
 

 

Številka: 900- 257/2013-2       

Datum:   28.11.2013   

                         

 

Z A P I S N I K 

 

22. seje  Sveta Četrtne  skupnosti  Šmarna gora, MOL, ki je bila v četrtek,  28.11.2013 ob 18,00 uri, v 

gostilni Košir v Tacnu.  

 

Sejo je sklical in vodil predsednik sveta g. Dejan Crnek. 

Predsedujoči je ugotovil, da je na začetku seje od 13. članov sveta navzočih 13   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  

                                               Renata Jernejc, Jože Ježek,  Boštjan Lah,  Jelka  Lebesmühlbacher,  

                                              Franci  Marolt, Maja Premrl, Marko Ramovž, Alojz Suhoveršnik,   

                                            Renata Zajc.  

 

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

samoupravo, MU, MOL, Valentin Zavašnik, zunanji član Pododbora za Tacen 

                                                          

Seja Sveta se ni snemala, ker ni potekala v prostorih ČS Šmarna gora. 

 

 

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 spremenjen DNEVNI RED: 

 

1. Pregled in potrditev zapisnika 21. Redne seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, 

Mestne občine Ljubljana 

2. Obravnava in potrditev variantnih rešitev nove linije LPP 

3. Pregled izvedbe del v skladu s Projekti MOL 

4. Pobude, predlogi in vprašanja članov sveta 

 

Navzočih je bilo 13  članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 13 članov sveta. 

Za predlagani dnevni red je glasovalo 13 članov sveta. 

 

Dnevni red je bil sprejet. 

 

                                                              

 

 

                                                          AD 1 

 

PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 21. 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.: 1/22 

 

Svet četrtne skupnosti Šmarna gora sprejema zapisnik 21. redne seje Sveta brez pripomb. 

 

Navzočih je bilo 13 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 13 članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo 13 članov sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

                                                          AD 1 

 

   OBRAVNAVA IN POTRDITEV VARIANTNIH REŠITEV NOVE LINIJE LPP 

 

Predsedujoči je  ponovno predstavil obe variantni rešitvi 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. 

 
Člani Sveta so se večinsko izrekli za varianto št. 2 zato je predsedujoči predlagal naslednji  

 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 2/22: 

 

Svet četrtne skupnosti  Šmarna gora podpira varianto 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 bo vozila vse dni v tednu in sicer na podaljšani relaciji Črnuče – Šentvid 

po Tacenski cesti in krožno po Prušnikovi v Šentvidu. Z uvedbo nove linije pa je potrebno 

prilagoditi tudi vozne rede, da bi prestopanje potekalo nemoteno. 

 
Navzočih je bilo 13 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 13 članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo 13 članov sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

Predsedujoči je člane sveta  seznanil tudi, da je v torek 26.11.2013 potekal ogled novih 

postajališč v Sp. Gameljnah skupaj s predstavniki JP LPP in MOL OGDP. JP LPP bo 

pripravil popis in predlog postajališč tudi v pisni obliki. 
 

Člani Sveta so se opredelili tudi glede postajališča linije št. 60 v Šmartnem, zato je predsedujoči 

predlagal naslednji 

 

 

 

 



 

 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 3/22: 

 

Svet četrtne skupnosti se strinja, da obstoječe postajališče avtobusa št. 60 ostaja v Šmartnem, 

JP LPP pa poskrbi, da se primerno uredi (info steber s streho in talne označbe). 

 

Navzočih je bilo 13 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 13 članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo 13 članov sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

                                                       AD 3 

 

                 PREGLED IZVEDBE DEL V SKLADU S PROJEKTI MOL 

 

Predsedujoči je člane sveta seznanil z že dokončanimi projekti v letu 2013 in kateri se prenesejo v 

izvedbo v leto 2014. To so že dogovorjena izvedba ureditev Šmarnogorske poti, ureditev z 

asfaltiranjem ul. Angele Ljubič in ureditev ul. v Sp. Gameljnah 26-27b. 

 

                                                        AD 4 

 

             POBUDE, PREDLOGI IN VPRAŠANJA ČLANOV SVETA 

 

Ga. Buh Gašparič je člane sveta seznanila, da so dokončane spletne strani in pripravljene za objavo 

na spletu. 

 

Dnevni red je bil s tem izčrpan in predsedujoči je uradni del seje zaključil ob 19. uri.     

 

 

Zapisala:                                                                           Predsednik Sveta četrtne skupnosti 

Ladka Debevc                                                                                  Šmarna gora 

                                                                                                Mestne občine Ljubljana 

                                                                                                         Dejan Crnek 

 

 


