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Številka: 900- 159  /2014 -4       

Datum:   18.06.2014   

                         

 

Z A P I S N I K 

 

27. seje  Sveta Četrtna  skupnosti  Šmarna gora, MOL, ki je bila v torek,  17.06.2014 ob 19.00 uri,  na 

sedežu Četrtne skupnosti Šmarna gora, Pločanska 8, Ljubljana.  

 

 

Sejo je sklical predsednik sveta g. Dejan Crnek. Sejo sveta je na začetku, po pooblastilu predsednika 

sveta g. Crneka, vodil  podpredsednik  g. Suhoveršnik. 

  

Predsedujoči, podpredsednik g. Suhoveršnik je ugotovil, da je na začetku seje od 13. članov sveta 

navzočih 8 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, Jelka  Lebesmühlbacher, Franci  Marolt,                                       

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

                                    

 

ODSOTNI ČLANI SVETA: Boštjan Lah  

 

OSTALI NAVZOČI: Brigita Pavlič in Snježana Zrnić – strokovni sodelavki Službe za lokalno  

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

                                Tina Semolič in Rok Avsec-občana 

 

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

 

Seja se je pričela ob 19.15 uri. 

 

 

Predsedujoči je pozdravil vse navzoče in  predlagal, da  se zaradi navzočnosti občanov ga. Tine 

Semolič in Roka Arka  na seji preštevilči točke  DNEVNEGA REDA ki so ga člani sveta prejeli 

skupaj z vabilom na sejo in sicer: točka 6- Obravnava prispelih pobud postane 2 točka, ostale pa se 

preštevilčijo.  

 

Ker razprave ni bilo, je predsedujoči dal na glasovanje naslednji spremenjeni DNEVNI RED: 
1. Pregled in potrditev zapisnikov 26. redne,9. in 10. izredne seje  Sveta Četrtne skupnosti 

Šmarna  gora, Mestne občine Ljubljana  

2. Obravnava prispelih pobud 

3. Pregled sklepov prejšnje seje 

4. Poročilo KMVVI-  imenovanje volilne komisije ČS Šmarna gora 

5. Izvrševanje finančnega načrta ČS za leto 2014 

6. Informacije: 

- poslovno-upravni center Šmartno 

- preoblikovanje pošte Šmartno 

7.   Pobude, predlogi in vprašanja članov sveta 

 

 



 

2 

 

Navzočih je bilo 8  članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 8 članov sveta. 

Za predlagani dnevni red je glasovalo 8 članov sveta. 

 

Spremenjeni  dnevni red je bil sprejet. 

                                                

 

 

                                                   

AD 1 

PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKOV 26. REDNE,9. IN 10. IZREDNE SEJE  SVETA 

ČETRTNE SKUPNOSTI ŠMARNA  GORA, MESTNE OBČINE LJUBLJANA  

 

Gradivo so člani Sveta prejeli skupaj z vabilom na sejo. 

 

Po sklepu št. 4/26 sprejetem na 26. seji, pisnih  pripomb na predloge zapisnikov ni bilo. 

 

 

Predsedujoči je dal  na glasovanje naslednje predloge sklepov 

 

PREDLOG  SKLEPA ŠT.: 1/27 

Svet četrtne skupnosti Šmarna gora sprejema zapisnik 26. redne seje Sveta brez pripomb. 

 

Navzočih je bilo 8 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 8 članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo 8 članov sveta. 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

PREDLOG  SKLEPA ŠT.: 2/27 

Svet četrtne skupnosti Šmarna gora sprejema zapisnik 9. izredne seje Sveta brez pripomb. 

 

Navzočih je bilo 8 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 8 članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo 8 članov sveta. 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

PREDLOG  SKLEPA ŠT.: 3/27 

Svet četrtne skupnosti Šmarna gora sprejema zapisnik 10. izredne seje Sveta brez pripomb. 

