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MESTNA OBČINA LJUBLJANA                                                
ČETRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA 
Pločanska 8,  
1133 LJUBLJANA-BROD  

 

   Tel. 01/ 511 06 33; fax- 01/ 511 06 34, e-mail  mol.smarnagora@ljubljana.si 
 
 
Številka:  900-4i/ 2008-2-15214                                                
Datum: 05.11.2008 
 
                                                              Z A P I S N I K 

 
4. izredne seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, ki je bila v torek, 04.11.2008 ob 10.00 uri v sejni 
sobi Službe za lokalno samoupravo, MU, MOL, Pločanska 8. 
 
Sejo je sklical in vodil predsednik sveta g. Dejan Crnek. 
Na začetku je predsedujoči ugotovil, da je od 13. članov sveta navzočih 10 članov, kar je  pomenilo, 
da je bil svet sklepčen in je lahko pričel z delom. 
 
NAVZOČI ČLANI SVETA: Dejan Crnek, Marjan Gradišar, Bogdan Groznik, Alenka Juvančič,         
                                               Jelislava Lebesmühlbacher, Janez Novak, Marko Potočnik, Angela Ribič, 
                                               Alojz Suhoveršnik in Valentin Zavašnik. 
 
OPRAVIČENO ODSOTNI ČLANI SVETA: Nataša Lipovec, Boštjan Lah, Uroš Prosen.  
 
OSTALI NAVZOČI: Peter Skušek in Gorazd Rous- OGDP, MU,MOL ; Dušan Verbič-krajan; Ladka  
                                   Debevc in  Brigita Pavlič- strokovni delavki Službe za lokalno samoupravo,  
                                   MU,MOL  
 
Predsedujoči je pozdravil navzoče ter predlagal dnevni red, ki so ga člani sveta prejeli s sklicem 4. 
izredne seje. 
 
DNEVNI RED: 

1. Prometna problematika na območju ČS Šmarna gora 
 
                                                                              AD/ 1 
 
Predsednik sveta g. Dejan Crnek je uvodoma podal osnovno problematiko v zvezi z komunalnimi 
problemi na območju četrtne skupnosti in  nato zaprosil  g. Skuška, da poda določena pojasnila. 
 
G. Skušek je  povedal, da se njihov Oddelek trudi, da bi se problematika reševala sproti, da naj četrtna 
skupnost na osnovi vprašanj in pobud s sestanka  predlaga predloge oziroma problematiko s področja 
komunalnih dejavnosti ter jih v tabelarni obliki posreduje Oddelku za gospodarske dejavnosti in 
promet, MU,MOL, v vednost pa tudi direktorju Službe za lokalno samoupravo, MU,MOL in županu. 
Na osnovi predlaganih pobud in predlogov se bo preverilo stanje oziroma katere od predlogov in 
pobud bo možno realizirati in dati v plan OGDP. Četrtna skupnost bo o tem pisno seznanjena s 
terminskim planom v roku 14 dni. 
 
V nadaljevanju so krajan g. Verbič Dušan in člani sveta podali naslednje predloge, pripombe in 
vprašanja: 
 
G. Verbič Dušan, krajan Gameljn: 
a) podal je kratko obrazložitev zgodovine v zvezi z še vedno nerealizirano nalogo  izgradnje pločnika  
    v   Gameljnah, katerega projekt oziroma idejni projekt od mosta v Sp. Gameljnah po desni strani  
    od  h. št. 130 oziroma od uvoza k jahalnemu centru  je bil že pripravljen pred leti. Izvedba pločnika  
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    naj se prilagaja obstoječi konfiguraciji, da bi bila normalna širina cca 155- 160 cm. Povedal je tudi,  
    da ima informacijo, da ima LUZ že pripravljene   načrte, kateri naj bi šli v realizacijo konec 2008. 
    G. Skušek mu je odgovoril, da bo Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet naročil nov projekt  
    ter, da se preverja zemljišče in ga zaprosil, da pomaga pri pridobivanju soglasij za zemljišča  za  
    ureditev pločnika. G. Verbič je v zvezi z navedenim odgovorom povedal, da so bili  
    formularji za odkup zemljišč od lastnikov že podpisani; 
b) podal je  predlog, da se v Sp. Gameljnah,  na odseku od h. št. 130 do uvoza k jahalnemu centru ( v  
    dolžini cca 180 m), kjer je  blagi ovinek  in v kolikor ne bo možno izvesti pločnika strokovno   
     preveri ali je možna    postavitev  varovalne  ograje; 
c) nadalje je tudi predlagal, da je potrebno izvesti visoke grbine, ki bodo preprečevale, da bodo  
    hitrosti prehitrih voznikov omejene. G. Skušek mu je odgovoril, da naj bi postavili zvočne ovire.  
    Glede njegovega predloge pa je menil, da visoke grbine omejijo hitrost prehitrih voznikov samo v  
    tem delu; 
d) ponudil je pomoč pri dogovarjanju o možnosti odkupa dela zemljišča Koželj Franca iz Sr.   
   Gameljn za izgradnjo pločnika 
 
