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ZAPISNIK
8. seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, MOL, ki je bila v sredo, 13. 11. 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 8 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, Alenka Pirjevec, Alojz Suhoveršnik in
Valentin Zavašnik.
ODSOTNI: Renata Jernejc (opr.), Dragan Matić (opr.), Marko Ramovž (opr.),Renata Zajc (opr.)
in Maja Premrl.
OSTALI NAVZOČI: Janez Zajec – Policijska postaja Šiška, Meti Buh – Društvo tabornikov Rašiški
rod 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. Potrditev zapisnika 7. redne seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, Mestne občine
Ljubljana
2. Aktivnosti med 7. in 8. sejo- prejeta poslana pošta
3. Poročilo predsednika
4. Izvrševanje finančnega načrta za leto 2019
5. Pobude, predlogi in vprašanja članov sveta
Navzočih je bilo 8 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 8 članov sveta.
Za predlagani dnevni red je glasovalo 8 članov sveta.
Dnevni red je bil sprejet

AD 1
POTRDITEV ZAPISNIKA 7. REDNE SEJE SVETA ČETRTNE SKUPNOSTI
ŠMARNA GORA, MESTNE OBČINE LJUBLJANA
Gradivo za to točko dnevnega reda so člani sveta prejeli skupaj z vabilom.
V razpravi o zapisniku je Alojz Suhoveršnik podal 2 pripombi:
- v tretji alineji se pravilno napiše na Ježici in ne v Črnučah
- druga alineja v šestem odstavku 1.točke naj se črta
Predsedujoči je dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA ŠT. 1/8:
Svet četrtne skupnosti Šmarna gora potrjuje zapisnik 7. seje z zgoraj navedenimi popravki.
Navzočih je bilo 8 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 8 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 8 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.

AD 2
AKTIVNOSTI MED 7. IN 8. SEJO- PREJETA POSLANA POŠTA
Gradivo so člani sveta prejeli s sklicem seje.
Alojz Suhoveršnik je vprašal ali je bil dopis glede odvodnjavanja že poslan, ker tega na seznamu ni.
Strokovna sodelavka je pojasnila, da je dopis pripravljen in bo poslan.

AD 3
POROČILO PREDSEDNIKA
Uvodoma je predsedujoči dal besedo podpredsedniku Sveta Alojzu Suhoveršniku, da je podal
informacijo 2. informativnega sestanka z lastniki zemljišč za izvedbo komasacije. Povedal je, da je
postopek trenutno v fazi dogovora, v kakšnem obsegu naj bo komasacija izvedena. Pogoj lastnikov
zemljišč je, da se s postopkom počaka do ureditve ceste do gramoznice, precej natančno pa bi morala
biti določena tudi trasa obvoznice od gramoznice do Črnuč.
V komasacijskem postopku je potrebno:
- določiti zunanji ovoj oz. območje komasacije, imenovati komasacijski odbor ter zbrati
65 % soglasij lastnikov
- na podlagi soglasij lastnikov zemljišč, pooblaščena geodetska družba lastnikom določi novo mejo
cest in zemljišč, obvezno mora biti omogočen dostop do parcele. Stare meje oz. obstoječe
parcelne številke se zbrišejo in določijo nove
- razgrne se načrt, na katerega imajo lastniki možnost podati pripombe
- na podlagi prejetih pripomb geodetska družba pripravi nov načrt in ga pošlje v potrditev upravni
enoti
- komasacija traja od 5- 10 let oz. največ 11-12 let, ko se iztečejo vsi roki
- v času trajanja komasacijskega postopka se zemljišč znotraj območja komasacij ne sme prodajati.

Predsednik Sveta ČS se pri pristojnemu oddelku na MOL-u pozanima, kje točno bo potekala
trasa obvoznice do Črnuč.
Predsedujoči je podal naslednje informacije:
- DRSV je objavila javni razpis za prijavo izvajalcem za izvajanje del na Malem grabnu, ki je
bil zaključen 4.11.2019;
- 7.10. je bil zaključen razpis za sanacijo tacenskega mostu, izvajalec je izbran. Po informaciji
s strani DRSI naj bi se dela pričela spomladi 2020. V času izvajanja del bo promet potekal
enosmerno;
Zaključen je tudi razpis za Center ČS v Šmartnu, prijavljeni promotor ni izpolnjeval
pogojev;
- Za člane svetov ČS je bila izvedena strokovna ekskurzija ogleda sežigalnice odpadkov na
Dunaju;
- oddane so bile pripombe za dopolnitev OPN MOL-ID. Pojasnil je, da iz predlogov, ki jih je
podal član sveta Dragan Matić ni bilo možno izluščiti 4 pripomb, zato so bili predlogi kot
pripomba poslani v celoti;
- Delovno srečanje sveta ČS in predsednikov društev bo 22.11.2019;
- 3.12.2019 bo koordinacija z OGDP, da se pregleda kaj je bilo narejeno in zakaj določena
naloga ni izvršena;
- V mesecu decembru bodo še naslednje prireditve: 04. in 05.12. Miklavžev sejem,12.12. ,
predstava za otroke z obiskom Dedka Mraza, 13.12. prižig luči pri Ruski dači v Gameljnah.

