                                                 Renata Jernejc, Boštjan Lah, Jože Ježek, Jelka  Lebesmühlbacher,  

                                            Franci  Marolt,Marko Ramovž, Alojz Suhoveršnik, 

                                            Renata Zajc. 

 

ODSOTNI ČLANI SVETA: Matjaž Groznik (opravičeno) in  Maja Premrl  

 

OSTALI NAVZOČI: Mojca Kalan Šabec- pripravljavka gradiva, Drago Erjavec in Lučka Kovačič- 

Turistično društvo Šmarna gora-Tacen, Brigita Pavlič in Snježana Zrnić – strokovni sodelavki Službe 

za lokalno samoupravo, MU, MOL, Valentin Zavašnik, zunanji član Pododbora za Tacen 

 

Seja Sveta se je snemala na podlagi Sklepa št. 1/2 sprejetega na 2. redni seji dne 1.12.2010. 

 

Seja se je pričela ob  18.00 uri. 

 

 

Predsedujoči je pozdravil vse navzoče in  predlagal, da  se zaradi navzočnosti ga. Mojce Kalan Šabec  

na seji preštevilči točke  DNEVNEGA REDA ki so ga člani sveta prejeli skupaj z vabilom na sejo in 

sicer: točka 4- Informacija o aktivnostih v zvezi z Centrom ČS Šmarna gora postane 1 točka, 1 

točka -  Nadaljevanje dogovora  o  krajevni  tržnici v letu 2014  postane 2,  ostale pa se 

preštevilčijo.  

 

Ker razprave ni bilo, je predsedujoči dal na glasovanje naslednji spremenjeni DNEVNI RED: 
1. Informacija o aktivnostih v zvezi z Centrom ČS Šmarna gora 

2. Nadaljevanje dogovora  o  krajevni  tržnici v letu 2014 

3. Pregled in potrditev zapisnika 25. redne seje   Sveta Četrtne skupnosti Šmarna  gora, 

Mestne občine Ljubljana  

4. Priprava Dneva ČS 

5. Obravnava prispelih pobud 

6. Pobude, predlogi in vprašanja članov sveta 

 

Navzočih je bilo 11  članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 11 članov sveta. 

Za predlagani dnevni red je glasovalo 11 članov sveta. 

 

Spremenjeni  dnevni red je bil sprejet. 
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AD 1 

INFORMACIJA O AKTIVNOSTIH V ZVEZI Z CENTROM ČS ŠMARNA GORA 

 

 

Uvodoma je predsedujoči povedal, da so prispele 3 (tri) natečajne rešitve – vse so bile malo 

pomanjkljive glede na zahteve kulturne dediščine. Ga. Šabec Kalan je  pri zbiranju in ocenjevanju 

ponudb sodelovala kot  strokovna pomoč.  

 

V nadaljevanju je ga. Mojca Šabec Kalan  najprej podala nekaj osnovnih podatkov in povedala: 

- da je bilo izhodišče za pripravo načrta projektna naloga, za katero višina objektov ni bila konkretno  

  določena, ampak se je morala prilagoditi okoliškim naseljem vključno s programi zasebnega  

  partnerja. V okviru   potreb MOL so predvideni programi: dnevni center za starejše, mladinski  

  center, knjižnica, prostori za delovanje četrtne skupnosti, vrtec  in večnamenska dvorana. V okviru  

  zasebnega  partnerja pa so predvideni naslednji  programi: lekarna, pošta, gostinski lokal, trgovina  

  in drugi komercialni programi ( frizer, fizioterapevt…)  

- da bo večstanovanjski objekt ob Cesti v Gameljne ostal 

- da so na območju  predvideli cca 100 parkirišč 

- da bo v Ježarjevi domačiji kot spomeniško zaščitenem objektu urejen muzej 

- da sta na zemljišču, ki je predmet OPPN še dva kmečka objekta, ki trenutno nimata  pomena 

- da je bilo pomembno premostiti  višinsko razliko (cca 8m) 

- da je predvidena večnamenska dvorana z 200 sedeži  

 

G. Šabec Kalan je nato predstavila tudi natečajne rešitve, katerih skupni lastnosti sta, da je upoštevan 

odnos do vaškega jedra oziroma vaško pozidavo in ohranjene zelene površine, različno pa so 

odgovorile glede urejanja parkirnih površin in umeščenosti objektov v prostor. Natečajne rešitve so 

pripravili: 

