
 

 

 

 

Številka:900- 271 /2019  - 4                                                                                           

Datum:12.09.2019 

 

 

Z A P I S N I K 

 

6. seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, MOL, ki je bila v sredo,  11. 09. 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 12 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,  

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

                                               Renata Zajc in Valentin Zavašnik. 

 

                          

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 zapisnikov 5. redne ter 2. in 3.  izredne seje  Sveta Četrtne skupnosti Šmarna  

gora, Mestne občine Ljubljana 

2. Aktivnosti med 5. in 6. sejo- prejeta poslana pošta 

3. Poročilo predsednika 

4. Priprava predlogov za Plan malih del za leti 2020-2021in oblikovanje finančnega načrta 

ČS za leti 2020 in 2021 

5. Pobude, predlogi in vprašanja članov sveta in občanov 
              

 

 
                     
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 

POTRDITEV ZAPISNIKOV 5. REDNE TER 2. IN 3.  IZREDNE SEJE  SVETA 

ČETRTNE SKUPNOSTI ŠMARNA  GORA, MESTNE OBČINE LJUBLJANA 

 

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

 

Razprave o zapisnikih ni  bilo, zato je predsedujoči dal na glasovanje naslednje predloge sklepov 

 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 1/6: 

Svet četrtne skupnosti Šmarna gora potrjuje zapisnik 5. seje 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. 

 

 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 2/6: 

Svet četrtne skupnosti Šmarna gora potrjuje zapisnik 2. izredne  seje 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. 

 

 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 3/6: 

Svet četrtne skupnosti Šmarna gora potrjuje zapisnik 3. izredne  seje 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 2 

AKTIVNOSTI MED 5. IN 6. SEJO- PREJETA POSLANA POŠTA 

 

Gradivo so člani sveta prejeli s sklicem seje. 

Razpravljal ni nihče. Vprašanj članov sveta ni bilo. 

 

 

 

 

AD 3 

POROČILO PREDSEDNIKA 

 

Predsedujoči je povedal: 

 da so bili na  koordinaciji predsedniki Svetov ČS seznanjeni o začetku postopka sprememb 

in dopolnitev občinskega prostorskega načrta MOL-izvedbeni del, ki jih bo MOL zbirala v 

času od 9.9. do 20.10. 2019. Ker tudi ČS lahko podajo pobude, je predlagal, da bi na 

naslednji seji oblikovali pobude za spremembe OPN MOL ID. 

 



 

Član Sveta dr. Dragan Matić je menil, da je predlog dobrodošel za razpravo in predlagal, da svetniki 

pošljejo pobude na ČS. 

Predsednik Sveta je nato določil datum naslednje seje, ki bo 2. oktobra in pozval svetnike, da do 25. 

septembra na e- naslov četrtne skupnosti posredujejo pobude. 

 

 
 

********** 

 

Ob 18.20 uri se je navzočnost  na seji  spremenila ( prisotnih 13 članov sveta). 
 

********** 

 

 

 

 da Ljubljana  kandidira za evropsko prestolnico kulture leta 2025. Če bo izbrana, bodo 

meščani in četrtne skupnosti pozvani, da podajo predloge za oblikovanje programa.  

 

 da je  Mestna občina  Ljubljana objavila  poziv, s katerim išče zasebnega partnerja za 

izvedbo projekta javno- zasebnega partnerstva za gradnjo Centra Četrtne skupnosti Šmarna 

gora na zemljišču, ki se nahaja  v bližini avtocestnega priključka in  je v celoti v lasti MOL. 

Člani Sveta ČS so bili seznanjeni z idejno zasnovo. Idejna zasnova predvideva javne in 

zasebne programe- prostore za delovanje četrtne skupnosti in društev ter večnamensko 

dvorano, knjižnico, mladinski center in center za starejše, trgovino in druge storitve, 

namenjene občanom, z 75 parkirnimi mesti  in 2 parkirnima mestoma za invalide v 

podzemni garaži. 

  

Član Sveta dr. Dragana Matića je vprašal, kaj bo z Domom krajanov v Gameljnah po izgradnji Centra 

ČS v Šmartnu? Predsedujoči je odgovoril,da podatka o tem nima. 

 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 4/6: 

Svet četrtne skupnosti Šmarna gora se je seznanil z idejno zasnovo projekta Center četrtne 

skupnosti Šmarna gora. V kolikor je težnja, da se razbremeni okolje oz. potrebe po manjšem 

številu motornega prometa je nujno potrebno v načrtu  povečati število parkirnih mest.   

