
 

 

Številka: 900- 198/2013-2       

Datum:   13.11.2013   

                         

 

Z A P I S N I K 

 

21. seje  Sveta Četrtne  skupnosti  Šmarna gora, MOL, ki je bila v sredo,  13.11.2013 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 12   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, Franci  Marolt,  

                                           Maja Premrl, Marko Ramovž, Alojz Suhoveršnik,  Renata Zajc.  

 

ODSOTNI ČLANI SVETA:  Renata Jernejc                                             

  

OSTALI NAVZOČI:  Peter Horvat, JP LPP, Franc Možina, MOL, MU OGDP, Ladka Debevc,  

                                 Brigita Pavlič – strokovni sodelavki Službe za lokalno samoupravo, MU, MOL,  

                                Valentin Zavašnik, zunanji član Pododbora za Tacen 

                                                          

Seja Sveta se snema na podlagi Sklepa št. 1/2 sprejetega na 2. redni seji dne 1.12.2010. 

 

Predsedujoči je pozdravil vse navzoče in  predlagal, da se zaradi navzočnosti direktorja JP LPP g. 

Petra Horvata in predstavnika MOL, MU OGDP g. Franca Možine  na seji zamenjata točki 1 in 2  

DNEVNEGA REDA , ki so ga člani sveta prejeli skupaj z vabilom na sejo.  

 

Ker razprave ni bilo, je predsedujoči dal na glasovanje naslednji spremenjen DNEVNI RED: 
 

 
 

1. Pregled simulacije nove trase avtobusne linije Gameljne-Bežigrad 

2. Pregled in potrditev zapisnika 20. redne seje  Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, Mestne 

občine Ljubljana 

3. Končna potrditev izvajanja  finančnega načrta za leto 2013 

4. Pobude, predlogi in vprašanja članov sveta 

 

 

Navzočih je bilo 12  članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 12 članov sveta. 

Za predlagani dnevni red je glasovalo 12 članov sveta. 

 

Dnevni red je bil sprejet. 

 

                                                             AD 1 

 

PREGLED SIMULACIJE NOVE TRASE AVTOBUSNE LINIJE GAMELJNE – BEŽIGRAD 

ODLOČITEV O PRESTAVITVI POSTAJALIŠČA PRIMESTNEGA AVTOBUSA V  

                                             ŠMARTNEM 



 

 

 

Predsedujoči je uvodoma predstavil direktorja JP LPP g. Petra Horvata in predstavnika MOL, 

Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet g. Franca Možino.  

G. Peter Horvat je povedal je, da je podjetje JP LPP izdelalo simulacijo dveh variantnih rešitev za 

povezavo avtobusne linije št. 21 in sicer: 

 

- Variant št.1: linija avtobusa št. 8 obratuje nespremenjeno, uvede pa se nova linija avtobusa 

št. 21 od Beričevega do končne postaje avtobusa št. 8 v Sr. Gameljnah, linija bi obratovala 

vsak delovni dan od ponedeljka do petka 

 

- Varianta št.2: linija avtobusa št. 8 obratuje v konicah (zjutraj in popoldne) do Gameljn, 

izven konic ter ob sobotah in nedeljah pa do Broda. Linija avtobusa št. 21 bi v tem primeru 

vozila vse dni in sicer na relaciji Črnuče – Vižmarje, z realizacijo tega variantnega predloga 

bi se tudi del šoloobveznih otrok lahko preusmerilo na redno linijo, s tem pa bi se zmanjšali 

tudi stroški šolskih prevozov. Pri obeh variantnih rešitvah bi uskladili tudi vozne rede, da bi 

prestopanje potekalo nemoteno. 

 
Predsedujoči je povedal, da je v zvezi s spremembo šolskih prevozov  OŠ Šmartno izvedla anketo 

med starši otrok, ki se v šolo vozijo, nazaj so prejeli 41 soglasij za preusmeritev otrok na redne 

avtobusne linije. 

