
 

 

 

 

Številka:900- 53/2019-4                                                                                            

Datum:14.02.2019 

 

 

Z A P I S N I K 

 

3. seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, MOL, ki je bila v sredo,  13. 02. 2019, na sedežu 

Četrtne skupnosti Šmarna gora, Pločanska 8, Ljubljana.  

 

Seja se je pričela ob 18:10 uri. 

 

Sejo je sklical in vodil predsednik sveta g. Primož Burgar (v nadaljevanju: predsedujoči). 

 

   

Predsedujoči je ugotovil, da je na začetku seje od 13 članov sveta navzočih 9 članov sveta, kar je 

pomenilo, da je bil svet sklepčen in je lahko pričel z delom. 

 

 

NAVZOČI ČLANI SVETA: Primož Burgar, Franc Marolt, Dragan Matić, Marija Medja,  

                                               Maja Premrl, Alenka Pirjevec, Marko Ramovž, Alojz Suhoveršnik,  

                                               Renata Zajc in Valentin Zavašnik. 

 

ODSOTNI:  Stanislav Artelj ( opr.), Renata Jernejc ( opr.) in Monika Morgenstern Vrhovnik (opr.) 

                          

OSTALI NAVZOČI:  Janez Zajec- PP Ljubljana-Šiška in Brigita Pavlič– strokovna sodelavka Službe  

                                    za lokalno samoupravo, MU MOL   

                                         

 

Predsedujoči je predlagal  DNEVNI RED, ki so ga člani sveta četrtne skupnosti Šmarna gora prejeli 

skupaj s sklicem za sejo. 

 

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

         

1. Potrditev zapisnika 2. redne seje  Sveta Četrtne skupnosti Šmarna  gora, Mestne občine 

Ljubljana 

2. Aktivnosti med 1. in 3. sejo- prejeta poslana pošta 

3. Poročilo predsednika 

4. Izvedbeni načrt ČS za leto 2019 

5. Zaključni račun ČS Šmarna gora za leto 2018 

6. Prioritetne naloge 2019-2022 

7. Priprave za izvedbo Dneva ČS 

8. Predlogi za obnovo spomenikov in spominskih obeležij v upravljanju MOL 

9. Obvoznica Gameljne 

10. Pobude, predlogi in vprašanja članov sveta  
              

 

Navzočih je bilo 9 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 9 članov sveta. 

Za predlagani dnevni red je glasovalo 9 članov sveta. 

Dnevni red je bil sprejet. 



 

 

AD 1 

POTRDITEV ZAPISNIKA 2. REDNE SEJE  SVETA ČETRTNE SKUPNOSTI ŠMARNA  

GORA, MESTNE OBČINE LJUBLJANA 

 

 
Gradivo za to točko dnevnega reda so člani sveta prejeli skupaj z vabilom. 

 

Ugotovljeno je, da sta dva sklepa enako oštevilčena, zato se sklepi od št. 1/2 dalje, ustrezno 

preštevilčijo.  

Drugih pripomb na zapisnik ni bilo, zato je predsedujoči predlagal in dal na glasovanje naslednji 

  

PREDLOG SKLEPA ŠT. 1/3: 

Svet četrtne skupnosti Šmarna gora potrjuje zapisnik 2. seje s pripombo, da se sklepi v 

zapisniku ustrezno preštevilčijo. 

 

Navzočih je bilo 9 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 9 članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo 9 članov sveta. 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

AD 2 

AKTIVNOSTI MED 1. IN 3. SEJO- PREJETA POSLANA POŠTA 

 

Gradivo so člani sveta prejeli s sklicem seje. 

             Razpravljal ni nihče. Vprašanj članov sveta ni bilo. 

 

 
********** 

 

Ob 18.12 uri se je navzočnost  na seji  spremenila ( prisotnih 10 članov sveta). 
 

********** 

 

 

 

AD 3 

POROČILO PREDSEDNIKA 

 

Predsedujoči je podal informacijo, da so potekali razgovori med MOL in Direkcijo RS za 

infrastrukturo glede rekonstrukcije ceste skozi Tacen in Šmartno. Dogovori z lastniki za odkup 

zemljišč so izvedeni,  z  enim lastnikom pa ni bilo mogoče doseči dogovora. Še v letošnjem letu naj 

bi investitor pridobil gradbeno dovoljenje. Ureditev ceste je namreč vezana tudi na izgradnjo 

kanalizacije- aglomeracij, saj mora biti le-ta zaključena do 2021. V dobrih dveh letih pa mora država 

sanirati tudi tacenski most, ki je nujno potreben obnove. 

