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ZAPISNIK
7. seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, MOL, ki je bila v sredo, 02. 10. 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, Franc Marolt, Dragan Matić,
Marija Medja, Monika Morgenstern Vrhovnik, Alenka Pirjevec,
Maja Premrl,Marko Ramovž, Alojz Suhoveršnik, Renata Zajc in
Valentin Zavašnik.
ODSOTNI: Renata Jernejc.
OSTALI NAVZOČI: Andrej Škarja in Nataša Kubelj - LPP, Janez Zajec – Policijska postaja 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. Razgovor s predstavniki LPP glede obratovanja linije 21
2. Potrditev zapisnika 6. redne seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, Mestne občine
Ljubljana
3. Aktivnosti med 6. in 7. sejo- prejeta poslana pošta
4. Poročilo predsednika
5. Izvrševanje finančnega načrta za leto 2019
6. Finančni načrt ČS za leti 2020 in 2021 s predlogi Planov malih del
7. Pobude za Četrte spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta (OPN) MOL
8. Izvleček iz osnutka odloka o proračunu MOL za leti 2020 in 2021
9. Pobude, predlogi in vprašanja članov sveta
- Šmarnogorski razgledi

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
RAZGOVOR S PREDSTAVNIKI LPP GLEDE OBRATOVANJA LINIJE 21
Uvodoma je predsedujoči pozdravil navzoče in predstavnika LPP g. Andreja Škarjo in ga. Natašo
Kubelj. Nato je izpostavil problematiko glede voznega reda avtobusa št. 21 Gameljne –Beričevo, saj
je za četrtno skupnost ta linija pomembna zaradi povezave in čim krajšega časa priti do Črnuč. Za
potnike pa nastajajo problemi voznega reda v jutranjem času, med 7. in 7.30 uro. Nato je predal
besedo predstavnikoma LPP. Gospod Andrej Škarja je povedal:
- Težaven je bil prestop potnikov iz linije 21 na druge linije v Črnučah, kar so uredili z
nadgradnjo – vozniki linije 21 bodo obveščeni, kje se nahajajo druge linije;
- Pereč je bil povratek linije 21 proti Gameljnam, saj je prihajalo do predčasnega ali
zapoznelega prestopa potnikov na linijo 8- problem so rešili s prikazovalnikom prihodov
avtobusa št. 8;
- Prikazovalnik odhodov oz. prihodov bo nameščen tudi na postajališču na Ježici.
Marko Ramovž je vprašal ali je možnost spremembe smeri linije 21 v Šmartno in Tacen.
Gospod Škarja je odgovoril, da možnost, da se trasa linije 21 spremeni obstaja, zaradi izvedbe P&R v
Stanežičah.
Renata Zajc je opozorila na problem, ki bo lahko nastal ob rekonstrukciji tacenskega mosta.
Franca Marolta je zanimalo kakšen plan ima LPP za uvedbo trase po Nemški cesti.
Gospod Škarja je odgovoril, da je povezava po Nemški cesti trenutno še v mirovanju.
Alojz Suhoveršnik je glede problematike vožnje linije 21 izpostavil dejstvo, da skozi Gameljne 30
let ni bilo avtobusne povezave in da je potrebno daljše časovno obdobje, da se ljudje na to navadijo.
Uporabnike linije 21 je tudi zbegalo vsakokratno popravljanje voznih redov, ker so se intervali
odhodov avtobusa iz Gameljn povečali, največji problem pa nastaja ravno v jutranjem času, ko
pripeljejo v Črnučah oz. na Ježici kar tri avtobusne linije 6,8, in 11. Predlagal je, da se posebej
uvede linija za Beričevo in posebej za Gameljne.
Primož Burgar je predlagal:
- da LPP preveri možnost povezave Beričevo- Vižmarje
- ali pa naj LPP razmisli o možnosti preusmeritve oz. krožne linije čez Šmartno in Tacen, po
Martinovi poti;
- vozniki na liniji 21 naj se držijo voznih redov.
V razpravi sta sodelovala še Marija Medja in Dragan Matić.

