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ZAPISNIK
12. seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, MOL, ki je potekala v sredo, 25. 11. 2020 ob 18.00 uri,
v dvorani na sedežu ČS, 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, Franc Marolt, Marija Medja,
Monika Morgenstern Vrhovnik, Renata Jernejc,
Tomaž Pajnič, Alenka Pirjevec, Maja Premrl, Marko Ramovž,
Alojz Suhoveršnik in Renata Zajc.
ODSOTEN: Dragan Matić
OSTALI NAVZOČI: Brigita Pavlič – strokovna sodelavka Službe za lokalno samoupravo, MU MOL.
Seja se ni snemala, ker v prostoru kjer je potekala, ni tehničnih možnosti snemanja.
Upoštevani so bili ukrepi Vlade RS ter 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 11. redne seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, Mestne občine
Ljubljana
2. Aktivnosti med 11. in 12. sejo- prejeta -poslana pošta
3. Poročilo predsednika
4. Rebalans finančnega načrta ČS Šmarna gora za leto 2021
5. Priprava na oblikovanje finančnih načrtov in planov malih del ČS Šmarna gora za leti
2022 in 2023
6. Pobude, predlogi in vprašanja članov sveta ter pobude 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 ZAPISNIKA 11. REDNE SEJE SVETA ČETRTNE SKUPNOSTI
ŠMARNA GORA, MESTNE OBČINE LJUBLJANA
Predlog zapisnika so člani sveta prejeli skupaj z vabilom.
Razpravljal ni nihče zato je predsedujoči dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA ŠT. 1/12:
Svet četrtne skupnosti Šmarna gora potrjuje zapisnik 11. 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 11. IN 12. SEJO- PREJETA POSLANA POŠTA
Gradivo so člani sveta prejeli s sklicem seje. Vprašanj s strani članov ni bilo.

AD 3
POROČILO PREDSEDNIKA
Predsedujoči je podal naslednje informacije:
 Uredniški ekipi se je zahvalil za izdajo letošnje edine izdaje informatorja Šmarnogorski
razgledi in pojasnil, da smo prejeli zopet pritožbe krajanov, da jih nekatera gospodinjstva v
Šmartnu in po Gameljnah niso prejela. Dodatnih izvodov ni bilo možno natisniti, ker so
sredstva po finančnem načrtu za letošnje leto porabljena. Za naslednjo številko bo potrebno
povečati naklado.
Razpravljali so Alojz Suhoveršnik, Marko Ramovž, Primož Burgar in Renata Zajc.
 Po izbiri izvajalca za rekonstrukcijo ceste regionalne ceste R3-639/1141 Ljubljana (Šentvid)Vodice skozi naselje Šmartno, sta Ministrstvo za infrastrukturo in Mestna občina Ljubljana
podpisala Sporazum o sofinanciranju s katerim je določen sofinancerski delež posamezne
stranke pri rekonstruiranju ceste in kjer je predvidena tudi gradnja javne komunalne
infrastrukture.
 19.11. 2020 so se pričela dela za izgradnjo plinovodnega omrežja v Šmartnu »Preloge«.
Dela bodo potekala po fazah. Do 30.5.2021 bodo popolne in delne zapore in prekopi javnih
površin po Ul. Željka Tonija, Prelogah in Ingličevi ulici.
 Na območju, kjer je predvidena izgradnja Centra ČS so bile izvedene geodetske meritve
Ljubljana bo prihodnje leto gostitelj zaključnega turnirja Evropskega prvenstva UEFA 2021 za
mlade do 21 let. K sodelovanju so vabljene tudi četrtne skupnosti, ki bi skupaj z društvi pripravile in
izvedle določene aktivnosti. Ideja je priprava štafete – nogometne žoge iz ene v drugo četrtno
skupnost, na način, kot je to potekalo pri projektu Ljubljana, Zelena prestolnica Evrope.