 

Povedal je še, da bo v mesecu marcu koordinacija  predsednikov svetov ČS z županom in  

podžupanom MOL. 

 

 

 

 

 

 



 

AD 4 

IZVEDBENI NAČRT ČS ZA LETO 2019 

 

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

 

Predsedujoči je člane sveta seznanil, da se v zadnjem času pojavljajo tehnične težave pri delovanju 

spletne strani ČS. Programska oprema- wordpress tema, ki  je osnova na kateri stoji sedanja spletna 

stran, ni več transparentna, zato bi jo bilo smiselno posodobiti - postaviti na novi wordpress temi ter 

zagotoviti njeno vzdrževanje.  

Razpravljali so Primož Burgar, Renata Zajc in Alenka Pirjevec. 

Po razpravi je predsedujoči dal na glasovanje naslednja predloga sklepov 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 2/3: 

Za posodobitev spletne strani ČS in vzdrževanje, se sredstva namenijo iz PP 016024, konta 

4020- Drugi splošni material in storitve. 

 

Navzočih je bilo 10 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 9 članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo 9 članov sveta. 

PROTI ni glasoval nihče. 

Sklep je bil sprejet. 

 

  

PREDLOG SKLEPA ŠT. 3/3: 

Svet ČS Šmarna gora sprejema Izvedbeni načrt za leto 2019 z razporeditvijo finančnih sredstev 

po programih kot je razvidno v tabeli. 

 

Navzočih je bilo 10 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 10 članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo 10 članov sveta. 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

 

AD 5 

ZAKLJUČNI RAČUN ČS ŠMARNA GORA ZA LETO 2018 

 

Gradivo so člani sveta prejeli z vabilom na sejo. 

  

Razpravljal ni nihče. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje  

PREDLOG  SKLEPA ŠT. 4/3: 

Svet ČS Šmarna gora se je seznanil z zaključnim računom ČS za leto 2018- Poročilom o  

doseženih ciljih in rezultatih in Poročilom o realizaciji finančnega načrta. 

 

Navzočih je bilo 10 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 10 članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo 10 članov sveta. 

Sklep je bil sprejet. 

 



 

 

AD 6 

PRIORITETNE NALOGE 2019-2022 

 

Gradivo so člani sveta prejeli z vabilom za sejo. 

 

Predsednik Pododbora za Gameljne z Rašico Alojz Suhoveršnik  je podal predlog pododbora, da se  

seznam dopolni z nalogo: ureditev vodotoka Gameljščica.  

 

 

PREDLOG  SKLEPA ŠT. 5/3: 

Svet ČS Šmarna gora sprejema naslednji predlog prioritetnih nalog za obdobje 2019-2022: 
- izgradnja pločnikov skozi Gameljne 

- ureditev parkiranja v Tacnu, Šmartnu in na Rašici 

- ureditev ceste Zg. Gameljne- Povodje  / izvedba 2. etape 

- zagotovitev rednega vzdrževanja tacenskega parkirišča 

- prevzem, ureditev in kategorizacija dveh cest v Sr. Gameljnah -parc.št. 1532/2 in 1540/1, obe k.o. Gameljne  

  v upravljanje in vzdrževanje MOL  vključno z ureditvijo križišča 

- nadaljevanje sanacije plazu v Spodnjih Gameljnah nad ribogojnico 

- izgradnja manjkajoče kanalizacije in obnova vodovodov v celotni ČS v okviru projekta "Dograditev javne kanalizacije v  

  aglomeracijah MOL večje od 2000 PE, na območju Tacna, Šmartna in Gameljn 

- popravilo podpornega zidu   v Spodnjih Gameljnah 19b 

- izgradnja kanalizacije v vasi Rašica 

- prevzem ceste  mimo Mercatorja, čez most, do ceste, ki pelje do naselja "Brezovica" v upravljanje in vzdrževanje MOL 

- preplastitev ceste v vas Rašica 

- odkup zemljišč in gradnja centra Šmarna gora 

- ureditev odvodnjavanja: na Cesti vstaje ( od avtobusnega postajališča LPP - smer Gameljne do uvoza na avtocesto-smer  

  Ljubljana ) in na cesti Cirila Kosmača pri h. št. 78 ter h. št. 55 in 60 

- sanacija asflatne površine na  cesti Cirila Kosmača - klanec pred izvozom na Cesto vstaje 

- izvedba protipoplavnih ukrepov na Gameljščici 

  

Navzočih je bilo 10 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 10 članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo 10 članov sveta. 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

V nadaljevanju je predsedujoči povedal, da vsaka četrtna skupnost  oblikuje še tri naloge za katere 

želi, da jih bo možno realizirati v letu 2019 in da sodijo v pristojnost MOL ter podal naslednji predlog 

nalog : umiritev prometa in izvedba pločnika od Zgornjih do Spodnjih Gameljn, ureditev parkiranja v 

Tacnu, Šmartnu in na Rašici ter sanacija plazu nad ribojnico v Spodnjih Gameljnah. 

