Številka:900- 156 /2020 - 4
Datum:10.09.2020

ZAPISNIK
11. seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, MOL, ki je potekala v sredo, 09. 09. 2020 ob 18.00 uri,
v dvorani Doma krajanov Gameljne, Srednje Gameljne 50, 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, Franc Marolt, Marija Medja,
Dragan Matić ,Monika Morgenstern Vrhovnik, Renata Jernejc,
Tomaž Pajnič, Alenka Pirjevec, Maja Premrl, Marko Ramovž,
Alojz Suhoveršnik in Renata Zajc.
OSTALI NAVZOČI: Rosana Vidmar - Policijska postaja Šiška in Brigita Pavlič – strokovna sodelavka
Službe za lokalno samoupravo, MU MOL.
Seja je potekala izven sedeža četrtne skupnosti, zato se ni snemala.
Upoštevana so bila priporočila in navodila NIJZ ( socialna distanca, maske, razkužilo).
Predsedujoči je predlagal DNEVNI RED, ki so ga člani sveta četrtne skupnosti Šmarna gora prejeli
skupaj s sklicem seje.
Ker razprave ni bilo, je predsedujoči dal na glasovanje naslednji DNEVNI RED:
1. Potrditev zapisnika 10. redne seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, Mestne občine
Ljubljana
2. Aktivnosti med 10. in 11. sejo- prejeta -poslana pošta
3. Poročilo predsednika
4. Aktualne zadeve
5. Izvrševanje finančnega načrta ČS Šmarna gora 2020
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.

********
Navzočnost na seji se je ob 18.05 uri spremenila ( prisotnih 12 članov )
********

AD 1
POTRDITEV ZAPISNIKA 10. REDNE SEJE SVETA ČETRTNE SKUPNOSTI
ŠMARNA GORA, MESTNE OBČINE LJUBLJANA
Predlog zapisnika so člani sveta prejeli skupaj z vabilom.
Ker pripomb na zapisnik ni bilo je predsedujoči dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA ŠT. 1/11:
Svet četrtne skupnosti Šmarna gora potrjuje zapisnik 10. 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 10. IN 11. SEJO- PREJETA POSLANA POŠTA
Gradivo so člani sveta prejeli s sklicem seje.
Alojz Suhoveršnik je povedal, da želi, da se na prošnje krajanov odgovarja pisno s strani ČS in ne
osebno s strani predsednika ČS ter, da ga zanima, kaj je bilo odgovorjeno krajanu, ki je podal pobudo
za postavitev hitrostnih ovir- ležečih policajev od Zg. do Sp. Gameljn. Članom Sveta se pošlje odgovor
v vednost.

********
Navzočnost na seji se je ob 18.12 uri spremenila ( prisotnih 13 članov )
********

AD 3
POROČILO PREDSEDNIKA
Ureditev ceste skozi Šmartno
Predsedujoči je podal informacijo, da je razpis za izbiro izvajalca del zaključen. V roku 1 meseca naj
bi bil izbran pravnomočni izvajalec, potem pa naj bi se pričela izvajati dela. V času izvajanja del bo
polovična zapora ceste. Po objavi javnega razpisa so bile podane pripombe občanov za ureditev dela
ceste tudi za odsek -od konca naselja do ribnika. Predmet prvotnega javnega razpisa je bil samo za
ureditev dela ceste do konca naselja in v kolikor bi se zajelo tudi območje od naselja do ribnika, bi