Ga.Alenka Juvančič: 
a)  predlagala je postavitev utripajočega radarja, kot je pri šentviškem predoru 
b)  kako je z ureditvijo regionalne ceste  Šmartno – Skaručna in poudarila, kako so ceste urejene v 
sosednjih občinah Vodice in Medvode   
Glede navedenega je g. Skušek povedal, da je MOL podpisala sporazum za sofinanciranje   
     ureditve te ceste.  
 
G. Marjan Gradišar: 
a)  povedal je, da bi morala biti izvedba pločnika v Srednjih in Spodnjih Gameljnah uvrščena pod  
     prioriteto in ali se predvideva ureditev pločnika tudi v Zgornjih Gameljnah. 
 
Krajan g. Verbič je povedal, da so Gameljne celovit  prometni problem, zato je potrebno predmetno 
problematiko tudi celovito reševati.  
 
G. Alojz Suhoveršnik: 
a) neprekinjena črta z optičnimi ovirami v Sr. Gameljnah pred prehodom za pešce onemogoča  
    zavijanje  proti trgovini Mercator iz smeri Šmartnega;   
    G. Skušek je povedal, da bodo zadevo popravili. 
b) četrtna skupnost je prejela v obravnavo idejni projekt ureditve obojestranskega pločnika od gostilne  
    Maček do mostu čez Gameljščico in podprla projekt.    
  S strani Službe za razvojne projekte pa prejela  ustni odgovor, da se je zadeva ustavila iz  
    razloga, ker ni bila podana nobena pripomba; obojestranski pločnik pa po njihovem mnenju ni   
    možno urediti 
c) semaforizacija v Črnučah iz smeri Gameljske ceste na Dunajsko 
    G. Skušek je pojasnil, da je semafor v planu, da se dela projekt, predvidena je prestavitev obeh  
    avtobusnih postajališč in ureditev kolesarske steze, vendar zadeva ne bo realizirana toliko časa,  
    dokler ne bo saniran most čez Savo v Črnučah, ki je v zelo slabem stanju. 
d) tranzitni promet čez Gameljne 
    Glede na navedeno problematiko je g. Skušek povedal, da bi bila rešitev tranzitni promet  
    preusmeriti iz Gameljn ; 
e) postavitev razsvetljave v vasi Rašica 
    G. Skušek je povedal, da naj se predlog vnese v tabelo, njihov oddelek pa jo bo posredoval naprej. 
f)   izvedba ležečih hitrostnih ovir na Rašici od h. št. 1 
     G. Skušek je povedal, da bodo narisali označbe in četrtno skupnost pisno obvestili. 
g)  dopolnitev krajevne table na Rašico z znakom o prepovedi vožnje tovornih vozil s  
      prikolicami, saj zlasti tuji vozniki tovornjakov zgrešijo tovarno Rašico in skladišče trgovine  
      Metalka, kamor je namenjena dostava; 
      G. Skušek je povedal, da bodo pri odcepu za tovarno Rašica postavili obvestilne table za »Tovarna  
      Rašica in skladišče Metalka«. 
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h)  predlaga, da se cesta Rašica – stolp na Rašici, ki  je občinska cesta, nevzdrževana in kot taka v  
     slabem stanju, uredi in se vnese v kataster gozdnih cest; 
      G. Skušek je obljubil, da bodo cesto dali v kataster gozdnih cest.  
i)   ali je možna postavitev varovalne ograje na cesti Gameljne- Črnuče čez gozd? 
      G. Skušek je povedal, da je potrebno podati lokacijo postavitve. 
      G. Verbič pa je povedal, da je rajonski policaj že podal predlog in da bo skušal od njega pridobiti  
      kopijo tega dokumenta. 
j)     Na cesti Sr. in Zg. Gameljne in Sp. in Sr. Gameljne prihaja do poplavljanja na cesto, ker ni  
      odvodnjavanja ponikalnice; 
      G. Skušek je povedal, naj se posreduje točen podatek lokacije. 
 
