
 

 

 

Številka:900- 191/2016-4                                                                                             

Datum:08.06.2016 

 

 

 

Z A P I S N I K 

 

 

13. seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, ki je bila v torek,  07. 06. 2016 ob 18.00 uri, v sejni 

sobi Službe za lokalno samoupravo MU MOL, Pločanska 8, Ljubljana.  

 

Sejo je sklical in vodil predsednik sveta g. Primož Burgar (v nadaljevanju: predsedujoči).  

 

Seja se je snemala. 

 

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, Bogdan Groznik, Renata Jernejc,Franc Marolt,  
                                               mag. Tanja Muha, mag. Alenka Pirjevec, Maja Premrl, Marko Ramovž,  

                                               Alojz Suhoveršnik in Valentin Zavašnik. 

 

ODSOTNI: Renata Zajc (opravičeno), Stanislav Artelj in  dr. Dragan Matić. 

                       

 

OSTALI NAVZOČI:Brigita Pavlič -strokovna sodelavka Službe za lokalno samoupravo 

                                                                           

Predsedujoči je predlagal DNEVNI RED, ki so ga člani sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora prejeli 

skupaj s sklicem na sejo. 

 

Ker razprave ni bilo, je predsedujoči dal na glasovanje naslednji DNEVNI RED: 

1. Potrditev zapisnikov 12. redne in 3. izredne seje  Sveta Četrtne skupnosti Šmarna  gora, 

Mestne občine Ljubljana 

2. Pobude za spremembo OPN MOL 

3. Priprava na proračun MOL 2017 in 2018 ter rebalans 2016 

4. Strokovna ekskurzija 

5. Poročilo predsednika sveta 

6. Pobude, predlogi in vprašanja članov sveta in pobude občanov 
        

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. 
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AD 1 

POTRDITEV ZAPISNIKA 12. REDNE IN 3. IZREDNE  SEJE  SVETA ČETRTNE 

SKUPNOSTI ŠMARNA  GORA, MESTNE OBČINE LJUBLJANA 

 
Gradivo  so člani sveta prejeli skupaj z vabilom na sejo. 

 

Zapisnik 12. seje: 

O zapisniku ni razpravljal nihče, zato je predsedujoči dal na glasovanje 

PREDLOG SKLEPA št. 1/ 13: 

Svet četrtne skupnosti Šmarna gora sprejema zapisnik 12. redne seje brez pripomb. 

 

Navzočih je bilo 8 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 8 članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo 8 članov sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

Zapisnik 3. izredne seje: 

O zapisniku ni razpravljal nihče, zato je predsedujoči dal na glasovanje 

PREDLOG SKLEPA št. 2/ 13: 

Svet četrtne skupnosti Šmarna gora sprejema zapisnik 3. izredne seje brez pripomb. 

 

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 

POBUDE ZA SPREMEMBO OPN MOL 

 

Predsedujoči je povedal, da v času od 17. 5. do 30. 6. 2016 lahko občani ter druga zainteresirana 

javnost na spletni strani MOL podajo pobude in predloge za spremembe in dopolnitve Odloka o 

občinskem prostorskem načrtu MOL- strateški del (OPN MOL SD) ter spremembe in dopolnitve 

Odloka o občinskem prostorskem načrtu MOL- izvedbeni del (OPN MOL ID). Pobude bodo na 

Oddelku za urejanje prostora strokovno proučili in pripravili osnutek. O nekaterih sprejemljivih 

pobudah in predlogih, ki bodo uvrščene v spremembe in dopolnitve OPN MOL SD in ID  bodo 

seznanjene tudi četrtne skupnosti. Predloge in pobude lahko v razpisanem času podajo tudi četrtne 

skupnosti predvsem takšne, da se v kratkoročnem obdobju spremeni namembnost tistih zemljišč, ki bi 

bile pomembne za kraj oz. območje četrtne skupnosti ( npr. umestitev ceste, športne površine, gradnja 

gasilnega doma ipd.). Predvideno je, da bi se postopek sprejema sprememb in dopolnitev OPN MOL 

zaključil pred poletjem 2018.   

 

Razpravljali so mag. Alenka Pirjevec, Franc Marolt, Marko Ramovž, Renata Jernejc in Primož 

Burgar. 

Predsedujoči je predlagal 

PREDLOG SKLEPA št. 3/ 13: 

Svet četrtne skupnosti Šmarna gora daje pobudo za spremembo OPN MOL-izvedbeni del na 

zemljišču 669/1 in 668 k.o. Gameljne, da se zemljišče izključno nameni za potrebe namenske 

rabe zaščite in reševanja ter pripadajočih cest in druge infrastrukture. 

Dogovorjeno je, da se člane sveta obvesti, da v roku 10 dni posredujejo še morebitne druge 

predloge in pobude za spremembo OPN MOL. 
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Navzočih je bilo 8 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 8 članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo 8 članov sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

Dogovorjeno je, da se članom sveta pošlje obvestilo, da  v roku 10 dni pošljejo predloge in pobude za 

spremembe OPN, o katerih bo Svet odločal na korespondenčni seji. 

