Številka:900- 255 /2020 - 4
Datum:08.01.2021

ZAPISNIK
14. seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, MOL, ki je potekala v četrtek, 07. 01. 2021 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 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, Alojz Suhoveršnik
in Renata Zajc.
OPR. ODSOTEN: Marko Ramovž
OSTALI NAVZOČI: Rosana Vidmar - Policijska postaja Šiška in Brigita Pavlič – strokovna sodelavka
Službe za lokalno samoupravo, MU MOL.
Seja se ni snemala, ker v prostoru kjer je potekala ni tehničnih možnosti snemanja.
Upoštevana 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 13. redne seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, Mestne
občine Ljubljana
2. Aktivnosti med 13. in 14. sejo- prejeta -poslana pošta
3. Poročilo predsednika
4. Izvedbeni načrt ČS in register tveganj za leto 2021
5. Seznanitev z izvlečkom iz osnutka Odloka o proračunu MOL za leti 2022 in 2023
6. Obravnava in sprejem predlogov finančnih načrtov ČS in predlogov Planov malih del
za leti 2022 in 2023
7. Predlogi investicijskega vzdrževanja poslovnih prostorov za potrebe Četrtne skupnosti
ŠG, v upravljanju Službe za lokalno samoupravo, MU
8. Pobude, predlogi in vprašanja članov sveta

Navzočih je bilo 11 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 11 članov sveta.
Za predlagani dnevni red je glasovalo 10 članov sveta.
Proti ni glasoval nihče.
Dnevni red je bil sprejet.

AD 1
POTRDITEV ZAPISNIKA 13. REDNE SEJE SVETA ČETRTNE SKUPNOSTI
ŠMARNA GORA, MESTNE OBČINE LJUBLJANA
Predlog zapisnika so člani sveta prejeli skupaj z vabilom.
Član Sveta Alojz Suhoveršnik podal komentar na zabeležko 2. korespondenčne seje in glasovanje o
predlogih sklepov. Menil je, da so pri zagotavljanju prometne varnosti na območju ČS Šmarna gora
zanj pomembni vsi štirje predlogi o katerih se je glasovalo.
Razpravljali so: Alojz Suhoveršnik, Primož Burgar, Tomaž Pajnič in Marija Medja.
Dogovorjeno je bilo, da bo predsednik kontaktiral Mestno redarstvo tudi za redno izvajanje meritev
hitrosti skozi naselje Gameljne.

********
Navzočnost na seji se je ob 18.06 uri spremenila ( prisotnih 12 članov )
********
Ker pripomb na zapisnik ni bilo je predsedujoči dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA ŠT. 1/14:
Svet četrtne skupnosti Šmarna gora potrjuje zapisnik 13. 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 13. IN 14. SEJO- PREJETA POSLANA POŠTA
Gradivo so člani sveta prejeli s sklicem seje.
Alojz Suhoveršnik je vprašal ali je bila na DRSI poslana prošnja za soglasje za postavitev hlodov na
avtobusnem postajališču medkrajevnega prometa v Šmartnu, ki bi onemogočali parkiranje vozil.
Predsedujoči je povedal, da ni bila poslana.

AD 3
POROČILO PREDSEDNIKA
Predsedujoči je podal pojasnila vezana na pričetek izgradnje kanalizacije v Šmartnu in
rekonstrukcijo ceste skozi naselje Šmartno:
- gradbena dela so se pričela na Gustinčičevi ulici in Šmarnogorski pot, nato sledijo še Ul.
Jožeta Štruklja, Pšatnik in Ingličeva ulica. Zaključek gradnje je predviden za konec novembra 2021.
Na terenskem ogledu za priključitev, ki ga je opravila VOKASNAGA in LUZ več kot polovice
lastnikov ni bilo možno kontaktirati oziroma se niso odzvali;
- po izgradnji kanalizacije Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet preverja možnost
spremenjenega prometnega režima na Šmarnogorski poti in Ul. Jožeta Štruklja
( možnost enosmernega prometa z uvozom na Šmarnogorsko pot ter izvozom iz Ul. Jožeta Štruklja
- po izgradnji kanalizacije se bo na območju Šmartna uredila tudi vsa druga komunalna
infrastruktura;
- na zemljišču, kjer je predvidena gradnja Centra ČS, je za čas gradnje kanalizacije urejena deponija,
na zemljišču nasproti pokopališča pa bo, začasno za 1 leto, urejeno parkirišče za vse uporabnike;
- približno v roku 14 dni naj bi se pričela tudi rekonstrukcija ceste skozi Šmartno, z izjemo dela
mimo gostilni Bizeljčan in sicer zaradi še nerazrešenih odkupov zemljišč;
- s strani Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet, je cesta skozi Tacen in Šmartno
sprojektirana. Po pridobitvi gradbenega dovoljenja bo MOL vseeno pričel z gradnjo kanalizacije,
četudi država, ker gre za državno cesto, še ne bo pristopila k rekonstrukciji po Cesti vstaje;
- izgradnja kanalizacije na Rašici je kot občinski projekt predvidena v letu 2023.
Glede na zgoraj navedeno je Alojz Suhoveršnik imel pomisleke glede izvajalca Prenove Gradbenik,
zaradi slabih izkušenj iz preteklosti –po koncu del se ne bo vedelo kje bodo meje, plačani ne bodo
odkupi, ipd.
Tomaž Pajnič je izpostavil problematiko razraščanja zelene vegetacije nad cesto na Šmarnogorski
poti, ki jo lastniki ne vzdržujejo, ovira pa mimoidoče pešce in vozila ter povedal, da bi bilo za to
potrebno nujno redno skrbeti. V zvezi z navedeno problematiko, ki je pereča na celotnem območju
ČS se je odzval predsedujoči in povedal, da je lep primer Občina Domžale, ki ima vzdrževanje
vegetacije, ki se razrašča nad občinske ceste rešen na način, da občina lastnika najprej pozove, da v
določenem roku poskrbi za ureditev vegetacije. V kolikor lastnik tega ne stori, stori to občina na
njegove stroške. In takšen režim bi moral biti uveden tudi v Mestni občini Ljubljana.