 

 

Navzočih je bilo 8 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 8 članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo 8 članov sveta. 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

************************************************** 

Sejo je v nadaljevanju  vodil predsednik sveta g. Dejan Crnek. 

************************************************** 
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AD2 

OBRAVNAVA PRISPELIH POBUD 

 

Gradivo so člani sveta prejeli s sklicem seje.  

 

Svet ČS je obravnaval sledeče pobude: 

 

1. Pobuda za izgradnjo otroškega igrišča v Tacnu 

Podana je bila pobuda za izgradnjo otroškega igrišča na območju Tacna, na zemljiščih parcel št. 

162/1 in 164/6 k.o. Tacen.  

 

Prednosti pobude so bližina parkirišča, avtobusno postajališče, urejeni pločniki, primernost  

»centralne« umeščenosti izgradnje otroškega igrišča v prostor in možnosti  vpletanja  lokalne 

dediščine prostora ( sodarstvo, lesene skulpture) ter  elemente povezane z bližino  reke Save v 

podobo igrišča.  

Negativnost pobude pa je, da so predlagana zemljišča v privatni lasti, zato bi bil potreben predhodni 

razgovor z lastniki.  

 

 

Razpravljali so člani sveta Matjaž Groznik, Meti Buh Gašparič,Renata Zajc in Dejan Crnek.  

Na podlagi mnenj iz razprave so se izoblikovala naslednja stališča: 

- četrtna skupnost podpira pobudo za izgradnjo otroškega igrišča; 

- zaradi zelo velike populacije otrok v zadnjih letih, bi morala MOL prisluhniti četrtni skupnosti  

  oziroma njenim  prebivalcem  in kraju vrniti  del sredstev, ki jih je pobirala v vseh teh   letih  ter  

  najmlajšim  prebivalcem četrtne skupnosti omogočiti brezskrbno igro; 

- z pobudo bi bilo potrebno seznaniti tudi župana na Dnevu odprtih vrat; 

- pripraviti je potrebno analizo za zemljišča oz. pregled zemljišč, kje so možnosti za ureditev otroških  

  igrišč, s predlogi pa nato seznaniti MOL; 

  

Predsedujoči je po razpravi oblikoval  in dal na glasovanje naslednja predloga sklepov 

 

PREDLOG SKLEPA ŠT.   4 / 27 : 

Svet ČS Šmarna gora Oddelek za urejanje prostora, MU,MOL  zaprosi za podatek, kdaj se bo 

spreminjal OPN in z njim seznani predlagateljico pobude za ureditev otroškega igrišča.   

 

Navzočih je bilo 12 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 12 članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo 12 članov sveta. 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

PREDLOG SKLEPA ŠT.   5 / 27 : 

Ga. Tina Semolič pripravi in Svetu četrtne skupnosti posreduje analizo – pregled  zemljišč v ČS 

Šmarna gora s podatki lastnikov parcel, ki bi bila primerna za ureditev otroških igrišč.  

 

Navzočih je bilo 12 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 12 članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo 12 članov sveta. 

Sklep je bil sprejet. 
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2. Ureditev brežine na parceli 463/1 in 462 k.o. Gameljne 
Občanka je opozorila na nevarnost zemeljskega plazu zaradi strmega terena in izpodjedanja vodotoka 

Gameljščica. Brežina Gameljščice ni bila nikoli sanirana, ves čas plazi, zato predlaga, da se na tem 

plazovitem terenu utrdi brežina vodotoka. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA ŠT.   6 / 27: 

Svet ČS Šmarna gora pobudo posreduje v reševanje  Agenciji RS za okolje in Hidrotehniku. 

 

Navzočih je bilo 12 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 12 članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo 12 članov sveta. 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

 

3. Pobuda za dokončanje sanacije brežine na Židankovi ulici 

Občani  zahtevajo, da se  izvede čimprejšnja sanacija še drugega dela brežine Save ob Židankovi ulici 

zaradi spodjedanja brega, saj so čedalje bolj ogrožene stanovanjske hiše. Opozarjajo na nevarnost, ki 

lahko privede do katastrofe, saj je so v cesti, med zgradbami in Savo, vkopane plinska, električna in 

vodovodna napeljava ter kanalizacija. 