- Biro Krušec 

- 3- biro- skupina prof. Koželja 

- prof. Aleš Vodopivec 

 

Biro Krušec: 
- je posredoval več variantnih rešitev glede urejenosti dovozov in zunanjih parkiršč 

- pozidava se je najbolj podredila obstoječi pozidavi 

- v sklopu umestitve objektov na zemljišče se predvideva ureditev več manjših  trgov 

- garaže bi bile napol podkletene, zaradi naravnega prezračevanja in osvetljevanja  

  parkirnih površin 

- zunanjih parkirnih površin ni 

- povsod je možen dostop ali z dvigalom ali po stopnicah 

- objekti bi bili zgrajeni v treh etažah 

 

     
         prostorski prikaz – biro Krušec                                                                  
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3- biro-skupina prof. Koželja: 
-  predvideni objekti so zasnovani in  vezani na obstoječo pozidavo  

- predvidena je ureditev zunanjih  in podzemnih parkirišč 

- prostori knjižnice bi bili v treh etažah 

 

  
Idejna zasnova postavitve objektov 3- biro 

 

 

Prof. Vodopivec: 
- variantna rešitev pozidave je  horizontalno urejena in zelo členjena 

- za parkiriščem je umeščen vrtec, ob vrtcu pa center za starejše 

- predviden je trg s klančinami in dvigalom, ki bi povezovalo etaže med seboj 

- objekt bi bil z ravno streho 

- vsi programi bi bili dostopni iz zunanjih površin 

  

     
Idejna zasnova – prof. Vodopivec 

 

 

 

Predsedujoči je odprl razpravo, v kateri so sodelovali g. Ježek, g. Lah, g. Ramovž, ga. Buh- 

Gašparič,g. Suhoveršnik in g. Crnek. 

 

S strani članov sveta, sodelujočih v razpravi , so bile podane sledeče pripombe: 

● večnamenska dvorana bi morala imeti 300 sedežev za  izvajanje prireditev lokalnih društev, četrtne   

   skupnosti,  knjižnice in šole 

● glede na potrebe je 100 parkirnih prostorov premalo ( pogrebi, obiskovalci Šmarne gore,sestanki v  

   šoli, potrebe cerkve). Ne glede na strošek, bi moralo biti parkirnih prostorov več, vsaj za 150  

   avtomobilov, saj je četrtna skupnost podala predlog za izgradnjo maksimalnega števila parkirnih  

   prostorov. ARSO ima v svojih načrtih vrisan jarek, zaradi katerega je potreben 5-metrski odmik  

● ni predviden prostor za postavitev stojnic za krajevno tržnico 

● vrtec bi se lahko umestil bližje šoli 

● pri izvozu iz avtoceste ni predvideno krožišče 

● na igrišče vrtca bi se lahko namestila gugalnica za invalide 
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● uvede naj se  časovna  omejitev parkiranja, da se preprečiti, da zunanje parkirne površine ne  

   postanejo P+R za tiste obiskovalce,ki gredo na avtobus  

● variantna rešitev, ki je predvidela uvoz na zunanje parkirišče s ceste pri pokopališču je  

   lahko problematična, ker je preveč približana glavni cesti 

● glede na to, da je avtor prof. Vodopivec v zasnovo vključil tudi dvigalo, ob izpadu elektrike, ne  

   bo funkcioniralo, se postavlja vprašanje kako omogočiti dostop, glede na to, da je klančina strma in  

   kar precej stopnic 

● potrebno bi se bilo izogniti ravni strehi zaradi stroškov vzdrževanja ( pluženje, kidanje  

   snega…) 

 

V razpravi so bila postavljena tudi vprašanja, na katera je ga. Šabec Kalan podala odgovore: 

- obstoječe načrte avtorji lahko še dodelajo, čeprav so bili narejeni na podlagi potreb, ki jih je  

  posredovala četrtna skupnost 

- vrtčeva površina ne sme biti ograjena 

- politika MOL dela na tem,da je parkirišč manj in dajejo poudarek mestnemu prometu. V sklopu  

  urejanja  parkirnih površin je namreč potrebno zagotoviti tudi postavitev 90 stojal za kolesa. 