bilo potrebno ali razveljaviti prvotni razpis ali pa izvesti novega. Po njegovem mnenju je bolj
smiselno, da se izvede nov razpis za ureditev ceste – za odsek od naselja do ribnika.
Razpravljali so Burgar, Ramovž, Zajc in Marolt.
Koordinacija predsednikov in predsednic s Podžupanom MOL g. Dejanom Crnekom
Četrtna skupnost Šmarna gora je bila gostiteljica koordinacije, ki je potekala v začetku septembra pri
Ruski dači v Zgornjih Gameljnah. Navzoče je pozdravil lastnik Ruske dače g. Aleš Musar in jim na
kratko podal nekaj informacij vezanih na obnovo Ruske dače. Udeleženci so si ogledali notranjost in
zunanjost obnovljenega objekta, predstavnica Oddelka za mednarodne odnose in protokol na MOL
jih je seznanila z protokolarnimi pravili predstavljanja, pozdravljanja, oblačenja in urejenosti ter
pravil obedovanja.
Ulični sistem za Gameljne
Predsedujoči je povedal, da se je četrtna skupnost odzvala na predlog Komisije za poimenovanje ulic
na MOL, da bi se Zgornje, Srednje in Spodnje Gameljne združile v enotno naselje Gameljne.
Območna geodetska uprava Ljubljana je namreč Komisiji priporočila vzpostavitev uličnega naselja
za vsa tri naselja posebej ali skupaj za eno naselje. Posledično bi bilo v tem primeru potrebno
preštevilčiti 533 hiš. Mnenje četrtne skupnosti je bilo, da se ne strinjamo, da bi se naselja združila
v enotno naselje.
Člani sveta so bili seznanjeni, da je Komisija za poimenovanje ulic na MOL po prejemu odgovora
četrtne skupnosti sprejela sklep, da bo v mesecu septembru sestanek s predstavniki Četrtne
skupnosti, Območne geodetske uprave Ljubljana in komisijo.

AD 4
AKTUALNE ZADEVE
Člani Sveta so gradivo prejeli skupaj z vabilom.
Ekološki otok v Srednjih Gameljnah pred Domom krajanov
Predsedujoči je povedal, da so se že dalj časa pojavljali problemi z onesnaževanjem na ekološkem
otoku pri trgovini Mercator in to z odpadki, ki v te zabojnike ne sodijo. Na podlagi zahteve
Mercatorja so bili zabojniki začasno, za obdobje 1 meseca prestavljeni na površino pred Domom
krajanov Gameljne.
Razpravljali so Marko Ramovž, Alenka Pirjevec, Renata Zajc, Tomaž Pajnič, Dragan Matić, Marija
Medja, Primož Burgar in Alojz Suhoveršnik, ki je predlagal, da bi bili zabojniki za steklo samo pri
trgovini, kjer se prodaja pijačo, na ostalih lokacijah pa se jih odstrani.
V razpravi se je izpostavilo tudi vprašanje zakaj gospodinjstva po Gameljnah in na Rašici, kot del
MOL, nimajo lastnih zabojnikov za papir in predlagano, da JP VOKA SNAGA zagotovi enake
pravice tudi gospodinjstvom Gameljn in Rašice. Dogovorjeno je bilo, da bo član Sveta Dragan
Matić, ki je tudi mestni svetnik, podal svetniško vprašanje na Mestnem svetu glede neenakovrednega
položaja pri izvajanju gospodarske javne službe za območje Gameljn in Rašice.
Četrtna skupnost predlaga kot novo možno lokacijo ekološkega otoka – zelenico pri končnem
obračališču LPP v Gameljnah, v lasti MOL.

********
Navzočnost na seji se je ob 19.24 uri spremenila ( prisotnih 12 članov )
********

Po razpravi je predsedujoči oblikoval in dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA ŠT. 2/11:
Svet ČS Šmarna gora predlaga, da začasna lokacija eko otoka pred Domom krajanov, Srednje
Gameljne 50 ostane ne 1 mesec, pač pa 2 meseca, ker v tako kratkem času ni možno izvesti
postopkov za ureditev nove možne lokacije na zemljišču, pri obračališču LPP v Gameljnah, v
lasti MOL.
Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet – Odsek za promet MU MOL se zaprosi, da poda
mnenje glede predloga četrtne skupnosti o možni nadomestni lokaciji ekološkega otoka pri
obračališču LPP.
Navzočih je bilo 12 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 12 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 12 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
Nova prometna ureditev pri Osnovni šoli Šmartno
Predsedujoči je povedal, da je z začetkom letošnjega šolskega leta v veljavi nova prometna ureditev
okoli šole. Promet poteka mimo telovadnice po Ul. Angele Ljubičeve in ne več mimo glavnega vhoda
šole, hitrost na omenjeni ulici je omejena na 10 km/h. Promet po Cesti v Gameljne se odvija
enosmerno, saj dvosmerni promet po tej cesti trenutno ni mogoč, ker je preozka. Ali se bo MOL
odločila in na Cesti v Gameljne kasneje uredila dvosmerni promet, bo znano po ureditvi ceste skozi
Šmartno.
Razpravljali so Burgar, Ramovž, Zajc, Marolt, Pirjevec, Matić, Suhoveršnik in Pajnič. Slednji je
menil, da se na OŠ ne prilagajajo, da bi uvedli režim roditeljskih sestankov za posamezni razred ter z
navedenim vsaj delno rešili problem parkiranja staršev na nedovoljenih mestih.
Alojz Suhoveršnik je vprašal zakaj se niso označila parkirna mesta pri pokopališču in komu je v
interesu, da se na Cesti v Gameljne vzpostavi dvosmerni promet? Predsedujoči je povedal, da naj bi
bila označitev parkirnih mest izvedena v 2. fazi, vzpostavitev dvosmernega prometa pa je ideja
OGDP.
Dragana Matića je zanimalo ali je dovolj parkirnih mest za starše prvošolčkov?
Policistka Rosana Vidmar je pojasnila, da problema ne bi smelo biti, saj so zarisana tri parkirna
mesta.