 

PREDLOG SKLEPA ŠT.   7 / 27 : 

 

Svet ČS Šmarna gora pobudo za čimprejšnje nadaljevanje sanacije brežine Save ob Židankovi 

ulici posreduje v reševanje Agenciji RS za okolje ( ARSO). 

 

Navzočih je bilo 12 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 12 članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo 12 članov sveta. 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

 

4. Pobuda za postavitev tabel za prepoved odlaganja odpadkov ob savskem bregu 

Občan iz C. Cirila Kosmača predlaga, da se zaradi onesnaževanja z odpadki  na več mestih savskega 

brega od Šmartnega do Gameljn postavi table » PREPOVEDANO ODLAGANJE ODPADKOV IN 

VSAKOVRSTNEGA ODPADNEGA MATERIALA«. 

 

PREDLOG SKLEPA ŠT.   8 / 27 : 

 

Svet ČS Šmarna gora pobudo za postavitev tabel za prepoved odlaganja odpadkov in 

vsakovrstnega odpadnega materiala ob savskem bregu na delu od Šmartnega do Gameljn 

posreduje v reševanje  OGDP,MU,MOL. 

 

Navzočih je bilo 12 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 12 članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo 12 članov sveta. 

Sklep je bil sprejet. 
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5. Postavitev betonske škarpe na del občinske ceste v vasi Rašica 

Krajanka Rašice je obvestila, da je bila na občinski cesti s parc. št. 877/1 k.o.Rašica, nasproti h. št. 

24, narejena betonska škarpa. Pot uporabljajo lastniki kmetijskih in gozdnih zemljišč. Cesta je sedaj 

zožena za cca 15-20 cm, zato nastane problem vožnje tovornjakov, ki vozijo les iz gozda in kmetijsko 

mehanizacijo. 

 

PREDLOG SKLEPA ŠT.   9 / 27 : 

 

Svet ČS Šmarna gora o posegu v občinsko cesto- javno dobro  s par. št. 877/ 1 k.o. Rašica 

obvesti Inšpekcijsko službo MOL. 

 

Navzočih je bilo 12 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 12 članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo 12 članov sveta. 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

6. Problematika odtočnega kanala na par. št. 479/4 k.o. Tacen 

Občan iz Ceste vstaje je opozoril da je potrebno očistiti rešetke in jašek za odtekanje padavinske in 

hudourniške vode iz pobočja Šmarne gore, ki so zatrpane z listjem, ob robu pa je neznana oseba 

nasula še neustrezni material ( lapor). Jašek se nahaja na privatni parceli. Nanos  materiala in listja  

lahko ob močnem deževju oziroma neurju zamaši glavno odvodno cev padavinske vode in povzroči 

poplavljanje okoliških stanovanjskih hiš. 

 

PREDLOG SKLEPA ŠT.   10 / 27 : 

 

Svet ČS Šmarna gora o čiščenju jaška in rešetk na par. št. 479/4 k.o. Tacen  obvesti 

Hidrotehnik. Poizkuša pridobiti tudi  podatke o vseh jaških padavinskih vod iz Šmarne gore, ki 

jih  imajo zabeležene v katastru in posledično v  vzdrževanju. 

 

Navzočih je bilo 12 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 12 članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo 12 članov sveta. 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

7. Problematika poti s parc. št. 1501/1 in 1501/2 k.o. Gameljne- pobudo so člani sveta prejeli kot 

dodatno gradivo, ker je prispela po sklicu seje. 

Občani Spodnjih Gameljn so opozorili na problem zapiranja javne poti v Spodnjih Gameljnah, ki je 

nastala po prekopu in postavitvi ograje. Odstranjeni so bili tudi mejniki. Lastnikom kmetijskih 

zemljišč je dostop z mehanizacijo onemogočen zaradi zapore. 