 

Navzočih je bilo 13 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 13 članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo 13 članov sveta. 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

 da je Ministrstvo za infrastrukturo- Direkcija RS za ceste  objavila javni razpis za izbiro 

izvajalca sanacije tacenskega mostu. Sanacija ne predvideva večjih posegov v obstoječo 

cesto, razen izven mostu obojestransko na dolžini cca 10 m.  Predsedujoči je povedal, da naj 

bi se dela izvajala po projektu iz leta 2009, kar pa ne ustreza rešitvi prometne situacije glede 

na  sedanjo gostoto prometa v križišču Kajakaška-Tacenska cesta. 

 
 

********** 

 

Ob 18.50 uri se je navzočnost  na seji  spremenila ( prisotnih 12 članov sveta). 
 

********** 



 

 

 

 

 

Predlagal je in dal na glasovanje  

 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 5/6: 

V zvezi z predvideno sanacijo tacenskega mostu se pripravi in pošlje pripombe Direkciji RS za 

investicije (DRSI) in v vednost Mestni občini Ljubljana. 

 

Navzočih je bilo 12 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 11 članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo 11 članov sveta. 

PROTI ni glasoval nihče. 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

 da je bilo na kolegiju župana  sprejeto, da  izvedba informativne ankete med prebivalci 

Gameljn za izgradnjo obvoznice do Črnuč, ni potrebna, ker bo to območje vključeno v OPN 

MOL. Ob navedeni informaciji je član Sveta Alojz Suhoveršnik povedal, da kot lastnik 

zemljišča ugotavlja, da  letos ni nikakršnih aktivnosti na terenu v zvezi z obvozno cesto do 

Gramoznice. 

 da  bo imel Oddelek za varstvo okolja- Odsek za razvoj podeželja informativni sestanek s 

pobudnico in nekaterimi lastniki zemljišč za nadaljevanje postopka komasacije na območju 

ČS Šmarna gora. Namen sestanka je pridobiti informacijo, ali je še interes med lastniki za 

nadaljevanje postopka komasacije. Ker bi bilo smiselno, da z  postopkom komasacije 

obveščena tudi četrtna skupnost in da se sestankov udeležuje tudi predstavnik ČS, je 

predlagal in dal na glasovanje    

 

 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 6/6: 

Svet ČS Šmarna gora pooblašča podpredsednika Sveta ČS  g. Alojza Suhoveršnika za 

predstavnika ČS Šmarna gora na formalnih in neformalnih sestankih, vezanih na izvedbo 

komasacije na območju ČS Šmarna gora. 

 

Navzočih je bilo 12 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 12 članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo 12 članov sveta. 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

 da so bile urejene nekatere poljske poti  

 

 

 

 

AD 4 

PRIPRAVA PREDLOGOV ZA PLAN MALIH DEL ZA LETI 2020-2021 IN 

OBLIKOVANJE FINANČNEGA NAČRTA ČS ZA LETI 2020 IN 2021 

 

Predsedujoči je člane Sveta seznanil z informacijo, da je potrebno pripraviti finančna načrta ČS in 

naloge za izvedbo malih del za leti 2020 in 2021. 

 

V nadaljevanju je nato podal nabor nalog, ki bi jih bilo možno izvesti in sledila je razprava, v kateri je 

članica Sveta Alenka Pirjevec predlagala, da se na območju Tacna postavi kakšen stebriček za pasje 

iztrebke npr. na koncu Ul. Ivice Pirjevčeve.  Predsedujoči je obrazložil, da pristojni oddelek na MOL 



 

tovrstnih stebričkov več ne postavlja, pač pa namešča koše za odpadke z nastavkom z vrečkami za 

pasje iztrebke, kjer je to mogoče in kjer je zemljišče v lasti MOL. Vrečke s pasjimi iztrebki se lahko 

odvrže v zabojnike za mešane odpadke.  

V nadaljevanju je predsedujoči še povedal, imamo zadnje čase vse več pritiskov s strani krajanov po 

ureditvi otroškega igrišča v Šmartnu in Tacnu.  Zato je  predlagal, da  se sredstva v višini 4806 EUR  

za vsako leto posebej, nameni za ureditev otroškega igrišča pri osnovni šoli v Šmartnu. V kolikor 

namenjena sredstva v celoti ne bi zadostovala za izvedbo naloge, je predlagal, da se z Oddelkom za 

gospodarske dejavnosti poišče rešitev za morebitna dodatna sredstva. Z ureditvijo otroškega igrišča 

se strinja tudi ravnateljica OŠ.  

 

Ker drugih predlogov s strani svetnikov ni bilo,  je predsedujoči dal na glasovanje 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 7/6: 

Svet ČS Šmarna gora za Plan malih del za leto 2020 predlaga ureditev otroškega igrišča v 

Šmartnu, pri šoli, za Plan malih del za leto 2021, pa nadaljevanje ureditve 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. 

 

 

Ker je znana višina sredstev za izvedbo Plana malih del, se do naslednje seje pripravi delovno 

gradivo predloga finančnega načrta ČS za leti 2020 in 2021. 

