
 

 

 

 

Številka:900- 110/2019-4                                                                                            

Datum:25.03.2019 

 

 

Z A P I S N I K 

 

4. seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, MOL, ki je bila v sredo,  20. 03. 2019 ob 18.00 uri, na 

sedežu Četrtne skupnosti Šmarna gora, Pločanska 8, Ljubljana.  

 

 

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 11 članov sveta, kar je 

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

 

 

NAVZOČI ČLANI SVETA: Primož Burgar, Stanislav Artelj, Renata Jernejc, Franc Marolt, Dragan  

                                               Matić, Marija Medja, Monika Morgenstern Vrhovnik, Maja Premrl,   

                                               Alenka Pirjevec, Marko Ramovž, Renata Zajc in Valentin Zavašnik. 

 

ODSOTNI:  Alojz Suhoveršnik ( opr.)  

                          

OSTALI NAVZOČI:  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 3. redne seje  Sveta Četrtne skupnosti Šmarna  gora, Mestne občine 

Ljubljana 

2. Aktivnosti med 3. in 4. sejo- prejeta poslana pošta 

3. Poročilo predsednika 

4. Dan ČS 

5. Komunalne zadeve 

6. Pobude, predlogi in vprašanja članov sveta  
              

         

Navzočih je bilo 11 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 11 članov sveta. 

Za predlagani dnevni red je glasovalo 11 članov sveta. 

Dnevni red je bil sprejet. 

 

 

 

 



 

AD 1 

POTRDITEV ZAPISNIKA 3. REDNE SEJE  SVETA ČETRTNE SKUPNOSTI ŠMARNA  

GORA, MESTNE OBČINE LJUBLJANA 

 

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

 

Pripomba Alenke Pirjevec:Pod točko 8 v prvem odstavku manjka beseda »na«.  

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

  

PREDLOG SKLEPA ŠT. 1/4: 

Svet četrtne skupnosti Šmarna gora potrjuje zapisnik 3. seje s pripombo, da se pod AD / 8 

dopiše beseda »na«.  

 

Navzočih je bilo 11 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 11 članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo 11 članov sveta. 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

AD 2 

AKTIVNOSTI MED 3. IN 4. SEJO- PREJETA POSLANA POŠTA 

 

Gradivo so člani sveta prejeli s sklicem seje. 

Razpravljal ni nihče. Vprašanj članov sveta ni bilo. 

 

 
********** 

 

Ob 18.15 uri se je navzočnost  na seji  spremenila ( prisotnih 12 članov sveta). 
 

********** 

 

 

 

AD 3 

POROČILO PREDSEDNIKA 

 

Predsedujoči je povedal, da so se na MOL-u odločili, da se še enkrat skliče sestanek z lastniki, zaradi 

problemov pri odkupu zemljišč na trasi načrtovane obvoznice Gameljne. Sestanek bo 27.3.2019.  

Nadaljnje je člane sveta seznanil z zaključki razgovora s predstavniki Policijske akademije glede 

zaprtja parkirišča in športnega poligona, da zunanji uporabniki oz. obiskovalci Šmarne gore  ne 

morejo več parkirati na parkirišču, športni del poligona pa  uporabljajo  samo društva, s katerimi je 

Policijska akademija dogovorila uporabo proti plačilu.  

Člane sveta je tudi seznanil, da bo naslednji teden koordinacija predsednikov svetov četrtnih 

skupnosti z županom in podžupanom glede izvedbe 3 prioritetnih nalog, ki bi jih bilo možno izvesti v 

letošnjem letu. Po zaprtju parkirišča pri Policijski akademiji se je parkiranje v Tacnu za stanovalce 

močno poslabšalo, saj obiskovalci parkirajo povsod tam, kjer ni dovoljeno- pločnik ob parkirišču, ob 

cestah, na zelenicah in travnikih. Enak problem je zaznati tudi v Šmartnu na Rašici. Zato bo 

predlagal, da MOL prične z iskanjem rešitve glede parkiranja  in predlog ureditve otroškega ali 

športnega igrišča  na območju Tacna - ena izmed možnih lokacij bi lahko bilo zemljišče pri ŠRC novi 

oz. Kardeljevi vili, ki bi ga MOL lahko odkupila. 

Člani sveta so bili seznanjeni, da je četrtna skupnost posredovala predloge za ureditev poljskih poti v 

Šmartnu, Tacnu in na Rašici. 

 



 

Na koncu  še podal informacijo, da so v rebalansu proračuna MOL predvidena sredstva za odkup 

zemljišč za izgradnjo Centra četrtne skupnosti, pričel se je postopek pridobitve gradbenega 

dovoljenja in 2 do 3 letih se predvideva, da bo objekt zgrajen in v funkciji delovanja. 