 

 

PREDLOG SKLEPA ŠT.   11 / 27 : 

 

Svet ČS Šmarna gora dopis občanov glede problematike zapiranja občinske javne  poti 

posreduje v reševanje OGDP,MU,MOL. 

 

Navzočih je bilo 12 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 12 članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo 12 članov sveta. 

Sklep je bil sprejet. 



 

6 

 

AD3  

PREGLED SKLEPOV PREJŠNJE SEJE 

 

Svet ČS se je seznanil s pregledom sklepov, sprejetih na 26. seji Sveta ČS. 

 

  

 

AD4 

POROČILO KMVVI-  IMENOVANJE VOLILNE KOMISIJE ČS ŠMARNA GORA 

 

Poročilo je podala predsednica KMVVI  Jelka Lebesmühlbacher. Komisija za mandatna vprašanja, 

volitve in imenovanja je na podlagi poziva prejela 6 predlogov za kandidate za člane Volilne komisije 

in predlaga Svetu Četrtne skupnosti Šmarna gora, Mestne občine Ljubljana, da sprejme sklep o 

imenovanju Volilne komisije Četrtne skupnosti Šmarna gora,Mestne občine Ljubljana.  

 

Predsedujoči je dal na glasovanje  

PREDLOG  SKLEPA ŠT.: 12/27 

Svet ČS Šmarna gora na podlagi poročila KMVVI imenuje  volilno komisijo Četrtne skupnosti 

Šmarna gora v  sestavi:Lucija Kovačič, Rok Debevc, Mateja Sitar Jarc, Branislava Tancar, 

Marija Orešnik in Matevž Korenč. Mandat volilne komisije traja  4 ( štiri) leta.  

 

Navzočih je bilo 12 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 12 članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo 12 članov sveta. 

Sklep je bil sprejet 
 

 

 

 

**************************************** 

 Navzočih na seji  10 svetnikov. 

**************************************** 

 

 

AD5 

IZVRŠEVANJE FINANČNEGA NAČRTA ČS ZA LETO 2014 

 

Strokovna sodelavka Brigita Pavlič je člane sveta seznanila s finančnim stanjem porabljenih  sredstev 

po posameznih postavkah.  Predsedujoči je člane sveta pozval, da do seje v mesecu juliju pripravijo 

predloge za porabo sredstev in dal na glasovanje  

 

PREDLOG  SKLEPA ŠT.: 13/27 

Svet ČS Šmarna gora se je seznanil z izvrševanjem finančnega načrta za leto 2014. Na 

sestanku v mesecu juliju se bo odločalo o porabi neporabljenih sredstev v skladu z 

izvedbenim načrtom. 
 

Navzočih je bilo 10 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 10 članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo 10 članov sveta. 

Sklep je bil sprejet 
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AD6  

INFORMACIJE 

- poslovno-upravni center Šmartno 

Predsedujoči je povedal: 

- da je zavod za varovanje naravne in kulturne dediščine podprl 3. natečajno rešitev izgradnje PUC  

  Šmartno prof. Vodopivca; 

- da so zamujeni roki  za obravnavo rebalansa  na julijski seji MS; 

- da je zasebni partner podal vlogo in čaka na odgovor MOL. 

 

 

- Preoblikovanje pošte 1211 Šmartno  

  Pošta Slovenije uvaja spremembe in preoblikovanja poštnih enot. Pošta  Šmartno naj bi se  

  preoblikovala v pogodbeno pošto, kar pomeni, da se majhen obseg poštnih storitev združi z  

  dejavnostjo ( trgovsko, turistično-informacijsko, lekarniško…) pogodbenika. Pogodbenik opravlja  

  dejavnost pogodbene pošte v svojih lastnih ali najetih poslovnih prostorih, ki morajo biti v pritličju  

  in  dostopni za invalide ter ustrezati drugim zahtevam  Pošte Slovenije. 