-  del zemljišča, kjer je sedaj gospodarsko poslopje ( skedenj) še ni načrtovano za kakšne namene bo  

   oziroma na tem delu še ni predvidena pozidava 

- v kolikor ima četrtna skupnost pripombe za OPPN, jih mora poslati pismeno 

 

 

Predsedujoči se je zahvalil za kvalitetno predstavitev, hkrati pa povedal, da so to 3 idejne zasnove 

oziroma variantne rešitve za izgradnjo Centra četrtne skupnosti in ena od njih bo izvedena, z 

možnostjo vmesnih popravkov. Idejna zasnova prof. Koželja in njegove skupine je bila narejena v 

sodelovanju četrtne skupnosti. Idejam in predlogom, ki jih je podala četrtna skupnost, je bil načrt 

prof. Koželja najbolj naklonjen. 

 

 

Ob 19.13 uri je predsedujoči prekinil sejo in odredil 5 minutni odmor. 

Seja se je nadaljevala ob 19.18 uri. 

 

 

 

                                                          AD 2 

NADALJEVANJA DOGOVORA O KRAJEVNI TRŽNICI V LETU 2014 

 

V zvezi z predhodno obravnavo glede soorganizacije delovanja krajevne tržnice v letu 2014 je 

predsedujoči povedal, da četrtni skupnosti g. Lah ni posredoval obljubljene ponudbe  proizvajalca 

avtohtonih stojnic, videnih na prireditvi na Gorenjskem. Postavlja se tudi vprašanje, kdo bo skrbel za 

popravilo, kam se bodo stojnice shranjevale, kako bo glede lastništva. 

 

G. Erjavec  in ga. Lučka Kovačič iz Turističnega društva Šmarna gora-Tacen sta povedala: 

- pripombe oziroma pomisleki glede vzdrževanja in upravljanja stojnic, ki so jih podali svetniki, so  

  upravičeni  

- 3 mesece že čakajo na odgovor za novo dovoljenje za postavitev stojnic na parkirišču  

- v dvorani gasilskega doma, kjer v zimskem času poteka tržnica, je premalo prostora  

- administracije je ogromno ( za odstranitev table za oglaševanje na parkirišču so dobili kazen, za  

  namestitev plakata  za tržnico na ograjo parkirišča, so morali pridobiti soglasje MOL-a…) 

- dobili so dovoljenje za postavitev drogov za transparente, izključno samo za prireditve v ČS  

- strošek prevoza stojnic v lanskem letu za vsako soboto je znašal 120 EUR, zato je bil podan  

  predlog, da bi četrtna skupnost sofinancirala stroške prevoza stojnic v višini 50%. 

 

To, da nastajajo administrativne ovire, je potrdil tudi predsedujoči. Mestna občina si prizadeva, da bi 

na območju MOL posplošili videz stojnic oziroma, da bi bile  poenotene. Tudi  četrtna skupnost je 

podala urgence za čimprejšnjo  izdajo dovoljenja za postavitev stojnic na parkirišču.  
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Po razpravi je predsedujoči predlagal in dal na glasovanje sledeči  

 PREDLOG  SKLEPA ŠT.: 1/26 

 

Četrtna skupnost Šmarna gora bo Turističnemu društvu Šmarna gora- Tacen sofinancirala 

stroške prevoza stojnic za krajevno tržnico v višini 50% za leto 2014. 

 

Navzočih je bilo 11 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 11 članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo 11 članov sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

Ob 19.43 uri je sejo zapustil g. Lah. 

 

 

 

 

AD 3 

PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 25. REDNE SEJE   SVETA ČETRTNE  

SKUPNOSTI ŠMARNA GORA, MESTNE OBČINE LJUBLJANA 

 

 

Gradivo za to točko dnevnega reda so člani Sveta prejeli skupaj z vabilom na sejo. 

 

Predsedujoči je odprl razpravo na zapisnik. Pripomb na zapisnik ni bilo. 

V nadaljevanju je predsedujoči povedal, da je strokovna služba pregledala in pripravila poročilo  

(priloga originalnega zapisnika) glede pripomb na zapisnike prejšnjih sej, ki jih je podal  g. Boštjan 

Lah. Še enkrat je bilo poudarjeno, da se pripombe na predlog zapisnika posreduje pred potrditvijo na 

seji in ne po njej. 