 

G. Možina je povedal, da si MOL prizadeva za čimvečjo pokritost z linijami LPP in s tem čim večjo 

uporabo javnega prevoza, ter tudi večjo predvidljivost prihodov avtobusov na postaje. V ta namen bo 

pri tacenskem mostu postavljen tudi prikazovalnik prihodov in odhodov avtobusov v smeri centra. 

Na MOL se tudi nagibajo k rešitvi, da šolarji, ki bi se vozili z rednimi linijami do šole ne bi 

prestopali. 

 

G. Suhoveršnik je predlagal, da se preveri tudi možnost, da bi po varianti št. 2  avtobusno linijo št. 21 

podaljšali do Šentvida (krožno po Prušnikovi), s tem bi omogočili direktno povezavo do gimnazije 

Šentvid in Zdravstvenega doma. 

 

G. Horvat je odgovoril, da bodo pripravili simulacijo za podaljšanje proge skozi Šentvid. 

 

G. Ježek je vprašal, kako bo s postajami v Sp. Gameljnah? 

 

G. Horvat je povedal, da postaje še niso določene, določili jih bodo na terenskem ogledu tudi s 

predstavnikom četrtne skupnosti. 

 

G. Lah je vprašal, kdaj je možna realizacija nove avtobusne linije? 

 

G. Horvat je povedal, da je izvedba možna po 1.1.2014. 

 

Ga. Lebesmühlbacher je vprašala, ali se načrtuje tudi povezava do vasi Rašica? 

 

G. Horvat je povedal, da je za Rašico rešitev prevoz s šolskim kombijem. 

 

G. Suhoveršnik je vprašal, ali se z novo linijo šolski kombi ukinja za vse šolarje? 

 

G. Crnek je povedal, da je želja MOL, da se čimveč šolarjev preusmeri na redne avtobusne linije, ne 

bo pa prišlo do ukinitve vseh šolskih prevozov. Povedal je tudi, da je z LPP dogovorjeno, da se 

postavijo manjkajoči koši na postajališčih, člani sveta pa naj  tudi sprejmejo odločitev glede 

prestavitve postaje avtobusa št. 60 iz Šmartna na obstoječi postaji linije št. 8 na Cesto vstaje. 

 

G. Horvat je povedal, da omenjeni avtobus lahko ustavlja na obeh postajah, v kolikor postaja ostaja v 

Šmartnem, jo bo potrebno urediti (postaviti info steber) 

 



 

 

Ga. Buh Gašparič je povedala, da se ureja križišče v Šmartnem in če bo postaja urejena, lahko 

avtobusna postaja tam tudi ostane. 

 

Po razpravi je predsedujoči predlagal naslednje PREDLOGE SKLEPOV 

 

SKLEP ŠT. 1/21: 

 

Svet četrtne skupnosti Šmarna gora se je seznanil s potekom trase nove avtobusne linije št. 21 

po simulaciji obeh variant. 

 

Navzočih je bilo 12  članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 12 članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo 12 članov sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

SKLEP ŠT. 2/21: 

 

JP LPP pripravi simulacijo podaljšane 2 variante Črnuče – Šentvid, o variantah bodo člani 

sveta odločali na korespondenčni ali novoletni seji. 

 

Navzočih je bilo 12  članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 12 članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo 12 članov sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

 

 

                                                               AD 2 

 

PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 20. REDNE SEJE   SVETA ČETRTNE  

SKUPNOSTI ŠMARNA GORA, MESTNE OBČINE LJUBLJANA 

 

Gradivo za to točko dnevnega reda so člani Sveta prejeli skupaj z vabilom na sejo. 

 

Na zapisnik ni bilo pripomb zato je predsedujoči predlagal naslednji  

 

PREDLOG  SKLEPA ŠT.: 3/21 

 

Svet četrtne skupnosti Šmarna gora sprejema zapisnik 20. redne seje Sveta brez pripomb. 