AD 4
IZVEDBENI NAČRT ČS IN REGISTER TVEGANJ ZA LETO 2021
Delovna gradiva so člani sveta prejeli skupaj s sklicem seje.
Uvodoma je predsedujoči pojasnil, da je izvedbeni načrt podlaga za izvrševanje finančnega načrta ČS
in odprl razpravo.
Razpravljal ni nihče, zato je predsedujoči dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA ŠT. 2/14:
Sprejme se izvedbeni načrt izvajanja programov, vezanih na izvrševanje finančnega načrta ČS
Šmarna gora za leto 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.

Register tveganj je dokument, ki opredeljuje tveganja, ki bi lahko nastala pri delovanju oziroma
poslovanju četrtne skupnosti.
Razpravljal je Alojz Suhoveršnik. Menil je, da bi bilo potrebno povečati stopnjo tveganja pri nekaterih
nalogah kot je urejanje spletni strani, pri čemer lahko nastane tveganje glede obveščenosti krajanov
zaradi neobjavljenih zapisnikov sveta in raznos Šmarnogorskih razgledov, saj se je pokazalo pri
distribuciji zadnje številke pokazalo, da jih vsa gospodinjstva po Gameljnah niso prejela. Menil je, da
bi moralo biti vsaj pri raznosu tveganje večje in predlagal, da se ocena osnovnega tveganja poveča na
3.
Pojasnila v zvezi z pripravo Registra sta podala predsedujoči in strokovna sodelavka.

********
Navzočnost se je ob 19.22 uri spremenila ( prisotnih 11 članov )
********
Po razpravi je predsedujoči dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA ŠT. 3/14:
Svet ČS se je seznanil z Registrom tveganj za leto 2021 s popravkom pri Oceni osnovnega
tveganja po 13. členu pod zaporedno številko 3–poštnina za raznos informatorja, obvestil in
vabil: verjetnost 3, posledice 3 in stopnja 3.
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.

AD 5
SEZNANITEV Z IZVLEČKOM IZ OSNUTKA ODLOKA O PRORAČUNU MOL ZA LETI
2022 IN 2023
Gradivo so člani sveta prejeli skupaj s sklicem seje.
Uvodno pojasnilo v zvezi z izvlečki iz osnutka odloka o proračunu MOL za leti 2022 in 2023 je
podal predsedujoči.
Projekta izgradnje Centra ČS Šmarna gora v osnutkih ni, ker še ni DIIP-a za projekt. Naj bi bil pa
projekt, po informaciji, ki jo je prejela strokovna sodelavka na Službi za lokalno samoupravo,
vključen v predlogih odloka o proračunu MOL za leti 2022 in 2023.
********
Navzočnost se je zopet spremenila ob 19.31 uri ( prisotnih 12 članov )
********

Dragan Matić je imel vprašanje glede obvoznice Gameljne. Predsedujoči mu je povedal, da za
obvoznico Gameljne, občinski prostorski načrt MOL ( OPN MOL) še ni sprejet in da tudi večina
zemljišč za dostopno cesto do gramoznice še ni odkupljenih.

AD 6
OBRAVNAVA IN SPREJEM PREDLOGOV FINANČNIH NAČRTOV ČS IN
PREDLOGOV PLANOV MALIH DEL ZA LETI 2022 IN 2023
Delovno gradivo so člani sveta prejeli skupaj z vabilom za sejo.
Razpravljali so: Alojz Suhoveršnik, Renata Jernejc, Primož Burgar, Marija Medja.
Pripombe na gradivo je podal Alojz Suhoveršnik:
- napaka pri obrazložitvi porabe sredstev za obe leti –postavka 086004-Druge poslovne najemnine,
zakupnine in licenčnine
- napačno izračunan procent zneska na področju komunale, ki pripada posameznemu Pododboru za
obe leti
Po razpravi je predsedujoči dal na glasovanje naslednja predloga sklepov
PREDLOG SKLEPA ŠT. 4/14:
Svet ČS sprejema finančni načrt ČS za leto 2022 s popravkom zneska na področju komunala, ki
pripada posameznemu pododboru.
Svet ČS potrjuje tudi
Plan malih del za leto 2022 v višini 5.347 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.
PREDLOG SKLEPA ŠT. 5/14:
Svet ČS sprejema finančni načrt ČS za leto 2023 s popravkom zneska na področju komunala, ki
pripada posameznemu pododboru.
Svet ČS potrjuje tudi
Plan malih del za leto 2023 v višini 5.000 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.
Ker je članica Marija Medja ponovno izpostavila nerešeno problematiko lastništva poti mimo
Mercatorja čez most do ceste, ki pelje do naselja »Brezovice«, ji je Alojz Suhoveršnik pojasnil
zgodovino in zakaj je pot še danes v privatni lasti.