 

Po razpravi je predsedujoči predlagal in dal na glasovanje sledeče predloge sklepov: 

 

PREDLOG  SKLEPA ŠT.: 2/26 

Svet četrtne skupnosti Šmarna gora sprejema zapisnik 25. redne seje Sveta brez pripomb. 

 

Navzočih je bilo 10 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 10 članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo 10 članov sveta. 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

PREDLOG  SKLEPA ŠT.: 3/26 

Svet četrtne skupnosti Šmarna gora se je seznanil z Poročilom o upoštevanih pripombah na 

zapisnike g. Boštjana Laha. Poročilo in pripombe so priloga originalnega zapisnika. 

 

Navzočih je bilo 10 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 10 članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo 10 članov sveta. 

Sklep je bil sprejet. 
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PREDLOG  SKLEPA ŠT.: 4/26 

Pripombe na predloge zapisnikov se posreduje pisno 3 dni po prejemu vabila za redno sejo. 

Sklep velja od 26. redne seje Sveta ČS Šmarna gora dalje. 

 

Navzočih je bilo 10 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 10 članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo 10 članov sveta. 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

 
AD 4 

PRIPRAVA DNEVA ČS 

 

Predsedujoči je povedal: 

- da so priprave  v zaključni fazi 

- da bo  slavnostna seja Sveta z občankami in občani  v ponedeljek 5.5.2014 v OŠ Šmartno, vabila za  

   krajane bodo tiskana, v formatu A-5 

- da bo Planinska pesem na Šmarni gori  v petek 09.5.2014 ob 17. uri. Organiziran pohod  na vrh  

   Šmarne gore bodo vodili planinci Planinskega društvo Šmarna gora- zbirno mesto je na  parkirišču  

   v Tacnu in v  Šmartnem (od kapelice) ob 15.30 uri. Majice bodo v modri barvi, za pohodnike bo v  

   enakem obsegu kot  lansko leto na voljo malica in čaj.  

- da bodo v sklopu kulturnega programa slavnostne seje  nastopili učenci OŠ Šmartno in  podeljena  

   bodo priznanja četrtne skupnosti.  

 

 

 

Na osnovi predlogov za prejemnike priznaj, izoblikovanih v razpravi, je predsedujoči  dal na 

glasovanje  

 

 

 

PREDLOG SKLEPA ŠT.   5 / 26 : 

Priznanja četrtne skupnosti za leto 2014  prejmejo: PGD Tacen, PGD Gameljne in PGD 

Rašica.   

 

Navzočih je bilo 10 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 10 članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo 10 članov sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

AD 5 

OBRAVNAVA PRISPELIH POBUD 

 

Gradivo so člani sveta prejeli s sklicem seje.  

 

Svet ČS je obravnaval sledeče pobude: 

 

1. Problematika peš poti v Sr. Gameljnah, ki predstavlja javno dobro 

Pot, ki vodi ob levem bregu  vodotoka Gameljščica mimo bivšega mlina do središča Sr. Gameljn,  je 

stanovalcem vrsto let služila kot bližnjica do trgovine, avtobusne postaje, knjižnice. Prebivalci 
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manjšega stanovanjskega bloka ( mlin je bivša tovarna Rašica preuredila v stanovanjski blok) so 

postavili ograjo in zaklenili prehod.  

 

Po informaciji g. Bogdana Groznika imajo stanovalci  zadevo zemljiškoknjižno urejeno, zato so pot 

zaprli. 

 

Predsedujoči je predlagal in dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA ŠT.   6 / 26 : 

 

Preveriti na terenu stanje in nato na MOL posredovati dopis, da preverijo ali je zadeva res 

zemljiškoknjižno urejena. 

 

Navzočih je bilo 10 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 10 članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo 10 članov sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

2. Pobuda ČS Posavje za podaljšanje obratovanega časa Deponije Barje  
Četrtna skupnost Posavje je sprejela sklep, s katerim predlaga podaljšanje obratovalnega časa 

Deponije Barje v zimskem času do 21.00 ure, v poletnem času do 22.00 ure ter, da bi deponija 

obratovala tudi v nedeljo. Vse  četrtne skupnosti MOL je pozvala, da podprejo predlog. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA ŠT.   7 / 26 : 

 

Svet ČS Šmarna gora se je seznanil s pobudo ČS Posavje, da se obratovalni čas Deponije Barje 

podaljša- v zimskem času do 21.00 ure, poleti do 22.00 ure in da deponija obratuje tudi ob 

nedeljah. Konkretnih odločitev glede podaljšanja obratovalnega časa Svet ČS Šmarna gora ni 

sprejel. 

