
 

 

 

 

Številka: 900- 207/2011-2             PREDLOG  
Datum:   14.9.2011   
                         
 

Z A P I S N I K 
 
8. seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, MOL, ki je bila v sredo,  14.9.2011 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 7   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, Jože  
                                            Ježek, Boštjan Lah, Jelka Lebesmühlbacher  
                                             
 ODSOTNI ČLANI SVETA:   Franci Marolt, Jože Ponikvar Maja Premrl Marko Ramovž, Alojz  
                                             Suhoveršnik, Renata Zajc (opravičeno)       
                                        
OSTALI NAVZOČI:  Ladka Debevc, Brigita Pavlič –   strokovni sodelavki Službe za lokalno samoupravo,  
                                    MU, MOL , Valentin Zavašnik zunanji član Pododbora za Tacen, Lev Lah 
 
Predsedujoči je pozdravil vse navzoče in  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 7. redne seje  Sveta četrtne skupnosti Šmarna gora, Mestne 
občine Ljubljana 

2. Pregled aktivnosti med obema sejama 
3. Priprava na strokovno ekskurzijo 
4. Pobude, predlogi in vprašanja članov sveta 

 

Navzočih je bilo  7 članov sveta. 
Opredeljenih je bilo 7  članov sveta. 
Za predlagani  dnevni red je glasovalo 7  članov sveta. 
 
Dnevni red je bil sprejet. 
 
 
                                                                            
 
                                                                              
 
 
 



 

 

 
 
 
                                                                           AD 1 
 
PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 7. REDNE SEJE ČETRTNE SKUPNOSTI ŠMARNA GORA, MOL 
                                                                      
 
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. 1/8: 
 
Svet četrtne skupnosti Šmarna gora sprejema zapisnik 7. redne seje  brez pripomb. 
 
Navzočih je bilo  7 članov sveta. 
Opredeljenih je bilo 7  članov sveta. 
Za predlagani sklep je glasovalo 7  članov sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
                                                                           AD 2 
 
                                          PREGLED AKTIVNOSTI MED OBEMA SEJAMA 
 
Ga. Lebesmühlbacher je povedala, da je g. Kosca v zvezi s sestankom na Rašici obvestila, naj 
pismeno pripravi teme za sestanek, ponudila mu je tudi pomoč, vendar do sedaj predlogov še ni 
prejela. 
 
G. Zavašnik je povedal, da je na Kajakaški JP Energetika končala z deli, JP VO-KA dela še vedno 
izvajajo, soglasja za priklope se bodo izdajala šele v letu 2012, Rocenska cesta je popravljena, kanal 
ob njej je še vedno odprt, lovilec peska pa ni izdelan. Popravljen je tudi jez na Savi, dela je izvajal 
ELES. 
 
G. Lah je povedal, da so bile na Vipotnikovi opravljene meritve luči, vezane na tožbo g. Godnjavca. 
 
G. Crnek je povedal:  
 

- da so potekale aktivnosti v zvezi z odkupom zemljišč za rekonstrukcijo ceste Šmartno – 
Povodje, sestanek na DRSC je predviden 20.9.2011. 

- da je bila danes 14.9.2011 izvedena izmera dela Ingličeve ulice v Šmartnem 
- da je bila izdelana klančina pri gostilni Košir 
- da je zaradi zmanjšanja prilivov in s tem posledično rebalansa Proračuna MOL nastal 

problem z odkupom “ježarjeve domačije” za potrebe izgradnje Centra četrtne skupnosti 
 
G. Lah je povedal, da je potrebno poklicati JP VO-KA, da popravi ventil na Vipotnikovi iz katerega 
pušča voda. 
 
Pododbor za Tacen je tudi predlagal, da se očisti kanal ob ulici Ivice Pirjevec in kanal med Cesto 
vstaje in cesto Cirila Kosmača. 
 



 

 

G. Ježek je predlagal, da se na Juričevo ulico nasuje pesek, ki ga je odnesla voda. 
 
Pododbor za Gameljne in Rašico je predlagal, da se pri ekološkem otoku v Zg. Gameljnah postavi 
lesen drog. 
 
Predsedujoči je povedal, da je čiščenje odprtih kanalov problem, saj Ministrstvo za okolje in MOL 
sredstev nimata, predlagal je naslednje predloge: 
 
SKLEP ŠT. 2/8: 
 
Za čiščenje kanalov ob ulici Ivice Pirjevec in od Ceste vstaje do ceste Cirila Kosmača se pridobi 
ponudba, prednost ima kanal ob ulici Ivice Pirjevec. 
 
Navzočih je bilo 7 članov sveta. 
Opredeljenih je bilo 7 članov sveta. 
Za predlagani sklep je glasovalo 7 članov sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
SKLEP ŠT. 3/8: 
 
Na Juričevo ulico v Šmartno se pripelje pesek. 
 
Navzočih je bilo 7 članov sveta. 
Opredeljenih je bilo 7 članov sveta. 
Za predlagani sklep je glasovalo 7 članov sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
SKLEP ŠT. 4/8: 
 
Pri ekološkem otoku v Zg. Gameljnah se postavi lessen drog. 
 
