
 

Številka: 900- 90 /2013-2                                                                               

Datum:  06.05.2013 

 
                                                          Z A P I S N I K 

 

7. izredne seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, s krajani, ki je bila v ponedeljek 06.05.2013 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  10 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, Matjaž Groznik,  Boštjan                                                 

                                                  Lah, Jelka Lebesmühlbacher, Franci Marolt,  Marko Ramovž, Alojz  

                                                  Suhoveršnik, Renata Zajc                                               

 

ODSOTNI ČLAN SVETA:  Jože Ježek, Renata Jernejc, Maja Premrl 

 

OSTALI NAVZOČI: Župan Mestne občine Ljubljana g. Zoran Janković 

                                    Vodja policijskega okoliša g. Janez Zajec  

                                     Predstavnik JS Snaga g. Igor Petek 

                                     Predstavnica Hospica ga. Tatjana Horvat 

                                     Predstavnika Energetske svetovalne pisarne g.Patricijo Božič in g.Janko Rozman 

                                     V.d. Ravnatelj OŠ Šmartno g. Maksimiljan Košir 

                                     Ladka Debevc , Brigita Pavlič strokovni sodelavki Službe za lokalno samoupravo, MOL  

                                     cca. 150 krajanov  

 

Predsedujoči je uvodoma povedal, da zaradi bolezni ga. Zale Strojin Božič  odpade  predavanje pod 4. točko 

Dnevnega reda Odstranjevanje ambrozije. Zaradi prisotnosti Župana g. Zorana Jankovića se doda nova 3 točka  

Razgovor Župana z občankami in občani, ostale točke se preštevilčijo. Zamenjata se  8. točka Dnevnega reda  

Nekaj o zgodovini četrtne skupnosti, ki  je postala 4. točka dnevnega reda točka Novosti na področju ravnanja s 

komunalnimi odpadki- novi Odlok o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov pa postane 7.točka. Predlagan 

je bil naslednji spremenjeni DNEVNI RED: 

 

1. Slavnostna otvoritev in nagovori 

2. Nastop učencev OŠ Šmartno pod Šmarno goro 

3. Razgovor Župana z občankami in občani ČS Šmarna gora 

4. Nekaj o zgodovini četrtne skupnosti Šmarna gora 

5. Predstavitev dejavnosti Društva Hospic 

6. Energetika-uvajanje učinkovite rabe energije 

7. Novosti na področju ravnanja s komunalnimi odpadki 

8. Varnostno poročilo 

9. Pregled dela četrtne skupnosti v zadnjem letu 

10. Vprašanja in pobude občank in občanov 

 

Predlagan spremenjen dnevni red je bil soglasno sprejet. 

 

                                                                           AD 1 

 

                                        SLAVNOSTNA OTVORITEV IN NAGOVORI 

 

Predsednik Sveta g. Dejan Crnek je pozdravil vse navzoče goste,  Župana Mestne občine Ljubljana g. Zorana 

Jankovića, predavatelje, predstavnika PP Šiška g. Zajca, predstavnike društev in občanke in občane.  Za 

izvedbo slavnostne seje  se je zahvalil OŠ Šmartno, tako v.d.ravnatelju g. Koširju, ki je zagotovil prostor, kot 

učenkam, učencem in učiteljicam 1.in 2. razreda, ki so pripravili kulturni program.  

 



 

 

                                                                           AD 2 

 

                                                           KULTURNI PROGRAM 

 

Učenci 1. in 2. razreda OŠ Šmartno so pripravili glasbeno kulturni program.          

 

                                                                           AD 3 

    

             RAZGOVOR ŽUPANA Z OBČANKAMI IN OBČANI ČS ŠMARNA GORA    
 

Župan MOL gospod Zoran Janković je povedal, da sta glavni nalogi v ČS Šmarna gora izgradnja Centra četrtne 

skupnosti, kjer organi mestne uprave prioritetno izvajajo predpisane postopke in glavna cesta skozi Šmartno, 

kjer se zatika pri pridobivanju zemljišč, zato apelira na vse, ki zemljišč še niso prodali, da to storijo čimprej. 