Razpravljali so Alenka Pirjevec, Alojz Suhoveršnik, Marko Ramovž, Primož Burgar, Marija
Medja in Renata Zajc.
Člani sveta so bili mnenja, da bi bila odločitev o sodelovanju glede na trenutne razmere
preuranjena in se odločili, da se bo o zadevi razpravljalo v začetku prihodnjega leta.
Na vprašanje ene izmed razpravljavk ali imajo mladi do 21 let na območju ČS možnost
vadbe, ji je predsedujoči pojasnil, da v ČS nimamo za to primernega igrišča.
Vezano na odgovor predsedujočega je Alojz Suhoveršnik menil, da bi bilo smiselno, da se
športno igrišče, ki ga je Mestna občina Ljubljana dala v najem uredi najemnik.
Marka Ramovža je zanimalo kdo je vodja prenovljenega bifeja v objektu v športnem
parku Gameljne. Ker s podatkom o tem, kdo vodi oz. je najemnik Športnega parka
Gameljne, kdo je odgovorna oseba, nismo seznanjeni je predsedujoči predlagal, da se na
Mestno občino Ljubljana naslovi prošnja za navedene podatke, da bi se lahko ČS dogovarjala
z najemnikom pri izvedbi aktivnosti in prireditev.
 Ekološki otok je po 2 mesecih še vedno lociran pred Domom krajanov Gameljne. V
navedenem času s strani OGDP nismo prejeli odgovora glede našega predloga, da se
ekološki otok umesti na zelenico ob končni avtobusni postaji v Gameljnah, zato je
predsedujoči predlagal, da se na OGDP pošlje zahteva po ukinitvi tega ekološkega otoka.
V razpravi je Alojz Suhoveršnik menil, da bi bila ukinitev tega ekološkega otoka neprimerna
in nepravična do krajanov Gameljn, pa še povečalo bi se odlaganje odpadkov na drugih eko
otokih po Gameljnah. Kot ena izmed rešitev je bila predlagana nova možna lokacija. Za
pripravo dopisa OGDP – ju je zadolžen predsednik.
Po razpravi je predsedujoči dal na glasovanje naslednji
PREDLOG SKLEPA ŠT. 2/12:
Svet četrtne skupnosti Šmarna gora predlaga novo možno lokacijo ekološkega otoka,
na zemljišču v Zg. Gameljnah, v lasti MOL– parc. št. 673/12 k. o. Gameljne.
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 mesecu oktobru je potekal na željo stanovalcev Ul. Angele Ljubičeve sestanek z
predstavniki Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet MU MOL, Policijske postaje Lj.Šiška, mestnega redarstva in četrtne skupnosti za ureditev prometnih razmer. Po dogovoru
na sestanku so bile na ulici zarisane dodatne oznake, ki opozarjajo voznike, da so na ulici
pešci ter, da stanovalci pošljejo prošnjo za postavitev ležečih policajev, ki pa jo na četrtni
skupnosti še nismo prejeli. V kolikor se bo izkazalo, da je zadeva še problematična, se bo
reševala v naslednjem šolskem letu.
Predsedujoči je še opozoril, da je po novi prometni ureditvi hitrost na Cesti v Gameljne, v
delu mimo šole do pokopališča ter na Ul. Angele Ljubičeve, omejena na 10 km/h.
********
Navzočnost na seji se je ob 18.59 uri spremenila ( prisotnih 11 članov )
********

 Da bo naslednja seja Sveta ČS 02.12.

AD 4
REBALANS FINANČNEGA NAČRTA ČS ŠMARNA GORA ZA LETO 2021
Člani Sveta so gradivo prejeli skupaj z vabilom.
Predsedujoči je pojasnil, da se sredstva z rebalansom za leto 2021 zmanjšujejo, zaradi novega
izračuna mase sredstev za ČS Šmarna gora, ki temelji na številu prebivalcev na dan 31.12.2019.
Razpravljal ni nihče, zato je predsedujoči dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA ŠT. 3/12:
Svet četrtne skupnosti Šmarna gora se je seznanil z rebalansom finančnega načrta ČS Šmarna
gora za leto 2021.
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 5
PRIPRAVA NA OBLIKOVANJE FINANČNIH NAČRTOV IN PLANOV MALIH DEL ČS
ŠMARNA GORA ZA LETI 2022 IN 2023

Predsedujoči je člane Sveta seznanil z informacijo, da bo potrebno pripraviti finančne načrte ČS in
naloge za izvedbo malih del za leti 2022 in 2023.
Predlogi za izvedbo malih del za leti 2022 in 2023:
- preplastitev asfaltne površine na klancu Ceste Cirila Kosmača v Šmartnu;
- čiščenje meteornega kanala v Zg. Gameljnah od h. št. 25 do 28;
- ureditev podlage na otroškem igrišču v Gameljnah.

AD 6
POBUDE, PREDLOGI IN VPRAŠANJA ČLANOV SVETA IN POBUDE OBČANOV
Kot je povedal predsedujoči so na Šturmovi ulici, kjer je bila spremenjena prometna signalizacija, še
vedno problemi s parkiranjem obiskovalcev Šmarne gore. Mestno redarstvo in policija večkrat
izvajata kontrole in izdajata kazni, vendar obiskovalci kljub temu še vedno parkirajo.
Razpravljali so Primož Burgar, Renata Zajc, Franc Marolt, Marko Ramovž in Alenka Pirjevec.
Predlagano je bilo, da bi se za preprečitev parkiranja postavili količki.
Marko Ramovž je podal naslednja vprašanja in pobude :
- ob pokopališču so pred kratkim zarisali parkirna mesta, vendar je še vedno pomanjkanje parkirnih
mest za obiskovalce pokopališča ;
- da se v Sp. Gameljnah, nasproti botaničnega vrta, preveri namen postavljanja hišk in čemu
bodo služile.
Predsedujoči je pojasnil, da sedaj ob parkirišču dovoljeno parkiranje do 2 uri – bela cona, ki se ne
plačuje in da bo preveril stanje na terenu glede postavljanja hišk.
Glede problematike parkiranja je imela pripombo tudi Marija Medja in sicer pri trgovini Mercator v
Gameljnah, kjer naj bi pred kratkim posredovala tudi policija.