AD 5
IZVRŠEVANJE FINANČNEGA NAČRTA ČS ŠMARNA GORA 2020
Predsedujoči je v zvezi z finančnim načrtom ČS povedal, da nekaterih programov zaradi epidemije
koronavirusne bolezni COVID-19 in razglašenih ukrepov vlade ni bilo in ne bo možno izvesti - Dan
ČS, izdaja ene številke informatorja Šmarnogorski razgledi in posledično tudi poštnine za njihov
raznos. Predlagal je, da se sredstva zmanjšajo za stroške tiskanja ene številke in raznos le-te ter
prerazporedijo. Predlagal je tudi prerazporeditev sredstev, ki so bila namenjena izvedbi Dneva ČS in
tudi sredstva, namenjena za izplačilo sejnin predsedniku in članom sveta, ker v celoti ne bodo
porabljena. Sledila je razprava.
Po razpravi je predsedujoči dal na glasovanje naslednje predloge sklepov:
PREDLOG SKLEPA ŠT. 3/11:
Sredstva na PP 086004 – Prireditve ob Dnevu ČS, podkontu 4020 99 - Drugi splošni material in
storitve v višini 5.300 EUR in podkontu 4026 99 - Druge poslovne najemnine, zakupnine in
licenčnine v višini 200 EUR se prerazporedijo na PP 016024, podkonto 4020 99 – Nepredvideni
odhodki ter porabijo za izvedbo storitev, ki jih bodo za ČS izvedla društva.

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. 4/11:
Na podlagi ugotovitve, da bo v letošnjem letu izšla samo ena številka informatorja
Šmarnogorski razgledi in ne dve, kot je bilo načrtovano, se del sredstev iz PP 016024, podkonta
4020 03 -Založniške in tiskarske storitve, v višini 1.000 EUR , v okviru iste postavke prerazporedi
na podkonto 4020 99 - Nepredvideni odhodki.
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. 5/11:
Ker bo raznos samo ene številke Šmarnogorskih razgledov, se del sredstev, v višini 250 EUR s
proračunske postavke PP 016024, podkonta 402206 - Poštnina za raznos informatorja, zgibank in
vabil, prerazporedi v okviru iste proračunske postavke na podkonto 4020 09 - Izdatki za
reprezentanco.
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. 6/11:
V finančnem načrtu ČS so predvidena sredstva za izplačilo 10 sejnin predsedniku in članom
sveta. Ker 10 sej, Svet četrtne skupnosti Šmarna gora v letu 2020 ne bo imel realiziranih, se del
sredstev iz PP 016024 podkonta 4029 05 - Sejnine udeležencem odborov v okviru iste postavke
prerazporedi na podkonto 4020 99 - Nepredvideni odhodki.
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. 7/11:
Sredstva na PP 016024, podkontu 4020 99 - Nepredvideni odhodki se, če bo predlog
prerazporeditve odobren s strani OFR, porabijo za:
- nabavo materiala za prvošolčke OŠ Šmartno v znesku 1.000 EUR;
- prispevek v šolski solidarnostni sklad Čebelica za socialno ogrožene otroke -tabori,
šola v naravi v višini 1000 EUR;
- za nabavo blaga za socialno ogrožene družine in posameznike za Karitas Šmartno.
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. 8/11:
Za članice in člane Sveta ČS ter predsednike in predsednice društev se nabavijo poslovna
darila v znesku 600 EUR.
Navzočih je bilo 12 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 12 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 12 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
V nadaljevanju so bili za izvedbo del s področja komunalne dejavnosti ČS za leto 2020 podani naslednji
predlogi:
 OBREZ ZELENE VEGETACIJE:
– levo in desno ob poti, ki vodi od Sp. Gameljn (Košir) do pasje šole v Šmartnu;
- v Sp. Gameljnah ( od Gregoriča do Bostiča)
- v Sr. Gameljnah – levo in desno ob poti ( od križa proti gramoznici), v dolžini gramoznice
- ob Cesti Cirila Kosmača- ob klancu
- v Šmartnu- na zemljišču, namenjenem za Center ČS