Navzočih je bilo 7 članov sveta. 
Opredeljenih je bilo 7 članov sveta. 
Za predlagani sklep je glasovalo 7 članov sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
G. Groznik je povedal, da iz zadrževalnika pri Rašici ob dežju tečeta blato in ilovica. 
 
Predsedujoči je povedal, da se lahko obvesti inšpekcijo, ki si naj po dežju situacijo ogleda. 
 
                                                           AD 3 
 
                         PRIPRAVA NA STROKOVNO EKSKURZIJO 
 
Predsedujoči je povedal, da je ekskurzija predvidena v soboto 24.9.2011 in sicer na Dolenjsko (Novo 
mesto z okolico). Udeležbo je potrebno potrditi do 21.9.2011 na sedežu četrtne skupnosti zaradi 
organizacije prevoza in ogledov. Vodja ekskurzije bo g. Ježek. 
 
 



 

 

                                                           
                                                            AD 4 
 
                       POBUDE, PREDLOGI IN VPRAŠANJA ČLANOV SVETA 
 
Ga. Lebesmühlbacher je povedala, da se je nasproti hiše št. Rašica 1 ob zadnjem neurju nagnilo 
drevo, zadeva je bila preko “elprina” že sporočena na OGDP, odziva še ni. 
 
G. Lah je povedal, da je prišlo do skrunitve spomenika na Cesti vstaje, vložena je bila uradna prijava. 
Vprašal je tudi, kaj je s košnjo zelenice ob Vipotnikovi, stanovalci so prijavo vložili na inšpekcijo in 
košnjo zelenice ob cesti na Rašico? 
 
Strokovna sodelavka je pojasnila, da je preko “elprina” odgovor prišel, g. Lahu bo posredovan po e 
pošti, trava ob cesti na Rašico pa je pokošena. 
 
G. Zavašnik je vprašal, ali je že znano kdaj in kam bo potekal priklop Policijske akademije na 
kanalizacijo? 
 
Predsedujoči je povedal, da je priklop predviden na Kajakaško cesto, sredstva naj bi bila 
zagotovljena leta 2013. 
 
Predsedujoči je povedal, da naj bi se kmalu realizirala nova avtobusna povezava s Pirničami z malimi 
avtobusi, proga bi potekala za vrtcem, linija št. 8 bi tako vozila v obe strani po Tacenski cesti. Vozni 
red bo usklajen tako, da se bo na Brodu lahko brez čakanja prestopalo. 
 
Ga. Lebesmühlbacher je povedala, dab o v nedeljo 18.9.2011 potekala proslava ob 70. Obletnici 
požiga Rašice, slovesnost organizira Zveza borcev za vrednote NOB Ljubljane in Društvo izgnancev 
Slovenije, slavnostni govornik pa bo župan g. Zoran Janković. 
 
Predsedujoči je povedal, da je dijak Lev Lah, ki je v mesecu juniju opravljal obvezno prakso 
okoljevarstvenega prostorskega nadzornika v četrtni skupnosti, svoja opažanja pa bo predstavil v 
videoprojekciji. 
 
Lev Lah je povedal, da je naloga okoljevarstvenega prostorskega nadzornika, da opazuje stanja, 
dejstva, pomanjklivosti in ogroženost okolja, ter le to javlja pristojnim službam. Četrtno skupnost je 
razdelil na sedem enot in sicer: 
 

1. Grmada in Šmarna gora 
2. Tacen jugozahod 
3. Tacen severovzhod (Grobeljca, del Šmartna, prirečni pas) 
4. Šmartno do bajerja 
5. Zg. Gameljne 
6. Sr. Gameljne in Rašica 
7. Sp. Gameljne 

 
V času prakse je opazil in popisal več divjih odlagališč tudi nevarnih odpadkov (nasproti bajerja v 
Šmartnem, ob Savi), številne pomanjklivosti (nezaščitene žice ob poškodovanih omaricah pri šoli, ob 
Cesti vstaje), poškodbe bregov Save (Tacen). Predlagal je, da se naredi kratkoročne in dolgoročne 
načrte za sanacijo. 
 



 

 

Ga. Buh Gašparič je povedala, da se v letu 2012 pripravlja akcija “očistimo svet”, organizatorji so 
odprli tudi posebno stran, kjer se zbirajo lokacije divjih odlagališč, smiselno bi bilo, da se izsledke 
vnese direktno, posredovala bo “link” za vnos. 
 
Na predlog g. Laha je predsedujoči predlagal naslednji PREDLOG SKLEPA ŠT. 5/8: 
 
Svet četrtne skupnosti se strinja, da Lev Lah obvezno prakso opravlja tudi v letu 2012. 
 
Navzočih je bilo 7 članov sveta. 
Opredeljenih je bilo 7 članov sveta. 
Za predlagani sklep je glasovalo 7 članov sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
Dnevni red je bil s tem izčrpan in predsedujoči je sejo zaključil ob 20. uri. 
 
 
Zapisala:                                                                               Predsednik Sveta četrtne skupnosti 
Ladka Debevc                                                                                       Šmarna gora 
                                                                                                          Mestne občine Ljubljana 
                                                                                                               Dejan Crnek 
 