 

V nadaljevanju so občanke in občani izpostavili naslednjo problematiko: 

 

- Ureditev glavne ceste skozi Gameljne z izgradnjo pločnikov in čimprejšnji odkup dela zemljišča 

parc.št. 129/6 k.o. Gameljne 

- Asfaltiranje makadamskih poti za katere so občani v času gradnje plačali prispevek (bivši občini 

Šiška) parc.št. 1526/2 Sp. Gameljne 

- Povezava avtobusa LPP  od Gameljn do Črnuč   

- Oskrba s plinom cesta Cirila Kosmača, Grobeljca 

- Asfaltiranje ceste v Zg. Gameljnah parc.št. 75/2 

- Asfaltiranje ul. Angele Ljubič v Šmartnem 

- Ureditev Gustinčičeve ul. v Šmartnem  

- Križišče v Sr. Gameljnah  ( pri ZRMK cesta proti Rašici) postavitev prometnih znakov       

- Širitev pokopališča Šmartno pod Šmarno goro 

- Ureditev poti na Šmarno goro 

- Izdelava projektov za izgradnjo kanalizacije na Rašici 

- Načrt izdelave projektov za vodovod, kanalizacijo in plinifikacijo v celotni ČS 

- Ostanek gradbene jame z železjem ob glavni cesti na Rašici 

- Podaljšanje vodovoda na ul. Bratov Novak ( 7 hiš brez vodovoda) 

 

Župan MOL gospod Zoran Janković je povedal, da so pogoji za ureditev in asfaltiranje cest sledeči: 

- cesta mora biti v lasti MOL 

- v cesti morajo biti speljani vsi komunalni vodi, sicer asfaltiranje ni možno 

- za povezavo avtobusa LPP od Gameljn do Črnuč je cesta zaenkrat preozka. 

 

Predlagal je tudi, da se mu pošlje zapisnik, problematiko, ki so jo izpostavili občani, pa si bo ogledal na terenu s 

pristojnimi službami v mesecu juniju predvidoma do 15.6.2013. 

Župan MOL gospod Zoran Janković je povedal, da bo s sodelavci Mestne uprave MOL do konca junija 

2013 prišel na obisk - sestanek v četrtno skupnost, na katerem bo obravnavana problematika, ki so jo 

izpostavili občani.  

 

G. Šilc je vprašal, kolikšen delež sredstev iz Proračuna MOL od leta 1995 naprej (ko so bile ukinjene občine) je 

bilo namenjeno za  ČS Šmarna gora na prebivalca? 

 

Župan MOL gospod Zoran Janković je povedal, da bodo podatek pripravile pristojne službe in ga posredovale 

na četrtno skupnost. 

 

G. Krotec je izpostavil problem parcele na Rašici, leta 2008 je bila po intervenciji Župana vključena v 

Izvedbeni prostorski načrt, vendar je meja zazidljivosti zarisana tako, da po Zakonu o gradnji objektov gradnja 

ni možna. 

 

Župan MOL gospod Zoran Janković je povedal, da soglasja na Izvedbeni prostorski načrt dajejo državni organi, 

pripravljajo se tudi nove spremembe Izvedbenega prostorskega načrta, možno bo ponovno vlagati pripombe in 

naj se g. Krotec obrne na MOL. 

 

Ga. Avsenik je povedala, da ima brez dovoljenj ob stanovanjski hiši postavljeno garažo, ki je ne more 

legalizirati, vsako leto pa dobi položnico za plačilo davka, sredstva pa kasneje dobi vrnjena. 

 



 

 

Župan MOL gospod Zoran Janković je povedal, da dovoljenja za legalizacijo in uporabno dovoljenje izdaja 

država, sredstva pa dobi vrnjena, ker objekt ni legaliziran. 

                                               

                                                                           

 

                                                                            AD 4 

 

                                            NEKAJ O ZGODOVINI  ČS ŠMARNA GORA 

 

Kratko zgodovino Šmarne gore je dokumentirano  iz starih slik in razglednic   predstavil g. Jurij Šilc. 

 

                                                                           AD 5 

 

                               PREDSTAVITEV DEJAVNOSTI DRUŠTVA HOSPIC 

 

Dejavnost je predstavila ga. Tatjana Horvat. Povedala je, da Društvo praznuje 18. let delovanja, nudijo pomoč 

umirajočim tako na domu kot v hiši Hospic, ki je zaživela konec leta 2010 kot tudi svojcem in družinam. 

Programi Društva pa so: spremljanje umirajočih in njihovih svojcev, žalovanje odraslih, žalovanje otrok, 

izobraževanje prostovoljcev, socialnih delavcev in prostovoljstvo. 