 

V razpravi je član sveta Alojz Suhoveršnik povedal, da se mu zdi bolj smiselno, da se za leto 2019, 

vključi izvedba 2. etape ureditve ceste Zg. Gameljne- Povodje iz razloga gradnje kanalizacije in 

zaprtja tacenskega mostu ob obnovi. 

 

Predsedujoči je nato predlagal predlog prioritetnih  nalog, ki bi jih bilo možno realizirati v letu 2019  

in dal na glasovanje 

PREDLOG  SKLEPA ŠT. 6/3: 

Svet ČS Šmarna gora predlaga tri prioritetne naloge, ki bi jih bilo možno realizirati v letu 

2019: 
- izgradnja pločnikov skozi Gameljne 

- ureditev parkiranja v Tacnu, Šmartnu in na Rašici 

- ureditev ceste Zg. Gameljne- Povodje  / izvedba 2. etape 

 

Navzočih je bilo 10 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 9 članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo 9 članov sveta. 

PROTI ni glasoval nihče. 

Sklep je bil sprejet. 



 

 

 

AD 7 

PRIPRAVE ZA IZVEDBO DNEVA ČS 

 

Predsedujoči je povedal, da bo v ponedeljek, 18.2.2019  razgovor z lastnikom glede možnosti izvedbe 

prireditve ob Dnevu ČS na zemljišču pri Ruski dači v Zg. Gameljnah. O zaključkih razgovora se bo 

razpravljalo na naslednji seji sveta. 

 

 

 

AD 8 

PREDLOGI ZA OBNOVO SPOMENIKOV IN SPOMINSKIH OBELEŽIJ V 

UPRAVLJANJU MOL 

 

Predsedujoči je povedal, da imamo na območju ČS Šmarna gora  5 spominskih obeležij, ki so v 

upravljanju MOL ter, da so bile četrtne skupnosti zaprošene, da podajo predloge za pripravo plana 

dela za leti 2019 in 2020. Nato je odprl razpravo. 

 

Razpravljali so Primož Burgar, Alojz Suhoveršnik, Marija Medja in Dragan Matić. 

 

Po razpravi je predsedujoči dal na glasovanje  

PREDLOG  SKLEPA ŠT. 7/3: 

Svet ČS Šmarna gora predlaga Oddelku za kulturo MU MOL, da v plan obnove za leti 2019 in 

2020 uvrsti obnovo črk na: 

- spomeniku v obliki kroga, ki se nahaja v Tacnu ob Cesti vstaje; 

- na spomeniku na Rašici, nasproti hiše št.3. 

 

Navzočih je bilo 10 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 10 članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo 10 članov sveta. 

Sklep je bil sprejet. 

 

Ob tej točki je bila izpostavljena tudi problematika glede pokopališča v Šmartnu, ki se nanaša na 

parkiranje, odnos zaposlenih do svojcev pri pogrebih, uresničevanja dogovora o pošiljanju obvestil za 

izobešanje žalne zastave ter širitve pokopališča. 

Kot je v razpravi povedal Dragan Matić, zakon daje neko izhodišče, ki določa, da je potrebno urediti 

lastniške zadeve glede pokopališč, da pa v trenutnem položaju MOL ni v najboljših odnosih s 

cerkvijo. 

 

Razpravljali so še Alojz Suhoveršnik, Primož Burgar in Marija Medja. Slednja je menila, da je nujno 

potrebno urediti problematiko parkiranja, saj je parkirišče namenjeno obiskovalcem pokopališča in ne 

parkiranju vozil obiskovalcev Šmarne gore. 

 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje 

PREDLOG  SKLEPA ŠT. 8/3: 

Do naslednje seje se oblikuje dopis za JP Žale o problematiki v zvezi z pokopališčem Šmartno 

in z vsebino seznani člane sveta. 

 

Navzočih je bilo 10 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 10 članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo 10 članov sveta. 

Sklep je bil sprejet. 

