
MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
ČETRTNA SKUPNOST �MARNA GORA                     
Pločanska 8                     
1133 LJUBLJANA BROD                                                
 tel. 01/5110-633, e-mail mol.smarnagora@ljubljana.si 

 
�tevilka: 900-179 /2010-2 
Datum:   29.06.2010 
 
                                               Z A P I S N I K 
 
25. seje Sveta Četrtne skupnosti �marna gora, ki je bila v ponedeljek 28.06.2010 ob 17. uri v 
sejni sobi Slu�be za lokalno samoupravo, MU, MOL, 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 7  članov sveta, 
kar je pomenilo, da je bil svet sklepčen in je lahko pričel z delom. 
 
NAVZOČI ČLANI SVETA:  Dejan Crnek,  Bogdan  Groznik, Marjan Gradi�ar,  Janez Novak,   
                                           Alojz Suhover�nik,  Angela Ribič, Valentin  Zava�nik 
 
ODSOTNI ČLANI SVETA:  Jelka Lebesmühlbacher , Nata�a Lipovec (opravičeno), Alenka  
                                            Juvančič (opravičeno), Bo�tjan Lah (opravičeno), 

         Marko Potočnik, Uro� Prosen 
                                                    
OSTALI NAVZOČI: Ladka Debevc, Brigita Pavlič � strokovni sodelavki Slu�be za lokalno 
samoupravo, MOL 
                                    
Predsedujoči je pozdravil vse navzoče, ter  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 24. redne seje, 12. in 13. izredne seja  Sveta 
četrtne skupnosti  �marna  gora,  Mestne  občine Ljubljana   

      2.   Obravnava tekoče problematike  Kajaka�ka cesta in Zg. Gameljne 
      3.   Pobude, predlogi in vpra�anja 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 24. REDNE SEJE 12. IN 13. IZREDNE SEJE   
  SVETA ČETRTNE SKUPNOSTI �MARNA GORA, MESTNE OBČINE LJUBLJANA 
       
Gradivo za to točko dnevnega reda so člani sveta prejeli skupaj z vabilom na sejo. 
 
Na zapisnike ni bilo pripomb, zato je predsedujoči predlagal naslednji  
 
PREDLOG SKLEPA �T. 1/25: 
 

 
 



Svet četrtne skupnosti �marna gora sprejema zapisnike 24. redne seje 12. in 13. 
izredne 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 
 
          OBRAVNAVA TEKOČE PROBLEMATIKE KAJAKA�KA CESTA, ZG. GAMELJNE 
 

- Kajaka�ka cesta: predsedujoči je povedal, da je bil na pobudo Civilne iniciative 
Vikrče organiziran sestanek skupaj z Občino Medvode, Policijskima postajama �i�ka 
in Medvode, Policijsko akademijo, četrtno skupnostjo in predstavniki MOL glede 
prehoda po Rocenski cesti zaradi zapore Kajaka�ke. Dogovorjeno je bilo, da občina 
Medvode financira nakup in postavitev zapornice med prebivalce Kajaka�ke, 
Rocenske, Vikrč, Zavrha in Sp. Pirnič pa se proti plačilu razdelijo daljinci za odpiranje 
zapornice. Nadzor naj bi se vr�il s strani Policijskih postaj �i�ka in Medvode, nadzor 
pa vr�i tudi sam. Ukrepi se počasi izvajajo, kr�itve se sproti re�ujejo. 

 
- Zg. Gameljne: MOL Oddelek za urejanje okolja je na četrtno skupnost poslal dopis s 

pozivom, da četrtna skupnost poda predloge za pripravo OPPN  Zg. Gameljne 
(območje biv�e tovarne Ra�ica)  v okviru IPN. Dne 18.6. se je zato sestal Pododbor 
za Gameljne in Ra�ico in sprejel naslednja stali�ča: 
 
a/ obstoječa cestna in komunalna infrastruktura ne dopu�ča novih gradenj, ki bi 
dodatno obremenjevala okolje kot je gradnja novih industrijskih objektov in 
objektov za dejavnosti, ki so moteče za spalno naselje (povečan hrup in 
promet). 
 
b/ pododbor podpira mirnej�o dejavnost kot je gradnja Doma za upokojence, 
gradnja varovanih stanovanj, zdravstvena dejavnost, vrtec, banka in po�ta. 
 
                                                         AD 3 
 
            POBUDE, PREDLOGI IN VPRA�ANJA ČLANOV SVETA 
 
G. Zava�nik je povedal, da so na gradbi�če Kajaka�ke ceste prejeli 50 cevi in upa, da 
bodo delavci SCT začeli delati v dveh izmenah. 
 
Predsedujoči je povedal da: 
 

- so pred �olo postavili fiksne talne ovire, le te so postavili tudi na Pločanski v Tacnu, 
prizadeva pa si, da bi jih dobili tudi na ul. Janeza Ro�iča 

- so pred �olo postavili dodatne prometne znake, ki označujejo enosmerni promet 
- je bil s strani podjetja Javna razsvetljava opravljen ogled za postavitev reflektorja na 

�olo za razsvetlitev parkiri�ča in postavitev luči javne razsvetljave na pokopali�ču 
- je bilo v okviru rebalansa Proračuna DRSC-ju odvzetih 60 MIO �, zato so zamrznjene 

vse pogodbe, tudi za rekonstrukcijo glavne ceste skozi �martno 
 

 
 



G. Suhover�nik je povedal, da je v okviru Plana malih del predvidena tudi postavitev luči 
javne razsvetljave pri h.�t. 48f, lastnik parcele g. Hočevar Mirko se s postavitvijo strinja, ker 
pa so v zemlji �e cevi, predlaga, da se kable spelje v te cevi. 
 
G. Gradi�ar je vpra�al za mo�nost, da se ta ulica asfaltira (parc.�t. 1495/2 k.o. Gameljne). 
 
Predsedujoči se je strinja, da se jo uvrsti v plan za Proračun MOL 
 
Predsedujoči je člane sveta seznanil tudi z dopisom ga. Kranjec Marije, ki je lastnica 
zemlji�ča ob Kajaka�ki cesti, kamor se izteka del kanalizacije iz Policijske akademije. 
Lastnica �eli, da se v okviru rekonstrukcije Kajaka�ke re�i tudi problem z odtokom na njeni 
parceli, zato je predlagal , da svet sprejme naslednji  
 
PREDLOG SKLEPA �T. 2/25:  
 
Svet četrtne skupnosti se strinja, da se čimprej organizira sestanek med Policijsko 
akademijo, lastnico zemlji�ča in četrtno skupnostjo, kjer bi se dogovorili o re�itvi 
problema. 
 
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. Zava�nik je člane sveta tudi seznanil, da se �e vedno pogajajo z Elektro mestom, da bi 
pod pločnik na Kajaka�ki polo�ili prazne cevi.  saj podjetje ob reorganizaciji ni predvidelo 
sredstev za investicijo. 
 
Predsedujoči je povedal, da  je potrebno nujno o tem seznaniti  �upana v kolikor pogajanja 
ne bi bila uspe�na. 
 
Dnevni red je bil s tem izčrpan in predsedujoči je sejo zaključil ob 19. uri. 
 
Zapisala:                                                                           Predsednik Sveta četrtne skupnosti 
Ladka Debevc                                                                                      �marna gora 
                                                                                                       Mestne občine Ljubljana 
                                                                                                               Dejan Crnek 

 
                   

 
 
 

 
 


	ČETRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA
	Pločanska 8