 
 

                                                                           AD 6 

 

                            ENERGETIKA – UVAJANJE UČINKOVITE RABE ENERGIJE 

 

Projekt energetskega svetovanja je predstavil g. Janko Rozman iz Energetske svetovalne pisarne Ljubljana. 

Povedal je, da  so nasveti za občane brezplačni, pomagajo pa zmanjšati stroške za energijo in nudijo osnovne 

informacije za učinkovito rabo energije in obnovljivih virov energije. Občanom je na kratko predstavil tudi 

nove, cenejše vire ogrevanja (talna voda, zemeljska skorja s toplotno črpalko, sončna energija, ogrevanje na les 

in biomaso)) ter zaščito stavb pred toplotnim uhajanjem energije (varčna okna, izolacija). Svetovalno dejavnost 

za občane sofinancira Eko sklad, svetovalne pisarne  delujejo na več kot 35. lokacijah in so rezultat 

partnerskega sodelovanja z občinami. 

 

G. Rožič je vprašal. Zakaj EKO sklad “subvencionira” samo nakup lesenih oken, pred leti pa je 

“subvencioniral” tudi tesnenje stekel? 

 

G. Rozman je povedal, da je potrebno to vprašanje nasloviti direktno na EKO sklad. 

 

                                                                         AD 7 

 

       NOVOSTI NA PODROČJU RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI 

 

Novosti je predstavil g. Igor Petek predstavnik podjetja JP Snaga, ki je povedal, da: 

 

- se Snaga pri odvozu in ravnanju z odpadki ravna po direktivi EU in s tem usklajenimi predpisi v 

Sloveniji 

- največje težave nastajajo na zbirnih mestih, ki jih uporablja več uporabnikov 

- se  na Snagi lahko dobijo dodatni ali večji zabojniki 

- je potrebno čimveč odpadkov ločevati že doma, embalažo pa stiskati 

- se embalaža in papir ponovno reciklirata 

- se biološki odpadki odvažajo tedensko, cena odvoza pa se zniža, če ni odvoza bio odpadkov 

(kompostiranje) 

- je v ceni črnega zabojnika vklučenih še 7 drugih storitev 

- zabojniki za papir niso obvezni  

- mora lastnik zabojnike pridobiti ob začetku gradnje objekta 

 

Občanke in občani so tudi izrazili bojazen, da bo veliko odpadkov zaradi tritedenskega odvoza  in odstranitvi 

kontejnerjev na parkirišču v Tacnu končalo za Savo. 

 

Podana je bila tudi pobuda, da se bio zabojnike dostavi tudi v vas Rašico in v Gameljne. 

 



 

 

                                                                        

 

 

                                                                           AD 8 

 

                                                          VARNOSTNO POROČILO 

 

Poročilo je podal vodja policijskega okoliša g.  Janez Zajec. Povedal je, da pokriva območje ČS Šmarna gora, 

ki po kaznivih dejanjih in prekrških ne izstopata od povprečja in se lahko primerja s sosednjima občinami 

Vodice, Medvode in Domžale. Podal je varnostno oceno, ki je zelo dobra in statistiko števila kaznivih dejanj v 

letu  2012: 

 

-   kaznivih dejanj je bilo 147 največ v maju, 20 najmanj v januarju, februarju in septembru 9, največ je    

  bilo tatvin, sledijo velike tatvine (vlomi v stanovanjske hiše in avtomobile) 

 

-        kršitev javnega reda in miru 18, od tega največ v  januarju, aprilu in juniju 3  najmanj septembra in  

         oktobra 

 

- prometnih nesreč je bilo 15 največ na Tacenski cesti 

 

                                                                      AD 9 

 

                      PREGLED DELA ČETRTNE SKUPNOSTI V ZADNJEM LETU 

 

Predsedujoči je povedal, da so bila v letu 2012 na območju četrtne skupnosti izvedena naslednja dela: 

 

Iz sredstev MOL: 

 

- asfaltiranje varne poti med Cesto vstaje in Cesto v Gameljne 

- postavljeni prometni znaki in ogledala na območju ČS Šmarna gora 

- postavljene hitrostne ovire na cesti Cirila Kosmača 

 

Iz sredstev Četrtne skupnosti: 

 

