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MESTNA OBČINA LJUBLJANA 

ČETRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Pločanska 8                                                              
1133 LJUBLJANA BROD 

    tel. 01/5110-633, e-mail mol.smarnagora@ljubljana.si 
 

Številka: 900-2i/2008-2-15215 

Datum:  11.06.2008 

 

                                           ZAPISNIK 

 

2. izredne seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora z občani Rašice, ki je bila v sredo 11.06. 2008 ob 18. uri v 

gasilnem domu na Rašici. 

 

Sejo je sklical  predsednik  sveta  g. Dejan Crnek, po njegovem pooblastilu pa vodil podpredsednik sveta g. 

Alojz Suhoveršnik.   

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: Marjan Gradišar, Bogdan  Groznik,  Jelislava   Lebesmühlbacher,    Uroš Prosen,  

                                               Angela Ribič, Alojz Suhoveršnik,  Valentin Zavašnik 

                                                  

ODSOTNI ČLANI  SVETA:  Dejan Crnek,  Janez Novak, (opravičila), Alenka Juvančič, Boštjan Lah, Nataša  

                                                 Lipovec,  Marko Potočnik      

                                                

OSTALI NAVZOČI: Ladka Debevc, Brigita Pavlič – strokovni sodelavki  Službe  za lokalno samoupravo, MOL 

                                    in  24 krajanov  

 

Predsedujoči je pozdravil vse navzoče in opravičil predsednika sveta g. Crneka zaradi sestanka pri podžupanu g. 

Möderndorferju. Predlagal je dnevni red, ki so ga člani sveta in krajani prejeli skupaj s sklicem na sejo. 

 

1. Pregled aktivnosti na območju Rašice v preteklem obdobju 

2. Delo Pododbora za Gameljne in Rašico 

3. Predlogi in pobude krajanov 

 

                                                                            AD 1 

 

                PREGLED AKTIVNOSTI NA OBMOČJU RAŠICE V PRETEKLEM OBDOBJU 

 

Predsedujoči je predstavil sklepe prejšnje seje na Rašici in aktivnosti v zvezi z njimi. 

 

1. Vzdrževanje ceste od Gameljn do Rašice in odstranitev vejevja, ki sega v cestno telo 

 

Prvi dopis je bil na MOL OGDP naslovljen 25.5.07, s strani KPL vzdrževalca cesta so drevje obrezali, vendar 

slabo, zato je četrtna skupnost  9.7. in 10.10.2007 ponovno poslala dopise, obrezovanje pa je četrtna skupnost 

predlagala  tudi v plan malih del s strani Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet so sporočili, da naj bi bila 

izvedba v juliju 2008. 

 

2. Postavitev prometnih znakov in ležečih policajev 

 

Na  MOL Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet je bil prvi dopis za postavitev prometnih znakov poslan 

25.5. in drugi 20.11.2007, na nobenega nismo prejeli odgovora. Dne 1.6.2008 pa smo pozitiven odgovor prejeli s 

strani Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, na podlagi le tega bi Oddelek za gospodarske dejavnosti 

in promet znake moral postaviti 

 

3. Javna razsvetljava pri krajevni tabli za Rašico 
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S strani podjetja Javna razsvetljava je bilo podano mnenje, da bi morali pripraviti samostojen projekt s svojim 

prižigališčem, saj sta oba obstoječa na Rašici in v Gameljnah že preveč obremenjena. Opciji sta, da se javno 

razsvetljavo nadaljuje ali iz Sr. Gameljn ali z Rašice s tem pa bi osvetlili tudi glavno cesto.  

 

4. Popravilo podpornega zidu ob glavni cesti 

 

Na MOL Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet so bili poslani trije dopisi, z njihove strani  podan ustni 

odgovor, da je podporni zid še vedno v takem stanju, da ne potrebuje popravila. 

 

5. Sestanek z JP VO-KA v zvezi z izgradnjo kanalizacije na Rašici 

 

Sestanek med predstavniki JP VO-KA in odgovornim z Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet je potekal 

na sedežu četrtne skupnosti v torek 20.5.2008. Odgovorni so pojasnili, da je projekt izgradnje kanalizacije za 

Rašico zahteven, saj je Rašica polna vode  z naravnimi  izviri, dodatna voda pa je bila pripeljana z izgradnjo 

vodovoda.  Pri izgradnji kanalizacije bo potrebno na novo zgraditi tudi vodovod (kanalizacija gre globje), 

pridobiti služnost proti odškodnini lastnikov zemljišč, služnost pa bo kot plomba vpisana tudi v zemljiško knjigo. 

Potrebno bo zgraditi tudi samostojno čistilno napravo, saj ima čistilna naprava v Sp. Gameljnah premajhno 

kapaciteto. Da pa se aktivnosti s strani MOL in JP VO-KA lahko začele, mora četrtna skupnost na MOL 

nasloviti prošnjo za začetek izdelave projektne naloge za izgradnjo meteorne in fekalne kanalizacije za  vas 

Rašica. 