AD 7
PREDLOGI INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA POSLOVNIH PROSTOROV ZA
POTREBE ČETRTNE SKUPNOSTI ŠG, V UPRAVLJANJU SLUŽBE ZA LOKALNO
SAMOUPRAVO, MU
Gradivo je bilo prejeto s sklicem seje.
Četrtne skupnosti so bile s strani Službe za lokalno samoupravo MU MOL pozvane, da posredujejo
morebitne potrebe po investicijskem vzdrževanju poslovnih objektov in prostorov, s katerimi
upravlja navedena Služba in so namenjeni za delovanje lokalne samouprave in zadovoljevanje
prostorskih potreb četrtnih skupnosti.
Alojz Suhoveršnik je podal predlog, da se v Domu krajanov v Gameljnah zamenja zastorska zavesa,
in namesti nova reflektorska razsvetljava, ker je obstoječa dotrajana in zastarela.
Njegov predlog in ostale predloge je nato predsedujoči dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA ŠT. 6/14:
Predlogi za investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov za potrebe Četrtne skupnosti Šmarna
gora, v upravljanju Službe za lokalno samoupravo MU MOL so:
1.) Ureditev prezračevanja v dvorani – Pločanska 8
2.) Odstranitev lesenega stropa in izdelava novega – Pločanska 8 ( pisarni ČS, sejna soba in
mala sejna soba)
3.) Ureditev prezračevanja v dvorani- Sr. Gameljne 50
4.) Zamenjava zastorske zavese in nova reflektorska razsvetljava na odru – Sr. Gameljne 50
5.) Nova oglasna tabla na fasadi Doma krajanov Gameljne ( zamenjava obstoječe lesene)
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 8
POBUDE, PREDLOGI IN VPRAŠANJA ČLANOV SVETA
Alojz Suhoveršnik je predlagal, da se na JP VOKASNAGA pošlje dopis za ureditev manjkajočega
dela cevovoda meteornega kanala v Srednjih Gameljnah za trgovino Mercator z iztokom v
Gameljščico. Cevovod je namreč zgrajen samo do ceste pri otroškem igrišču. Ob večjih nalivih se
mašijo rešetke, posledično prihaja do zastajanja vode in poplavljanja. Opozoril je še na problematiko
uničevanja poljske makadamske ceste v Sp. Gameljnah. Na zemljišču, nasproti h. št. 2E poteka
gradnja stanovanjskih objektov. Pot, ki je bila nasuta in urejena, bodo uničili težki tovornjaki saj
vozijo z gradbišča mimo čistilne naprave proti Savi in gramoznice, da pridejo na lokalno cesto.
Predsedujoči je njegov predlog dal na glasovanje:
PREDLOG SKLEPA ŠT. 7/14:
Na JP VOKASNAGA se pošlje dopis za ureditev manjkajočega dela cevovoda meteornega
kanala v Srednjih Gameljnah za trgovino Mercator, z izpustom v Gameljščico.
Navzočih je bilo 12 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 12 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 12 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.

.
Tomaž Pajnič je vprašal ali so po izgradnji kanalizacije in komunalni ureditvi na Šmarnogorski poti,
ker pločnika ne bo, predvideva vsaj označbe za pešce.
Predsedujoči je povedal, da informacije o tem nima, naj bi se pa urejalo v sklopu prometne ureditve.
Predsedujoči je vodjo varnostnega okoliša ČS Šmarna gora zaprosil za podatke o varnosti na
območju ČS.
Rosana Vidmar je povedala, da kakšne večje problematike glede varnosti ni bilo, beležijo nekaj kraj
in vlomov na območju Tacna, vlom in poizkus vloma v Sp. Gameljnah ter prometno nesrečo z
materialno škodo.
Nato je še podala pojasnilo na vprašanje Alojza Suhoveršnika kako postopa Policija v primeru
vloma v vozilo, ko jim je sporočena registrska številka vozila storilca.

Renata Jernejc je vprašala, kdaj bo izvedba kanalizacije v Gameljnah.
Predsedujoči ji je odgovoril, da se predvideva v letu 2022.

********
Predsedujoči je sejo zaključil ob 20:45.
.

Zapisala:
Brigita Pavlič

Predsednik Sveta četrtne skupnosti
Šmarna gora
Mestne občine Ljubljana
Primož Burgar