 

  

 

 

AD 5 

POBUDE, PREDLOGI IN VPRAŠANJA ČLANOV SVETA  IN OBČANOV 

 

1. Pobude, predlogi in vprašanja članov: 

 

Marija Medja je ponovno izpostavila problematiko poti v Srednjih Gameljnah mimo Mercatorja do 

ceste, ki pelje proti stanovanjskim hišam naselja Brezovica – ni asfalta,  ni javne razsvetljave, 

uporabljajo pa jo pešci kot bližnjico do trgovine in avtobusnega postajališč. Predsedujoči ji je znova 

pojasnil, da Mestna občine Ljubljana ne sme vlagati v komunalno infrastrukturo, dokler je zemljišče  

( pot) v privatni lasti. 

 

Alojz Suhoveršnik je povedal, da je potrebno sanirati prekop čez cesto v Spodnjih Gameljnah- pri 

trafo postaji in prekop v Tacnu,na Cesti vstaje ( pri frizerki).  

 

 

 

2. Pobude, predlogi in vprašanja občanov: 

 

 Zbiranje nevarnih komunalnih odpadkov na območju Gameljn 

Člani Sveta so s sklicem seje prejeli gradivo- dopis JP VOKA. Omenjeno podjetje mora v skladu z 

Uredbo o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov, poskrbeti za 

prevzemanje nevarnih in določenih nenevarnih komunalnih odpadkov ( baterije, akumulatorji, čistila, 

zdravila, baterije, lepila, smole ipd….) v naseljih z več kot 500 prebivalci. Četrtno skupnost so 

zaprosili za pomoč pri iskanju mikrolokacije za območje Gameljn, kjer bi prevzemali nevarne 

odpadke 1x na leto. Glede na to, da so običajne lokacije pri gasilnih, kulturnih domovih, je 

predsedujoči menil, da bi bila primerna mikrolokacija pred Domom krajanov v Srednjih Gameljnah. 

Za mnenje o primernosti lokacije je ČS zaprosila Službo za lokalno samoupravo MU MOL, kot 

upravljavca objekta, ki se z lokacijo strinja. 

 



 

 

V razpravi je članica Sveta Alenka Pirjevec menila, da bi bilo potrebno ustrezno poskrbeti za zbiranje 

nevarnih odpadkov in stekla tudi v Tacnu, saj zabojnika za steklo, v tem delu ni. Predsedujoči ji je 

povedal, da lahko krajani z območja Tacna in Šmartna nevarne odpadke v času zbiranja oddajo na 

mikrolokaciji pred trgovino Mercator na Brodu, po novem pa jih bodo tudi v Gameljnah. Glede 

zabojnika za steklo, je povedal, da prostora ( biti mora postavljen na zemljišču MOL) v Tacnu ni in 

dal na glasovanje 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 8/6: 

Svet ČS Šmarna gora je za zbiranje nevarnih odpadkov v Gameljnah, določil mikrolokacijo na 

asfaltni površini pred Domom krajanov Gameljne. Z mikrolokacijo  soglaša tudi Služba za 

lokalno samoupravo MU MOL, kot upravljavec in vzdrževalec objekta. V času zbiranja mora  

biti zagotovljen  nemoten dostop do objekta. 

 

Navzočih je bilo 12 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 12 članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo 12 članov sveta. 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

 Pobuda občanke za namestitev prometnega ogledala v Srednjih Gameljnah – nasproti h. št. 

29 a 

 

Člani sveta so pobudo občanke prejeli s sklicem seje.  

Predsedujoči je dal na glasovanje  

PREDLOG SKLEPA ŠT. 9/6: 

Svet ČS Šmarna gora  je obravnaval pobudo krajanke za namestitev prometnega ogledala v 

Srednjih Gameljnah – nasproti h. št. 29 a in jo odstopa v nadaljnje reševanje Oddelku za 

gospodarske dejavnosti  in promet 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. 

 

 

 

 Prometna problematika na Šturmovi ulici 
Prejeti sta bili 2 pritožbi stanovalk omenjene ulice. Člani Sveta so ju prejeli kot delovno gradivo s 

sklicem seje. 

Svet  ČS je ob obravnavi ugotovil, da je prometna problematika pereča, saj niti v letos postavljena 

dopolnilna tabla ne odvrne obiskovalcev, da ne bi vozili po navedeni ulici in parkirali  vozila na 

koncu te ulice. Vožnje osebnih vozil v tem trenutku ni mogoče prepovedati, ustrezni organi  pa tudi 

ne morejo ukrepati, ker nimajo podlage, da kršitelje kaznujejo. 

 

 

 

 
********** 

 

Ob 20.28 uri se je navzočnost  na seji  spremenila ( prisotnih 11 članov sveta). 
 