 

Navzočih je bilo 12 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 12 članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo 12 članov sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

                                                               AD 3 

 

KONČNA POTRDITEV IZVAJANJA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2013 

 

Predsedujoči je povedal, da so sredstva na kontih porabljena, izjema so sejnine, ki bodo izplačane v 

mesecu decembru na podlagi Evidence prisotnosti na sejah. Predlagal je naslednji 



 

 

 

PREDLOG SKLEPA ŠT.  4/21: 

 

 

Svet četrtne skupnosti Šmarna gora, Mestne občine Ljubljana, potrjuje poročilo o udeležbi na 

sejah in izplačila nagrad predsedniku in članom Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, Mestne 

občine Ljubljana za leto 2013 v skladu z Odlokom o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni 

občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07 in 11/09) za predsednika in posamezne člane Sveta 

četrtne skupnosti Šmarna gora v višinah določenih v tabeli, ki je sestavni del sklepa. 

 

Navzočih je bilo 12 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 12 članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo 12 članov sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

                                                          AD 4 

             

                     POBUDE, PREDLOGI IN VPRAŠANJA ČLANOV SVETA 

 

Predsedujoči je povedal da: 

 

- je 7.11. potekal sestanek v zvezi z izgradnjo Centra ČS Šmarna gora na katerem so bili 

obravnavani vsebinski problemi v zvezi s pripravo gradiva za izdelavo variantnih rešitev in, 

da se na podlagi izdelanega OPPN čimprej odkupi zemljišča za Center ČS predvidoma do 

konca mandata 

- so bila v glasilo Ljubljana posredovana vsa izvedena dela v ČS, financirana s strani MOL ali 

ČS 

- je za izvedbo mulde ob glavni cesti v Šmartnem potrebno izpolniti posebne obrazce, pomoč 

pri tem je ponudil DRSC 

-  za izgradnjo in popravilo državnih cest v državnem Proračunu za leti 2014 in 2015 ni 

predvidenih sredstev 

- je MOL OGDP izdelal Katasterski elaborate “Ureditev pločnika od AC priključka do Zg. 

Gameljn”, glavnina zemljišča je “javno dobro”, del pa v lasti g. Bitenca. 

 

Ga. Meti Buh Gašparič je povedala, da  

 

- je križišče v Šmartnem urejeno in nasuto, zabetonirani so temelji za postavitev obvestilnih 

table 

- je bil v letu 2013 izdelan nov projekt za izgradnjo pločnika ob glavni cesti skozi Šmartno 

- bo tudi letos organiziran praznični božično novoletni sejem v Šmartnem pred cerkvijo in 

sicer v soboto 21.12.2013. Računajo na 20 stojnic, ki jih bo brezplačno posodilo JP LPT, 

vsebina bo božično novoletna, izkupiček pa namenjen lokalni Karitas 

 

G. Ježek je povedal, da so končana dela na Ingličevi ulici 

 

G. Suhoveršnik je povedal da so končana dela tudi na cesti v Sp. Gameljnah od h.št. 29-29c 

 

G. Lah je predlagal, da se kot priloga zapisniku doda kronološki opis aktivnosti v zvezi z izgradnjo 

Centra ČS do danes. Člane Sveta je seznanil tudi, da se bodo novozgrajene hiše ob cesti Cirila 

Kosmača priključile na nov električni vod, ki bo potekal po omenjeni cest. Predlagal je, da se na 

Elektro pošlje vprašanje v zvezi s tem. 

 

Predsedujoči je zato predlagal naslednji PREDLOG SKLEPA ŠT. 5/21: 

 



 

 

Na Elektro Ljubljana se pošlje dopis v zvezi z nameravano gradnjo novega električnega voda 

po cesti Cirila Kosmača. 

 

Navzočih je bilo 12 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 12 članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo 12 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                     

 