 

Navzočih je bilo 10 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 10 članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo 10 članov sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

3. Pobuda ČS Golovec za dopolnitev predloga Sprememb in dopolnitev Poslovnika MS MOL 

Spremembe in dopolnitve Poslovnika MOL so bile v tem času  že sprejete. 

 

 

PREDLOG SKLEPA ŠT.   8 / 26 : 

 

Svet ČS Šmarna gora se je seznanil s pobudo ČS Golovec za dopolnitev predloga Sprememb in 

dopolnitev Poslovnika MS MOL. 

 

Navzočih je bilo 10 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 10 članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo 10 članov sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 



 

8 

 

4. Odvodnjavanje in komasacija zemljišč k.o. Šmartno pod Šmarno goro- pobudo so člani sveta 

prejeli pred sejo, ker je prispela po sklicu seje. 

Krajanka Šmartnega je predlagala, da se očisti odprti jarek na zemljišču s par. št. 527/1 k.o. Šmartno  

( javno dobro), kjer se  zaradi nanešenega listja dreves, onemogoča pretočnost meteornih vod ter, da 

se jarek  zacevi, vsaj na delu, kjer je drevje. Navaja tudi, da je v jarku material, nakopičen ob nasutju  

zemljišča s parc. št. 312/1 in 312/2 k.o. Šmartno, katerega  lastnik ni očistil. 

Prav tako prosi, da se reši problem  poteka parcel, ki je takšen,da jih je z načinom obdelave in glede 

na poseg avtoceste, v sedanjem času nemogoče obdelovati oziroma dostopati do parcel. Gre za 

območje zemljišč vzhodno ob AC izvozu Šmartno proti Gameljnam vse do bivše gramoznice, s 

površino cca 14 ha. Predlaga, da se na navedenih zemljiščih izvede  komasacija. 

 

 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje sledeča predloga sklepov 

 

PREDLOG SKLEPA ŠT.   9/ 26 : 

 

Svet ČS Šmarna gora se je seznanil s prošnjo občanke. Pobuda za čiščenje jarka bo Svet ČS 

posredoval na OGDP. Zacevljenje jarka ni možno, ker je navedeno območje predmet 

ureditvenega načrta sanacije regionalne ceste proti Povodju. 

Svetnika Meti Buh Gašparič in Jože Ježek preverita, kdo je lastnik parcel št. 312/1 in 312/2 k.o. 

Šmartno.    

 

Navzočih je bilo 10 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 10 članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo 10 članov sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

PREDLOG SKLEPA ŠT.   10/ 26 : 

Svet ČS Šmarna gora podpira predlog za  uvedbo postopka  komasacije zemljišč vzhodno ob 

AC izvozu Šmartno vse do bivše gramoznice v Sr. Gameljnah. 

 

Navzočih je bilo 10 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 10 članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo 10 članov sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

 

 

 

AD 6 

 

POBUDE, PREDLOGI IN VPRAŠANJA ČLANOV SVETA 

 

 

Predsedujoči je povedal, da je prejel pobudo posameznikov, ki so pripravljeni  na novo prebarvati 

talne označbe parkirnih  mest na parkirišču v Tacnu. 

 

Predlagal je tudi 
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PREDLOG SKLEPA ŠT.   11/ 26 : 

Za člane sveta bo organizirana strokovna ekskurzija na Primorsko.  
 

 

Navzočih je bilo 10 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 10 članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo 10 članov sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

 

 Pobud, vprašanj in predlogov  članov sveta ni bilo. 

 

 

 

******************* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dnevni red je bil  izčrpan in predsedujoči je sejo zaključil ob 20.00 uri.     

 

 

 

Zapisala:                                                                           Predsednik Sveta četrtne skupnosti 

Brigita Pavlič                                                                                 Šmarna gora 

                                                                                                Mestne občine Ljubljana 

                                                                                                         Dejan Crnek 

 