- čiščenje meteornih jarkov ob ul. Ivice Pirjevec in od Ceste vstaje do ceste Cirila Kosmača 

- dobava in posip peska po ulicah 

- ureditev odvodnjavanja na delu Juričeve ulice 

 

Iz Plana malih del 

 

- javna razsvetljava v Gameljnah 

- obrez drevja ob glavni cesti na Rašico 

 

Ga. Buh Gašparič je povedala, da je rešena velika večina zemljišč ob glavni cesti skozi Šmartno za potrebe 

rekonstrukcije in izgradnje pločnika, izdelana je revizija projekta in nov projekt. Iz smeri Vodic (od table 

Ljubljana do “Birta” ) so rešena vsa zemljišča in odsek gre lahko v gradnjo takoj, ko bodo zagotovljena 

sredstva, od “Birta” do kapelice so problematična štiri zemljišča, ki se jih bo reševalo skupaj s stanovalci in 

projektantom, od kapelice do Ceste vstaje je del, ki bo verjetno izvzet iz projekta in v tem delu pločnika ne bo, 

pešce se bo usmerilo na obstoječo povezovalno pot.  Od table Ljubljana proti ribniku je bila odobrena revizija 

projekta.      

 

Predsedujoči je povedal, da: 

 

-  se izvaja prenova spletnih strani,  

-  se v križišču Ceste v Gameljne in Ceste vstaje pri kapelici ureja informacijsko središče 

-  vsako  soboto  poteka tržnica na parkirišču v Tacnu                                                             

 

                                                                        AD 10 

 

                              VPRAŠANJA IN POBUDE OBČANK IN OBČANOV 

 



 

 

- Ureditev glavne ceste skozi Gameljne 

       Odgovor: ureditev ceste z izgradnjo pločnikov je uvrščena med prioritetne naloge četrtne skupnosti, ki so  

       bile že pred leti poslane na MOL Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, vendar žal sredstev ni,  

       problem  pa so tudi lastništva zemljišč. 

 

- Postavitev hitrostnih ovir na cesti Cirila Kosmača 
       Odgovor: hitrostne ovire na posamezni ulici postavlja MOL Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet   

       na podlagi zbranih vsaj 80% podpisov stanovalcev, kako bodo visoke pa odločijo prometni strokovnjaki  

 

- Meteorni kanal ob ulici Ivice Pirjevec 
Odgovor: na ČS je potekal sestanek med ARSO (Agencija RS za okolje), JP VO-KA in MOL Oddelkom 

za gospodarske dejavnosti in promet, kjer je bilo dogovorjeno, da JP VO-KA pripravi ponudbo za pregled s 

kamero in čiščenje zacevljenega dela kanala, ARSO  pa naredi ponoven preračun hidravlike  odprtega dela 

hudournika in pripravi usmeritve. 

 

- Meteorni kanal med Cesto vstaje in cesto Cirila Kosmača, čiščenje ponikalnice 

Odgovor: meteorni jarek poteka po privatnih zemljiščih, zato ga MOL ne vzdržuje, problem so tudi v jarek 

speljane greznice, v zaprtem delu ponikalnice je nivo vode visok skoraj 2 metra, ko voda odteče, se bo 

ponikalnico odprlo in če se bo dalo očistilo. Z ureditvijo glavne ceste se bodo urejali tudi kanali. 

 

- Izgradnja ceste v Sr. Gameljnah do novega naselja Brezovica 

Odgovor: v Izvedbenem prostorskem načrtu je bila cesta zarisana, vendar je izvedba tehnično zelo 

zahtevna. Ker je obstoječa cesta v lastništvu in upravljanju MOL, se novim stanovalcem ne da preprečiti 

vožnjo po njej. ČS tudi ni stranka v postopkih pri izdaji gradbenih dovoljenj. 

 

- Kanalizacija v vasi Rašica 
       Odgovor: za izdelavo projektov so namenjena sredstva Proračuna MOL v letu 2014 

 

 

 

Dnevni red je bil s tem izčrpan in predsedujoči je sejo zaključil ob 22. uri. 

 

Zapisala:                                                                                                         Predsednik Sveta četrtne skupnosti 

Ladka Debevc                                                                                                                    Šmarna gora 

                                                                                                                                   Mestne občine Ljubljana 

                                                                                                                                             Dejan Crnek 

 

 

                                    

 