Predsedujoči je zato pozval prisotne krajane, da se opredelijo do izgradnje kanalizacije. 

 

G. Nahtigal je povedal, da podpira izgradnjo kanalizacije, vendar je potrebno v projekt vključiti tudi  štiri 

stanovanjske hiše, ki se nahajajo cca. 800 metrov pod vasjo. 

 

G. Klarendič je povedal, da je nujno, da krajani podprejo začetek projekta, pot bo dolga, apelira pa na pristojne 

službe, da se krajane sproti obvešča  o vseh aktivnostih in ko bo izdelan idejni projekt se krajane ponovno skliče. 

 

G. Okorn Tone je vprašal, ali bo projekt kanalizacije zajel tudi naravne izvire vode? 

 

Predsedujoči je povedal, da podrobnosti zaenkrat ne vedo niti strokovne službe, zato je potrebno, da se čimprej 

izdela projektna naloga. 

 

Po razpravi so se prisotni krajani strinjali, da se začne pripravljati projektna naloga za izgradnjo 

meteorne in fekalne kanalizacije za vas Rašica.  
 

Predsedujoči je navzoče seznanil  še z naslednjimi aktivnostmi vezanimi na Rašico: 

 

- Kušar  Stanku  je bil poslan dopis, naj obreže drevje ob cesti 

- podjetje OIKS je postavilo  panoramske table, obljubljene so bile tudi klopi, klopi z mizami pa je 

nabavila četrtna skupnost, dve sta predvideni za Rašico. 
- četrtna skupnost je obnovila tudi staro cesto na Rašico, ki  je bila  poškodovana v lanskem neurju 
- kabelska televizija; rešitev je prek  Telekoma  
- na sestanku z Agencijo za telekomunikacije je bilo dogovorjeno, da bo po končanih delih na stolpu le ta 

uredila cesto, prišla je samo ena ponudba, ki pa po oceni pododbora ni realna 
 

G. Kosec Vilko je povedal, da je bila ponudba najcenejša, saj je treba cesto nasuti 30 cm globoko in vzidati vsaj 

20 betonskih kinet, saj je cesta popolnoma uničena. 

 

Asfaltiranje ceste mimo Novaka:  ob  telefonski prijavi ga. Novak o odlagališču materiala na parceli Drešar je 

bila dne 9.5.2008 s strani četrtne skupnosti Šmarna gora po elektronski pošti poslana prijava na mestno 

inšpekcijo. Pristojni inšpektor si je zadevo ogledal in ugotovil, da se na parcelo nalaga gradbeni material, kar pa 

ni več v pristojnosti mestne inšpekcije in je zadevo z dopisom dne 16.5.2008 odstopil republiški gradbeni 

inšpekciji. 

 

G. Bistan Dejan je povedal, da so Novakove v letu 2007 opozorili, da bodo začeli z gradnjo in naj z asfaltom 

počakajo, vendar niso hoteli. Asfalt ni kvalitetno narejen iz zdrži le osebne avtomobile, sedaj zahtevajo plačilo 

odškodnine. Smiselno bi bilo, da se asfaltira celotna cesta, ki je občinska, krajani pa so plačali tudi komunalni 

prispevek. 
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G. Suhoveršnik je povedal, da je bil na OGDP s strani četrtne skupnosti že poslan dopis in dan odgovor, da cesta 

ni v pristojnosti MOL, glede komunalnega prispevka pa se morajo krajani dogovoriti s pristojnim oddelkom, ki 

komunalni prispevek obračunava. 

Glede statusa ceste bo četrtna skupnost preverila na MOL. 

 

                                                                            AD 2 

 

                                   DELO PODODBORA ZA GAMELJNE IN RAŠICO 

 

Delo Pododbora je predstavil predsednik g. Suhoveršnik, ki je povedal sledeče: 

 

- obrezovanje drevja ob glavni cesti je predvideno v planu malih del za leto 2008 in 2009, dela naj bi bila 

izvršena v juliju 2008  

- postavitev kontejnerja na Rašici za obiskovalce, dogovoriti se je potrebno še kdo bo plačnik, za 

postavitev košev pod kapelico je problem praznjenja in plačila le tega 

- v zvezi s Strateškim izvedbenim planom MOL je Pododbor poslal pobudo, da se na Rašici  planira 

parkirišče za obiskovalce, predlagano je zemljišče približno 100 metrov od table, ki označuje vas 

Rašico 

- postavljeni bosta dve klopci, ena pri stolpu, druga pri turistični tabli 

- za lepši videz kraja morajo poskrbeti predvsem krajani sami 

- v soboto 14.6.2008 bo v Tacnu štartala lokalna kmečka tržnica 

 

                                                                           AD 3 

 

                                            PREDLOGI IN POBUDE KRAJANOV 

 

G. Vode Roman je vprašal, zakaj  MOL ne vzdržuje redno glavno cesto na Rašico in zakaj ne vzdržuje redno pot 

881 k.o. Rašica, kjer v zemljiški knjigi biše, da je v upravljanju  občine Šiška, katere naslednica je MOL? 