 

  

 

AD 4 

                                                              DAN ČS 

 

Predsedujoči je povedal,  da bo  razširjena seja z krajani, 8.5.2019 v OŠ Šmartno, na katero bi, 

povabili enega izmed oddelkov na MOL –u in predstavnika Direkcije RS za infrastrukturo. 10.5. pa 

bo prireditev – druženje z krajani in predstavitvijo društev, pri ruski dači v Zg. Gameljnah. Glede 

programa se z lastnikom dače še usklajujemo. Občani si bodo lahko ogledali zunanjost obnovljenega 

objekta, po  notranjosti pa bo voden ogled. Zgodovino bo na gledališki način predstavil Jernej 

Kuntner, v vlogi nekdanjega lastnika vile Franca Petriča.    

 

Predsedujoči je nato člane zaprosil, za predloge dobitnikov priznanja ČS. 

Članica Alenka Pirjevec je predlagala, da se letošnje priznanje podeli Tanji Muha, saj je zaslužna, da 

so pričeli izhajati Šmarnogorski razgledi, vidno vlogo pa je odigrala tudi pri problematiki umeščanja 

daljnovodov. 

 

Ker drugih predlogov ni bilo je predsedujoči dal na glasovanje 

  

 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 2/4: 

Priznanje četrtne skupnosti prejme Tanja Muha. 

 

Navzočih je bilo 12 članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo 12 članov sveta. 

Sklep je bil sprejet. 

 

  

 

 

 

AD 5 

KOMUNALNE ZADEVE 

 

Predsedujoči je povedal, da so zaraščeni jarki za odvodnjavanje padavinske vode  v  Šmartnu in 

Tacnu in jih je potrebno očistiti. Gre za jarek v Šmartnu, nasproti tenis igrišča in za 2 jarka v Tacnu- 

ob Ul. Ivice Pirjevčeve in ob Poti na goro, ki tako zaraščeni predstavljajo nevarnost poplavljanja. 

 

Članica sveta Marija Medja je opozorila na problematiko poplavljanja padavinske vode od opekarne 

proti Gameljščici.  

 

Predsedujoči je dal na glasovanje  

PREDLOG  SKLEPA ŠT. 3/4: 

Iz sredstev finančnega načrta ČS s področja komunale, se očisti jarke v Šmartnu in Tacnu. 

 

Navzočih je bilo 12 članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo 12 članov sveta. 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

 



 

AD 6 

POBUDE, PREDLOGI IN VPRAŠANJA ČLANOV SVETA   

 

Stanislav Artelj je vprašal ali še velja da bo kanalizacija zgrajena do 2020,  saj se morajo do takrat 

porabiti evropska sredstva, namenjena za to.  

 

Marko Ramovž je opozoril, da je na spletni strani ČS v oknu »Predstavitev« napisana z napakami. 

Predsedujoči mu je povedal, da se je že začel postopek posodobitve spletne strani, kot je bilo 

dogovorjeno na prejšnji seji. 

 

Valentin Zavašnik je povedal, da je rezervna cev kanalizacije v Vikrčah položena do poligona 

Policijske akademije in da predvideva, da bosta kanalizacija in odvod meteorne vode speljani prav po 

tej cevi, kar pomeni, da lahko pride do poplavljanja. Predlagal je, da se na MOL-u preveri, kdo je 

zadolžen za pogovore vezane na temo kanalizacije na Mestni občini Ljubljana in v občini Medvode. 

 

Renata Zajc je vprašala, kdaj se prične obnova tacenskega mostu. 

Predsedujoči je povedal, da predvidoma spomladi 2020. 

 

Na glasovanje je dal sledeči predlog 

PREDLOG  SKLEPA ŠT. 4/4: 

Direkciji RS za infrastrukturo  se zaprosi za podatke glede terminov obnove: tacenskega 

mostu, obnove Tacenske ceste z ureditvijo krožišča ali postavitvijo semaforja zaradi varnosti v 

prometu ter rekonstrukcijo ceste skozi Šmartno. 

 

Navzočih je bilo 12 članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo 12 članov sveta. 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

Renata Jernejc je vprašala ali se bodo zemljišča ob poti proti čistilni napravi v Spodnjih Gameljnah 

vsa pozidala? 

Predsedujoči ji je odgovoril, da verjetno obstaja ta opcija. 

 

 

 

 

 

 

 

******** 

 

Dnevni red 4. seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora je bil izčrpan in predsedujoči je sejo zaključil 

ob 19:40 uri. 

 

 

Zapisala: 

Brigita Pavlič                                                                                   Predsednik Sveta četrtne skupnosti 
                                                                                                                Šmarna gora 

                                                                                                         Mestne občine Ljubljana 

                                                                                                                Primož Burgar        