 

  Predsedujoči je v zvezi s tem  povedal: 

- da je bil na razgovoru pri direktorju Pošte Slovenije, kjer je bilo  povedano, da v kolikor ne  

   najdejo pogodbenika, ki bi na območju ČS opravljal poštne storitve, bo enota pošte Šmartno  

   ukinjena; 

- da se v jeseni  predvideva sestanek oz. razgovor na četrtni skupnosti; 

- da je mnenje četrtne skupnosti, da pošta Šmartno ostane kot enota, saj je  edina v kraju oziroma na  

  območju  ČS; 

- da tudi v novem Centru četrtne skupnosti v Šmartnem pošte ne bo. 

 

 

                            

 

AD7 

 

POBUDE, PREDLOGI IN VPRAŠANJA ČLANOV SVETA 

 

1. Pobuda za ureditev odvodnjavanja na Grobeljci 
Član sveta Franci Marolt je podal pobudo za ureditev odvodnjavanja v križišču Grobeljca- Cesta 

Cirila Kosmača. Odvodnjavanje bi se lahko uredilo s postavitvijo grbine, ki bi preprečevala, da se 

voda iz Ceste C. Kosmača steka na pot Grobeljce. Prav tako je opozoril, da na sredini ceste Cirila 

Kosmača ob dežju še bolj pa ob nalivu zastaja voda na vozišču. 

Predsedujoči je predlagal  

 

PREDLOG SKLEPA ŠT.   14/ 27 : 

Pobuda za ureditev odvodnjavanja v križišču Grobeljca-Cesta Cirila Kosmača s podatki, se 

posreduje pisno. Priloženi morajo biti podpisi stanovalcev. 

 

Navzočih je bilo 10 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 10 članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo 10 članov sveta. 

Sklep je bil sprejet. 
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2. Postavitev košev-omaric za pasje iztrebke 

Članica sveta ga. Renata Jernejc je podala pobudo za postavitev koškov za pasje iztrebke v Spodnjih 

Gameljnah, saj sedaj ni niti enega koška za pasje iztrebke. 

 

Predsedujoči je predlagal  

 

PREDLOG SKLEPA ŠT.   15/ 27 : 

Članico Sveta Renato Jernejc se zadolži, da pripravi seznam z lokacijami za postavitev košev za 

pasje iztrebke na območju Gameljn. 

 

Navzočih je bilo 10 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 10 članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo 10 članov sveta. 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

3. Popravilo ceste v Srednjih Gameljnah 

Članica sveta ga. Renata Jernejc je podala pobudo za popravilo ceste v Srednjih Gameljnah, ki je bila 

poškodovana zaradi vožnje tovornjakov iz separacije. 

 

 Predsedujoči je predlagal  

 

PREDLOG SKLEPA ŠT.   16/ 27 : 

Članica Sveta Renata Jernejc pripravi in posreduje podatke za katero cesto gre in kdo je cesto 

uničil. 

 

Navzočih je bilo 10 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 10 članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo 10 članov sveta. 

Sklep je bil sprejet. 

 

4.Vdrte rešetke za odvodnjavanje na občinski cesti v Gameljnah 

Članica sveta ga. Renata Jernejc je povedala, da so vdrte rešetke na občinski cesti v Gameljnah.  

 

 Predsedujoči je predlagal  

 

PREDLOG SKLEPA ŠT.   17/ 27 : 

Članica Sveta Renata Jernejc pripravi podatke za Pododbor za Gameljne. 

 

Navzočih je bilo 10 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 10 članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo 10 članov sveta. 

Sklep je bil sprejet. 

 

******************* 

 

Dnevni red je bil  izčrpan in predsedujoči je sejo zaključil ob 20.30 uri.     

 

 

Zapisala:                                                                           Predsednik Sveta četrtne skupnosti 

Brigita Pavlič                                                                                 Šmarna gora 

                                                                                                Mestne občine Ljubljana 

                                                                                                         Dejan Crnek 