 

G. Nahtigal je povedal, da so v prejšnjih letih obrezovali 2x, letos samo 1x pa še to ožje kot v prejšnjih letih 

 

G. Okorn je povedal, da bi morali  g. Kušarja ponovno opozoriti na živo mejo 

 

G. Vode je vprašal, ali se bodo postavile še dodatne luči v vasi Rašica 

 

G. Suhoveršnik  je povedal, da je postavitev posameznih luči na Rašici predvidena v planu malih del za leto 

2009 

 

G. Okorn je povedal, da ne vidi smisla, da se razsvetli celotna glavna cesta med Gameljnami in Rašico, sredstva 

naj se raje porabijo za druge stvari 

 

G. Nahtigal je odgovoril, da  ne vztraja,da se razsvetlit celotna cesta, vsaj dve luči pa naj bi stali pri tabli Rašica 

 

G. Aleš je vprašal, zakaj je Rašica omejena glede gradenj v Strateškem izvedbenem načrtu? 

 

G. Prosen je odgovoril, da bi morali vprašanje nasloviti na pripravljalce plana na javni obravnavi 6.5.2008 OŠ 

Šmartno 

 

G. Kosec je predlagal, da se postavita dva kontejnerja, eden za gradbeni material, in eden za ostale odpadke 

 

G. Suhoveršnik je odgovoril, da je potrebno najprej rešiti vprašanje, kdo bo odvoz plačeval in kam bi lahko 

postavili kontejnerje 

 

G. Klarendić je predlagal, da bi bili sestanki na Rašici bolj pogosto 

 

G. Prosen je povedal, da bodo sestanki še organizirani in pozval krajane, naj kandidirajo na naslednjih lokalnih 

volitvah 

 

Predsedujoči je sestanek s krajani zaključil ob 20 uri. 
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Po odhodu krajanov je predsedujoči člane sveta seznanil z nekaterimi dogodki, za katere bi bilo potrebno, da svet 

sprejme sklepe in sicer: 

 

        -     proračun za leto 2010 

- podaljšanje proge LPP št. 8 do Sr. Gameljn in ukinitev proge št. 26 

- poziv MOL OGDP za pričetek izdelave projektne naloge za vas Rašica 

- predvidena gradnja infrastrukture v Sr. Gameljnah za novo naselje Brezovica 

- dodatna postavitev luči v Gameljnah (iz plana malih del) 

 

Po seznanitvi članov sveta z omenjenimi dogodki je predsedujoči predlagal naslednje  

 

PREDLOGE SKLEPOV: 

 

SKLEP ŠT. 1/2i:    
 

Svet četrtne skupnosti  se strinja, da se sredstva četrtne skupnosti za   proračun za leto 2010 razdelijo  

enako  kot za leto 2009.  Enako kot za leto 2009 se pripravi tudi Plan malih del za leto 2010, Pododbor za 

Gameljne in Rašico pa določi lokacije luči javne razsvetljave. 

 

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. 2/2i 

 

Svet četrtne skupnosti  podpira predlog MPP glede novega poteka linije št. 8 z 10 minutnimi intervali. 

Prav tako podpira uvedbo mini busov za povezavo med Gameljnami in Črnučami in predlaga, da se s 

temi mini busi z Gameljnami poveže tudi Rašico. Svet podpira tudi predlog MPP, da se v vmesnem 

obdobju do nabave mini busov ob vzpostavitvi podaljšanja proge št. 8, poskusno uvede tudi povezava med 

Gameljnami in Črnučami z obstoječimi enojnimi avtobusi. 

 

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. 3/2i 

 

Svet  četrtne skupnosti  poziva Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet MOL, da takoj naroči 

izdelavo projektne naloge za izgradnjo meteorne in fekalne kanalizacije za vas Rašico. 

 

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. 4/2i 

 

Skliče se sestanek med Pododborom za Gameljne in Rašico, Lokainvestom in prizadetimi krajani dela Sr. 

Gameljn kjer bodo predstavniki Lokainvesta predstavili gradnjo nove komunalne opreme na območju ŠS 

8/5 Sr. Gameljne (Brezovica). 

 

Navzočih je bilo 7 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 7 članov sveta 

Za predlagani sklep je glasovalo 7 članov sveta. 
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Sklep je bil sprejet. 

 

SKLEP ŠT. 5/2i 

 

Svet četrtne skupnosti se strinja, da se v okviru postavitve luči v Gameljnah iz plana malih del za leto 2008 

postavi dodatna svetilka na že postavljen 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. 

 

Dnevni red je bil s tem izčrpan in predsedujoči je sejo zaključil ob 21. uri. 

 

 

Zapisala:                                                                                                              Predsednik Sveta četrtne skupnosti 

Ladka Debevc                                                                                                                         Šmarna gora 

                                                                                                                                          Mestne občine Ljubljana 

                                                                                                                                                 Dejan Crnek 

        
 