Marija Medja je opozorila na razpadajoči leseni objekt v Tacnu – nasproti parkirišča in kdo je
lastnik zemljišča. Predsedujoči je povedal, da je zemljišče v privatni lasti, lastnik pa trenutno v tujini.
Tomaž Pajnič je vprašal glede postavljenih hlodov na avtobusni postaji v Šmartnu ( št. 60).
Predsedujoči mu je pojasnil, da so postavljeni na privatnem zemljišču, z namenom, da obiskovalci
Šmarne gore tam ne parkirajo zaradi varnosti potnikov, ki čakajo na avtobus. Opozoril je, da so poti
na Šmarno goro slabo označene in da je pred leti na Šmarno goro vodilo 36 poti. Predsedujoči je
pojasnil, da Planinsko društvo v okviru finančnih možnosti redno skrbi za označevanje.
Alenka Pirjevec je predlagala, da Mestna občina Ljubljana odkupi zemljišče od lastnika ob Cesti
vstaje, na katerem je postavljen spomenik v obliki kroga, v spomin na leto 1941, kjer je počila prva
partizanska puška. Spomenik sedaj stoji na privatnem zemljišču in ga ni možno vzdrževati oz. urejati
spomenika in okolice.
Predsedujoči je dal predlog na glasovanje
PREDLOG SKLEPA ŠT. 4/12:
Na Mestno občino Ljubljana se posreduje predlog za odkup zemljišča ob Cesti vstaje, na
katerem je postavljeno spominsko obeležje v obliki kroga, v spomin na leto 1941, kjer je počila
prva partizanska puška.
Navzočih je bilo 11 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 10 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 10 članov sveta. Proti ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.

Alojz Suhoveršnik je opozoril na stanje ceste v Sp. Gameljnah od kapelice proti čistilni napravi. V
navedenem območju je v zadnjem času bilo zgrajenih kar nekaj novogradenj, med zadnjimi se gradi
kar nekaj objektov na koncu ulice. Z novogradnjami se bo povečalo število prebivalcev, trenutno pa
cesta v stanju kakršna je, ne bo prenesla povečanega prometa. Ulica je brez javne razsvetljave, ozka
in dolga, poleg stanovalcev in obiskovalcev, jo uporabljajo tudi lastniki z mehanizacijo za dostop do
kmetijskih površin in vzdrževalci čistilne naprave. Že sedaj je problem, ker se dve vozili ne moreta
srečati, stanovalci svojo lastnino zavarujejo z gradnjo škarp, tako da ni več možnosti umikanja na
zasebno lastnino. Zahteva, da Mestna občina Ljubljana na ulici uredi takšno stanje, da bo možen
normalen prevoz. Kot je povedal predsedujoči, je podobna problematika tudi na Thumovi ulici, na
katero bo speljan promet vozil iz podzemnih garaž pri novogradnji. Tudi Tomaž Pajnič je povedal, da
je tudi Šmarnogorska pot enak problem.
Razpravljali so Alojz Suhoveršnik, Tomaž Pajnič, Primož Burgar in Renata Zajc.
Dogovor:
- predsednik in podpredsednik Alojz Suhoveršnik pripravita dopise za vsako ulico posebej z
obrazložitvijo problematike, ki bodo posredovani pristojnim na MOL.

********
Navzočnost na seji se je ob 20.11 uri spremenila ( prisotnih 10 članov )
Navzočnost se je spremenila tudi ob 20.14 uri spremenila ( prisotnih 9 članov )
********

Pobuda za ureditev makadamske poti ob Savi
Pobudo so člani sveta prejeli kot dodatno gradivo. Krajanka predlaga, da se uredi makadamska
pohodna pot, ki poteka od Ribiškega doma Straža Sava proti črnuškemu mostu, ki je na nekaterih
mestih luknjasta in blatna zaradi česar je po njej težko kolesariti.
Predsedujoči je odprl razpravo. Razpravljali so: Marko Ramovž, Primož Burgar in Alojz
Suhoveršnik.
Predsedujoči je predlagal, da bi zadevo odstopili v reševanje pristojnemu oddelku na MOL. Alojz
Suhoveršnik je v zvezi s slednjim povedal, da je predlog za ureditev te poti podal že na eni prejšnjih
sej, vendar je v času, ko vlada epidemija koronavirusne bolezni ugotovil, da se je zelo povečal obisk
ljudi na tej poti iz črnuške smeri in zato menil, da bi z ureditvijo poti v tem trenutku nastal še večji
problem in da se počaka.
Marko Ramovž je ob koncu še povedal, da je postalo problematično tudi parkiranje ob robu ceste
proti Rašici.

********
Ob 20.35 se je navzočnost na seji spremenila, prisotnih je bilo še 8 članov.

********
Tomaž Pajnič je opozoril na slabo označene poti na Šmarno goro in da je pred leti na Šmarno goro
vodilo 36 poti. Predsedujoči je pojasnil, da za označevanje poti redno skrbi Planinsko društvo Šmarna
gora.

Predsedujoči je sejo zaključil ob 20:45.

Zapisala:
Brigita Pavlič

Predsednik Sveta četrtne skupnosti
Šmarna gora
Mestne občine Ljubljana
Primož Burgar