OBNOVA LESENIH KLOPI, ki jih je pred leti postavila ČS na Rašici in v Srednjih Gameljnah
(pri kapelici)
NAMESTITEV OPOZORILNIH TABEL za prepoved odlaganja pasjih iztrebkov, če bodo
finančna sredstva to dopuščala. Pridobi se podatek o ceni koška za pasje iztrebke.
VZDRŽEVANJE NEKATEGORIZIRANIH MAKADAMSKIH POTI- posip, utrjevanje in
sanacija udarnih jam na območju Gameljne in Rašica ter Tacen
ČIŠČENJE KANALOV ZA ODVOD METEORNE KANALIZACIJE Z ODVOZOM
MATERIALA
- Šmartno- za tenis igriščem, ostalih po potrebi
ČIŠČENJE IN OBNOVA OGLASNIH TABEL v Šmartnu ( pri avtobusni postaji št.60)

PREDLOG SKLEPA ŠT. 9/11:
Ogled z izvajalci opravita predsednik in podpredsednik Alojz Suhoveršnik, naslednji teden. Dela
se bodo izvedla na podlagi pridobljenih ponudb v okviru sredstev, ki jih ima ČS predvidena v
finančnem načrtu za področje komunalne dejavnosti.
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 6
POBUDE, PREDLOGI IN VPRAŠANJA ČLANOV SVETA
Marko Ramovž je povedal, da prometno ogledalo, ki stoji nasproti Gostilne Maček ne omogoča
varnega izvoza oz. dobre preglednosti nad kolesarji, ki pripeljejo iz črnuške smeri ter vprašal koliko
časa bo še pošta v Šmartnu.
Predsedujoči mu je odgovoril, da bo sporočeno vzdrževalcu ceste, da namesti ogledalo tako, da bo
omogočalo največjo preglednost nad udeleženci v prometu, nima pa podatka koliko časa bo še
delovala pošta v Šmartnu.
Alojz Suhoveršnik je podal ustno pobudo in vprašanja:
- drog prometnega ogledala v Zg. Gameljnah- proti Povodju je dotrajan in ga je potrebno zamenjati;
- kdaj bo objavljena prenovljena spletna stran ČS;
- v kakšni fazi je izvedba pločnika od Zgornjih do Spodnjih Gameljn;
- ali je zadeva z nasutjem poljske poti v Šmartnu rešena?

Predsedujoči mu je pojasnil, da bo poskrbel, da bo prenovljena spletna stran zaživela v čim krajšem
času, da bo zamenjava dotrajanega droga posredovana vzdrževalcu ceste, za pločnik od Zg. do Sp.
Gameljn se izdeluje PGD in, da je zadeva z nasutjem rešena.
Renata Jernejc je povedala, da je na cesti proti Črnučam- na Straži, kjer je poškodovano vozišče, še
vedno postavljen znak omejitev hitrosti 30 km/uro, za oviro pa ni znaka - konec omejitve, zato
omejitev po predpisih velja do Dunajske ceste v Črnučah.
Primož Burgar je povedal, da je zemljišče- spodnji del »Ježarjeve domačije« odkupljen in, da ima
Mestna občina (v nadaljevanju MOL) namen zemljišče prenesti na JZ Šport Ljubljana, kjer naj bi se
uredilo otroško in športno igrišče. Do pričetka gradnje »Centra četrtne skupnosti Šmarna gora » na
tem zemljišču, ima MOL v načrtu začasno urediti parkirne prostore. Julija je bil objavljen tudi javni
poziv promotorjem za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva za izgradnjo »Centra ČS Šmarna
gora«.

********
Predsedujoči je sejo zaključil ob 21:45.
.

Zapisala:
Brigita Pavlič

Predsednik Sveta četrtne skupnosti
Šmarna gora
Mestne občine Ljubljana
Primož Burgar