***********************
Ob 18.50 uri je predsedujoči odredil 3- minutni odmor. Seja seje nadaljevala ob 18.53 uri.
***********************

AD 2
POTRDITEV ZAPISNIKA 6. REDNE SEJE SVETA ČETRTNE SKUPNOSTI
ŠMARNA GORA, MESTNE OBČINE LJUBLJANA
Gradivo za to točko dnevnega reda so člani sveta prejeli skupaj z vabilom.
Razprave o zapisniku ni bilo. Predsedujoči je dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA ŠT. 1/7:
Svet četrtne skupnosti Šmarna gora potrjuje zapisnik 6. 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 3
AKTIVNOSTI MED 5. IN 6. SEJO- PREJETA POSLANA POŠTA
Gradivo so člani sveta prejeli s sklicem seje.
Predsedujoči jih je seznanil z informacijo, da je prekop čez cesto, pri trafo postaji v Spodnjih Gameljnah
saniran. Glede prekopane polovice Tacenske ceste, pa je povedal, da mora sanacijo urediti investitor
vodovodnega priključka za stanovanjski objekt, ki je fizična oseba. Investitor je dogovorjen s
koncesionarjem za vzdrževanje Tacenske ceste, da bo saniral poškodbo.

AD 4
POROČILO PREDSEDNIKA
Predsedujoči je člane sveta seznanil, da sta bila v časopisu objavljena dva članka, eden na temo
rekonstrukcije tacenskega mosta in drugi na temo izgradnje Centra ČS Šmarna gora. Povedal je še, da
je bil razpis za izvedbo izvajalca rekonstrukcije tacenskega mosta zaključen 19.9..

AD 5
IZVRŠEVANJE FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednje predloge sklepov
PREDLOG SKLEPA ŠT. 2/7:
Iz postavke PP 45123- področje komunale, konta 4022, se sredstva v višini 500 EUR
prerazporedijo na PP 016024, konto 4020- drugi splošni material in storitve ter založniške in
tiskarske storitve .
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.

PREDLOG SKLEPA ŠT. 3/7:
Nabavijo se darila za obdaritev otrok. V kolikor bodo sredstva dopuščala se nabavi še poslovna
darila za člane sveta.
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.
PREDLOG SKLEPA ŠT. 4/7:
Ostanek sredstev na PP 016024, kontu 4029, se prerazporedi v okviru iste postavke na konto 4020.
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.

AD 6
FINANČNI NAČRT ČS ZA LETI 2020 IN 2021 S PREDLOGI PLANOV MALIH DEL
Gradivo so člani sveta prejeli s sklicem seje.
Pripomb ni bilo, zato je predsedujoči dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA ŠT. 5/7:
Svet ČS Šmarna gora potrjuje finančni načrt za leti 2020 in 2021 ter Plan malih del za leto
2020 in 2021.
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 7
POBUDE ZA ČETRTE SPREMEMBE IN DOPOLNITVE OBČINSKEGA
PROSTORSKEGA NAČRTA (OPN) MOL
Na seji so člani Sveta prejeli pisne pobude, ki jih je po sklicu seje, poslal član Sveta dr. Dragan
Matić.
Od članov sveta je pobude za spremembe in dopolnitve OPN MOL- ID podal še Alojz Suhoveršnik
in sicer: širitev pokopališča v Šmartnu in ureditev parkirišča pred vasjo na Rašici – lokacija ob cesti
pri tabli.

**********

Ob 20.03 uri se je navzočnost na seji spremenila ( prisotnih 11 članov sveta).
**********

Pobudo, ki jo je podal član Sveta Alojz Suhoveršnik, je dal predsedujoči na glasovanje

PREDLOG SKLEPA ŠT. 6/7:
Svet ČS Šmarna gora daje pobudo za širitev pokopališča Šmartno in ureditev kolumbarijažarnih niš na pokopališču.
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.
Predsedujoči je povedal, so predvsem problemi s pomanjkanjem parkirnih prostorov na širšem
območju ČS. Da bi se zagotovilo kar najbolj primerno parkiranje tako stanovalcem kot tudi
obiskovalcem je podal predloge za ureditev zemljišč v parkirne površine na območju Tacna, Šmartna
in Rašice.
Razpravljali so Primož Burgar, Stanislav Artelj, Renata Zajc, Franc Marolt, Marko Ramovž in
Dragan Matić.
Po razpravi je dal na glasovanje predloge sklepov.
PREDLOG SKLEPA ŠT. 7/7:
Svet ČS Šmarna gora daje pobudo za ureditev zemljišča v Tacnu – nasproti obstoječega
parkirišča, za ureditev novih parkirnih mest, otroškega igrišča ter športnega objekta za oddih in
rekreacijo.
Navzočih je bilo 11 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 11 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 11 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
PREDLOG SKLEPA ŠT. 8/7:
Svet ČS Šmarna gora daje pobudo za ureditev zemljišča na Rašici – na začetku vasi ob cesti, za
ureditev parkirišča.
Navzočih je bilo 11 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 11 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 11 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
PREDLOG SKLEPA ŠT. 9/7:
Svet ČS Šmarna gora daje pobudo za ureditev zemljišča v Šmartnu, pred naseljem Preloge za
dodatne parkirne površine in otroško igrišče.
Navzočih je bilo 11 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 11 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 11 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
PREDLOG SKLEPA ŠT. 10/7:
Svet ČS Šmarna gora daje pobudo za ureditev zemljišča v Šmartnu- nasproti predvidenega
Centra ČS Šmarna gora za parkirne površine (P&R).
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.