AD 4
IZVRŠEVANJE FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019
Člani Sveta so skupaj z vabilom, prejeli tabelo udeležbe na sejah za leto 2019.
Predsedujoči je dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA ŠT. 2/8:
Svet ČS Šmarna gora, MOL potrjuje poročilo o udeležbi na sejah sveta. V skladu z Odlokom o
financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Ur. list RS. št. 92/07 in 11/09) se
sejnina predsedniku in posameznemu članu sveta za udeležbo na sejah za leto 2019, izplača v
višini, kot je določeno v tabeli, vključno z 8. redno sejo.
Navzočih je bilo 8 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 8 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 8 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.

AD 5
POBUDE, PREDLOGI IN VPRAŠANJA ČLANOV SVETA
Meti Buh je povedala, da ni več predsednica Društva tabornikov Rašiški rod, kontaktne podatke
novega vodstva bo posredovala na četrtno skupnost. Vprašala je, kam naj pošljejo prošnjo za beljenje
prostorov in nabavo pohištva v Gameljnah.
Strokovna sodelavka ji je pojasnila, da naj vlogo pošljejo Službi za lokalno samoupravo, MU,MOL.
Povedala je, da bodo taborniki organizirali dobrodelni praznični sejem v Šmartnu, v soboto
21.12.2019, pri katerem bo poleg društev sodelovala tudi ČS. Dogovorjeno je, da predsednik ČS
pošlje prošnjo za zaporo ceste.
Nato je izpostavila še prometno problematiko v Šmartnu:
- omejevanje prostora zaradi parkiranih avtomobilov čakajočim potnikom na avtobusnem
postajališču na avtobus št. 60 in predlaga postavitev količkov
- ob cesti skozi Šmartno bi bilo potrebno postaviti prometni znak o prepovedi vožnje tovornih vozil,
razen za lokalna tovorna vozila. Za postavitev prometnega znaka bo pripravila dopis in ga
posredovala na ČS
- informativne table, ki stojijo na avtobusnem postajališču št. 60 v Šmartnu so stare ter obledele.
Table je potrebno očistiti in obnoviti turistični zemljevid na njih.
Marija Medja je opozorila na razraščanje živih mej in drevja, ki se s privatnih zemljišč razrašča ob
ali nad občinske ceste in ovirajo vožnjo avtomobilom ali pešcem. Predsedujoči ji je odgovoril, da so
za obrez odgovorni lastniki sami. Če lastnik ne poskrbi za obrez, razraščena vegetacija pa ovira
dostop, lahko izvajalec gospodarske javne službe to stori na stroške lastnika.
Alojz Suhoveršnik je povedal, da prikazovalnik prihodov avtobusov v Črnučah ne kaže pravilnih
podatkov. Ugotavlja tudi, da avtobus št. 21 vozi iz Ježice v Beričevo, iz Beričevega na Ježico, nazaj v
Beričevo in šele potem v Gameljne.
Zaradi tega prihaja do zamika odhodov avtobusa proti Gameljnam. In pa še, da so dolge čakalne
dobe, tudi do 10 in več minut, zaradi zaprte zapornice pri železniškem prehodu v Črnučah.
Tudi predsedujoči se je strinjal, da je v popoldanskem času zapornica spuščena tudi po 15 min in, ko
gredo vlaki mimo, se odpre, takrat odpeljejo čez progo 3 največ 4 vozila in zapornica se ponovno
spusti. Dogovorjeno je, da se posreduje dopis glede zapornice v Črnučah.

********
Dnevni red 8. seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora je bil izčrpan in predsedujoči je sejo
zaključil ob 20:40 uri.

Zapisala:
Brigita Pavlič
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