Ga. Angela Ribič: 
- cesta Grobeljca- izvedba podaljška asfalta do nadvoza 
  Glede te zadeve je g. Skušek povedal, da bi na desnem bregu Save najprej uredili pešpot in  
   kolesarsko stezo, v naslednji fazi pa bi bila na vrsti ureditev leve strani brega, v nadaljevanju 
razprave se je strinjal, da gre pri pobudi ga. Ribič za krajši odsek ceste, zato naj četrtna skupnost 
posreduje pobudo za asfaltiranje na OGDP  
    
G. Janez Novak: 
a) izpostavil je problematiko za označitev prehodov za pešce na Kajakaški cesti, kar je bilo  
    obljubljeno že ob izgradnji te ceste; 
b) v križišču Tacenske in Kajakaške ceste je potrebno urediti krožišče ali postaviti semafor; 
    G. Skušek je povedal, da je po projektu predvideno krožišče. 
c)  predlagal je postavitev hitrostnih ovir na Rožičevi cesti. 
 
V razpravi, ki je sledila je g. Skušek povedal, da bi se zaradi preusmeritve prometa z Rocenske ceste 
tudi na ul. Janeza Rožiča postavilo hitrostne ovire 
 
G. Valentin Zavašnik: 
a) predlagal je, da se na Rocenski cesti do konca Tacna uredi dvosmerni promet, naprej pa  
    enosmerni  po stari cesti; 
 G. Skušek je povedal, da je ideja zanimiva in jo je treba preučiti 
 
b) Ali je ureditev Kajakaške ceste predvidena v letu 2009? 
     G. Skušek je povedal, da mora odgovor podati SRP (Služba za razvojne projekte). 
c)  Odvodnjavanje meteornih vod – izvedba posebnega kanala za meteorne vode s Šmarne gore. 
     V zvezi s tem, je g. Skušek povedal, da je  za izvedbo zadolženo JP Vodovod-kanalizacija. 
 
G. Dejan Crnek: 
a) asfaltiranje makadamske šolske poti do šole 
    G. Skušek je povedal, da naj četrtna skupnost posreduje v pisni in orisni obliki za katero pot gre. 
b) zamenjava montažnih ležečih hitrostnih ovir (sedaj so gumijaste) s FIKSNIMI in  možnost  
    ureditve enosmernega prometa v smeri od križišča, mimo šole proti pokopališču; 
 
G. Skušek je povedal, da bo to v najkrajšem času urejeno, ureditev enosmernega prometa pa je 
potrebno preučiti 
c) možnost ureditve dovozne poti za bodoče naselje Brezovica mimo trgovine Mercator v  
    Sr.Gameljnah 
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                                                                     AD/2 
 

A) G. Crnek je člane sveta še enkrat seznanil, da je cesta Šmartno-Tacen državna cesta in ne občinska.  
     Da je projekt za cesto sicer narejen, je pa problem pri pridobivanju zemljišč. MOL pa je že  
     podpisala pogodbo o sofinanciranju za rekonstrukcijo ceste. 
 
     Predsednik je tudi povedal, da je bilo Športnemu društvu Šmartno- Tacen dano soglasje za črpanje     
     sredstev  iz evropskih skladov za realizacijo  projekta »Oživimo igrišča« programa. 
 
 
B) G. Gradišar je podal pobudo, da bi četrtna skupnost 2x v letu izdala časopis, glasilo ali zgibanko za  
     občane. G. Crnek je povedal, da bi bilo to za občane dobrodošla seznanitev z novicami iz dela in  
     življenja četrtne skupnosti, da pa bi  glede na izkušnje, problem nastal  pri pridobivanju prispevkov  
     za glasilo. Ker nihče od članov sveta ni izrazil želje, da bi prevzel to  funkcijo, ostaja le pri pobudi.  
 
 
C) Ga. Juvančič je povedala, da bi tudi letos ŠD Gameljne Rašica pripravilo za otroke obisk Dedka  
     Mraza, da imajo  letos zagotovljeno brezplačno plesno predstavo v izvedbi Plesnega kluba  
     Kazina ter ali lahko  četrtna skupnost finančno pomaga  pri nabavi materiala za delavnice in  
     darila.  
     G. Crnek ji je povedal, da so sredstva četrtne skupnosti v skladu s finančnim načrtom v letošnjem  
     letu  porabljena, nekaj sredstev bo nakazanih v letu 2009. 
 
 
D) G. Crnek je prisotne seznanil, da bo v torek, 11. 11. 2008 še ena izredna seja, tema pa      
     pokopališče Šmartno.   
 
 
 
 
Seja je bila zaključena ob 12.00 uri. 
 
 
Zapisala:                                                                                      Predsednik Sveta                                                                                          
Brigita Pavlič                                                                 Četrtne skupnosti Šmarna gora 
                                                                                                 Mestne občine Ljubljana 
 
                                                                                                       Dejan CRNEK 
 
 
 
 
      