Član sveta Dragan Matić je podal pojasnila k pobudam, ki so bile pripravljene v sodelovanju z krajani
Gameljn, ki predstavljajo probleme in rešitve. Izpostavil je naslednje predloge:
- vzpostaviti dialog z MOL, kaj narediti v Gameljnah – vodno gospodarstvo, promet, komunalna
infrastruktura
- uredi poplavno varnost Gameljščice
- umestiti kolesarske in pešpoti – predlog za kolesarsko povezavo do Črnuč in od nekdanje
trgovine Rašica do trgovine Mercator
- omejiti hitrost skozi naselje Gameljne z zoženjem ceste in ne z grbinami oz. ležečimi policaji
- zmanjšati tranzitni promet skozi Gameljne
- možnost umestiti rekreacijskih površin na območju gramoznice ( npr. kolo park)
Posebej je opozoril, da je potrebno izvesti kategorizacijo cest in umeščanje daljnovodov, vendar, kot
mu je odgovoril predsedujoči, to ni predmet OPN. Zahvalil se je za pripravljene predloge, kaj se lahko
izboljša v naši ČS. Meni, da naj MOL predlagane pobude rešitev uporabi oziroma upošteva pri obnovi
ceste skozi Gameljne. Glede poplavne varnosti Gameljščice je predsedujoči obrazložil, da je že bila
narejena študija, ki predvideva 17 ukrepov za preprečevanje zmanjšanja pretoka na sami Gameljščici
skozi naselje Gameljne.
Na to je predlagal, da bi iz predlaganih pobud pripravil izvleček, ki bi ga posredoval za spremembe in
dopolnitve OPN ter oblikoval in dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA ŠT. 11/7:
Predsednik ČS iz predlaganega pripravi izvleček, ki ga posreduje v pregled Draganu Matiću.
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 8
IZVLEČEK IZ OSNUTKA ODLOKA O PRORAČUNU MOL ZA LETI 2020 IN 2021
Gradivo so člani Sveta ČS prejeli skupaj z vabilom za sejo.
Predsedujoči je člane sveta seznanil, da so v izvlečku navedene naloge, ki so predvidene za izvedbo na
območju ČS Šmarna gora ter odprl razpravo.
Razpravljal ni nihče, zato je predsedujoči dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA ŠT. 12/7:
Svet ČS Šmarna gora se je seznanil z izvlečkoma iz osnutka odloka o proračunu MOL za leti
2020 in 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 9

POBUDE, PREDLOGI IN VPRAŠANJA ČLANOV SVETA

Marija Medja je vprašala, kdaj bodo izvedeni pločniki skozi naselja Gameljne do Sp. Gameljn ter
ponovno izpostavila problem poti od trgovine Mercator, čez mostiček do ceste, ki pelje do naselja
Brezovica.
Predsedujoči ji je odgovoril, da naj bi OGDP že naročil projekt, trenutno je v fazi projektiranja,
pripravlja se tudi odkup zemljišč, vendar pa se boji, da bo pri lastnikih zemljišč, vsaj pri nekaterih,
prišlo do problemov pri odkupih. V zvezi z potjo mimo Mercatorja do stanovanjskih objektov ji je
ponovno pojasnil, kot že na nekaj predhodnih sejah, da je pot privatna. V zemljiški knjigi je kot
lastnik poti mimo Mercatorja, še vedno vpisana Tovarna pletenin Rašica – v stečaju in stečajni
upravitelj se odloči, kaj bo odprodal, poleg tega pa še vedno potekajo sodni postopki različnih
lastnikov. V zvezi z to potjo, je Alojz Suhoveršnik podal še dodatno pojasnilo, da se je postopek
prenosa poti zaustavil po smrti g. Hameršaka.
Marko Ramovž je opozoril, da na privatnih parcelah ob cesti čez Stražo rastejo suha drevesa in je
nevarno, da se podrejo čez cesto.
Primož Burgar je povedal, da bodo še v tem tednu, po Planu malih del za leto 2019, postavljene
obvestilne table o prepovedi odlaganja odpadkov.

********
Dnevni red 7. seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora je bil izčrpan in predsedujoči je sejo
zaključil ob 21:15 uri.

Zapisala:
Brigita Pavlič

Predsednik Sveta četrtne skupnosti
Šmarna gora
Mestne občine Ljubljana
Primož Burgar