********** 

 

 

 



 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 10/6: 

Svet ČS predlaga, da se na začetku Šturmove ulice obstoječa dopolnilna tabla » DOVOLJENO 

ZA LOKALNI DOVOZ« zamenja z dopolnilno tablo » DOVOLJENO ZA STANOVALCE IN 

ŠRC NOVI«, na koncu Šturmove ulice, pri ŠRC Novi , na zemljišču v lasti MOL, pa  postavi 

prometni znak » PREPOVEDANO PARKIRANJE«.  

Pobuda se posreduje v nadaljnje reševanje Oddelku za gospodarske dejavnosti in promet, MU 

MOL. 

 

Navzočih je bilo 11 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 11 članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo 11 članov sveta. 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

 Problematika odvodnjavanja na cesti v Spodnjih Gameljnah pri h. št. 87 

Krajan je četrtno skupnost obvestil, da ob najmanjšem nalivu kanal ne požira padavinske vode in mu 

voda posledično zaliva kletne prostore. Člani Sveta so delovno gradivo prejeli na seji, ker je bilo 

poslano po sklicu seje. 

Strokovna sodelavka si je ogledala stanje na terenu. Ugotovitve so naslednje: v delu od h. št. 88 do h. 

št. 84  so ob cesti 3 rešetke za odvodnjavanje padavinske vode. Ena izmed rešetk pri h. št. 86 je 

popolnoma zamašena s peskom. Druga problematika, ki nastaja pri odvodnjavanju pa je  nagib 

vozišča.  

Predsedujoči je člane Sveta zaprosil, da pregledajo na svojem območju, kje prihaja do problemov 

odvodnjavanja na občinskih cestah in popis posredujejo po elektronski pošti v pisarno ČS. Popis bo 

posredovan v nadaljnje reševanje pristojnemu oddelku MOL. 

 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje  

PREDLOG SKLEPA ŠT. 11/6: 

Svet ČS se je seznanil s problematiko odvodnjavanja padavinske vode v Spodnjih Gameljnah. 

Člani sveta ČS do naslednje seje pripravijo in posredujejo  predloge problematičnih mest, kjer 

prihaja do problemov  z odvodnjavanjem. Popis bo posredovan v nadaljnje reševanje Oddelku 

za gospodarske dejavnosti in promet, MU MOL. 

 

Navzočih je bilo 11 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 11 članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo 11 članov sveta. 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

 Predsedujoči je člane Sveta seznanil še z ustnimi pobudami krajanov: 

- v vasi Rašica bi bilo potrebno obrezati drevje, ki se razrašča nad cesto in postaviti  

  parapetni zidek, zaradi varnosti udeležencev v prometu - opravil se bo ogled  

- na Ulici bratov Novak in  drugih ravno tako ozkih ulicah v četrtni skupnosti je otežen  

  dovoz Snaginim vozilom. Smiselno bi bilo, da se za praznjenje zabojnikov zagotovi  

  manjša vozila - Tretji odstavek 9. člena Odloka o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov ( Uradni list RS  

   št. 3472012  z   dne 11.5.2012)  določa: »  Če je cesta do prevzemnega mesta preozka ali prestrma ali ima  

   neurejeno ali preozko obračališče ali drugo oviro za smetarsko vozilo, lahko pristojni organ zagotovi prevzemno  

   mesto tudi v razdalji  več kot 150 m od roba zemljišča ali objekta uporabnika. » 

- na Tacenski cesti naj se zaradi dotrajanosti pri h.št. 176  zamenja prometno ogledalo  

  in v neposredni bližini sanira prekop čez polovico vozišča – bo opravljen ogled 

   

 

 



 

Alojz Suhoveršnik je opozoril na odstranjen, zlomljen drog javne razsvetljave v Zg. Gameljnah 

( pri Zgončevih). Ker je bil drog z lučjo postavljen iz sredstev ČS, je potrebno Javno razsvetljavo 

obvestiti, da postavi nov drog na isto mesto. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 12/6: 

JR se obvesti, da se je drog z lučjo v Zgornjih Gameljnah, pri h. št. 1odlomil in je odstranjen. 

Četrtna skupnost zahteva, da se postavi nov drog z lučjo na isto mesto, kjer je stal prejšnji. 

 

 

Navzočih je bilo 11 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 11 članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo 11 članov sveta. 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

 

 

 

 

******** 

 

Dnevni red 6  seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora je bil izčrpan in predsedujoči je sejo zaključil 

ob 21:00 uri. 

 

 

Zapisala: 

Brigita Pavlič                                                                                   Predsednik Sveta četrtne skupnosti 
                                                                                                                Šmarna gora 

                                                                                                         Mestne občine Ljubljana 

                                                                                                                Primož Burgar        