 

 



 

 

 

AD 9 

OBVOZNICA GAMELJNE 

 

Člani Sveta so bili seznanjeni z vprašanjem svetnika Dragana Matića, postavljenega na seji Mestnega 

sveta glede obvoznice Gameljne in njegovim komentarjem na odgovor pristojnega oddelka MOL, ki 

sta ga obravnavala Pododbora. 

Kot je poročal predsednik Alojz Suhoveršnik je stališče Pododbora za Gameljne z Rašico, da ČS ni 

seznanjeni niti s terminskim planom, načrtom oz. traso projekta. Postavlja se namreč vprašanje ali je 

smiselna gradnja obvoznice Gameljne za povečanje pretočnosti prometa proti Ljubljani, če se 

načrtuje širitev Obvozne ceste v štiripasovnico. Povedal je tudi, da se predlaga ukinitev semaforja in  

ureditev krožišča pri izvozu iz Gameljske na Dunajsko cesto v Črnučah. 

Predsednik Pododbora za Tacen in Šmartno Primož Burgar je povedal, da je mnenje pododbora, da se 

z gradnjo obvoznice Gameljne načeloma strinja, pod pogojem, da se bodo prebivalci Gameljn 

strinjali z gradnjo le-te. 

 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje 

PREDLOG  SKLEPA ŠT. 9/3: 

Svet ČS Šmarna gora podpira sanacijo Gramoznice Gameljne in tudi načeloma ne nasprotuje 

Obvoznici Gameljne, vendar si želi, da se prebivalcem Gameljn še podrobneje predstavi vse 

pozitivne in tudi negativne učinke obeh projektov. Prav tako pa pozivamo pristojne na MOL, 

da podrobneje pripravijo analizo prometnih tokov po predvideni gradnji Obvoznice Gameljne 

in odgovorijo na vprašanje ali se morda celo ne vzpostavlja nadomestni koridor namesto 

predvidene gradnje 4 pasovne Obvozne ceste. Prav tako pozivamo pristojne na MOL, da 

odgovorijo, kdaj in na kakšen način bo urejana že obstoječa cesta skozi Gameljne, ki je 

trenutno v zelo slabem stanju, v dolžini več kot 1.000 metrov tudi brez pločnika in skrajno 

neprimerna za pešce, kot tudi voznike.   

 

Navzočih je bilo 10 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 10 članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo 10 članov sveta. 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

 

AD 10 

POBUDE, PREDLOGI IN VPRAŠANJA ČLANOV SVETA   

 

Predsedujoči je člane Sveta seznanil, da se pripravlja rebalans proračuna MOL za leto 2019. Eden 

izmed kriterijev, po katerih se deli masa sredstev za izvajanje nalog med četrtne skupnosti je tudi 

število prebivalcev na dan 31.12. za predpreteklo leto. Ker se je število prebivalcev v Četrtni 

skupnosti Šmarna gora, zmanjšalo, se  posledično zmanjšuje masa sredstev za četrtno skupnost.  

 

 

Ker razprave ni bilo, je predsedujoči dal na glasovanje 

PREDLOG  SKLEPA ŠT. 10/3: 

Svet ČS se je seznanil z rebalansom finančnega načrta ČS Šmarna gora za leto 2019. 

 

Navzočih je bilo 10 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 10 članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo 10 članov sveta. 

Sklep je bil sprejet. 

 



 

 

 

 

Renata Zajc je predlagala, da se na Mestno redarstvo pošlje zahtevo za izvajanje kontrole nad   

parkiranjem vozil ob vikendih na območju Tacna in Šmartna in vprašala ali bo ob obnovi tacenskega 

mostu, popolna zapora prometa. 

 

Predsedujoči je pojasnil, da bo v času obnove mostu popolna zapora prometa. Predvideva se, da naj 

bi avtobusi LPP vozili po avtocesti. Vožnja po avtocesti bo omogočena tudi voznikom brez vinjete, 

vendar samo na odseku od Šmartna do izvoza na Celovško cesto. 

 

 

 

Janez Zajec iz PP Lj.-Šiška je povedal, da vlomi iz meseca decembra in januarja še niso raziskani. 

 

 

 

******** 

 

Dnevni red 3. seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora je bil izčrpan in predsedujoči je sejo zaključil 

ob 20:00 uri. 

 

 

Zapisala: 

Brigita Pavlič                                                                                   Predsednik Sveta četrtne skupnosti 
                                                                                                                Šmarna gora 

                                                                                                         Mestne občine Ljubljana 

                                                                                                                Primož Burgar        