 

 

 

 

AD 3 

PRIPRAVA NA PRORAČUN MOL 2017 IN 2018 TER REBALANS 2016 

 

Predsedujoči je povedal, da se pripravlja rebalans proračuna MOL 2016 ter, da bo potrebno pripraviti 

tudi predloga finančnih načrtov za leti 2017 in 2018 s plani malih del. Navodila s kvotami za pripravo 

finančnih načrtov za leti 2017 in 2018 bodo posredovana v mesecu avgustu, lahko pa se že oblikuje 

predlog nalog za izvedbo plana malih del za leti 2017  in  2018. Višino sredstev, namenjenih za plane 

malih del za leti 2017 in 2018 se bo določilo po pridobitvi navodil s kvotami ter na osnovi predlogov 

za izvedbo malih del, do katerih se bo opredelil Svet ČS.  

  

Predsedujoči je predlagal in dal na glasovanje   

PREDLOG SKLEPA ŠT. 4/13: 

Svet ČS Šmarna gora se je seznanil z terminskim planom za pripravo proračuna MOL za leti 

2017 in 2018 ter rebalansom proračuna  MOL za leto 2016. 

Pododbori pri Svetu ČS do konca meseca junija pripravijo predloge za izvedbo malih del za leti 

2017 in 2018. 

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 4 

STROKOVNA EKSKURZIJA 

 

Člani sveta so bili seznanjeni z ponudbama za izvedbo enodnevne in dvodnevne strokovne 

ekskurzije. Predsedujoči je predlagal, da se ekskurzija izvede v mesecu juniju.  

 

Razpravljali so vsi navzoči člani sveta in podprli predlog za dvodnevno strokovno ekskurzijo. 

 

Na podlagi razprave je predsedujoči oblikoval in dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA ŠT.   5/ 13 : 

Za člane sveta se organizira dvodnevna strokovna ekskurzija v Italijo. V primeru premajhnega 

števila prijav ( manj kot 10 udeležencev) se ekskurzija prestavi na mesec september.   

 

Navzočih je bilo 8 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 8 članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo 8 članov sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 
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Ob 18.43 uri se je navzočnost  na seji  spremenila ( prisotnih 9 članov sveta). 

 

 

AD 5 

POROČILO PREDSEDNIKA SVETA 

 

Predsedujoči je podal naslednje informacije: 

- da je bil na MOL posredovan predlog  za zaporo Ceste v Gameljne v okviru projekta Evropskega  

  tedna mobilnosti, ki bo 22. septembra; 

 

- da so bili na koordinaciji z podžupanom g. Dejanom Crnekom predsednice in predsedniki svetov  

  četrtnih skupnosti dne 14.4. 2016 seznanjeni z:  

  pričetkom postopka sprememb OPN MOL in  dograditvi kanalizacije v aglomelioracijah MOL,  

 večjih od  2000 PE, ki  se bo izvajala v okviru kohezijskega projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne  

 vode na območju vodonosnika ljubljanskega polja« iz evropskih sredstev; 

- da je bil na JP Vodovod-kanalizacija poslan dopis  za pregled cevi meteorne kanalizacije v Srednjih  

  Gameljnah za Mercatorjem in sanacijo vodovodnih cevi v Sp. Gameljnah 35 in 35a- opravljen  je     

  bil  ogled terena in pregled  z video kamero - poročila o pregledu četrtna skupnost še ni prejela;  

 

 

Ob 18.59 uri se je navzočnost  na seji  spremenila ( prisotnih 10 članov sveta). 

 

- da je JP Ljubljanska parkirišča in tržnice potrdil predlog lokacij tržnih prostorov za prodajo  

  kmetijskih pridelkov in izdelkov v ČS Šmarna gora; 

- da naročilnic  za  urejanje makadamskih nekategoriziranih cest in najem radarske table še nismo  

  prejeli- v vmesnem obdobju je bilo potrebno podpisati obrazca za razporeditev sredstev v okviru  

  proračunske postavke na različne konte; 

- da je za ureditev parkirišča v Tacnu narejen elaborat- mnenje glede ureditve mora podati še župan  

  MOL; 

- da so bile na Pšatniku in Šmarnogorski poti težave pri odvozu odpadkov- vozilo Snage zaradi  

  razraščene zelene vegetacije s privatnih parcel in ozke poti odpadkov ni odpeljalo- po posredovanju  

  četrtne skupnosti se je zadeva rešila, kar pa ne opravičuje neodgovornih posameznikov, ki drevja in  

  grmovja ne vzdržujejo in na ta način povzročajo probleme. 

 

 

V nadaljevanju je še povedal: 

 da so odprti  postopki za imenovanje novih članov v svete zavodov ( osnovne šole in 

vrtce ) s strani mesta in da lahko možne kandidate predlaga tudi četrtna skupnost ter 

na to temo odprl razpravo. 

Razpravljali so mag. Alenka Pirjevec,Alojz Suhoveršnik, Marko Ramovž, mag. Tanja  

Muha in Primož Burgar. 

Predlogov ni bilo, zato je predsedujoči dal na glasovanje 
 PREDLOG SKLEPA ŠT.   6/ 13 : 

 Svet ČS Šmarna gora nima predlogov možnih kandidatov za imenovanje novih članov v  

 svete osnovnih šol in vrtcev.   

 

Navzočih je bilo 10 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 10 članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo 10 članov sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 
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 da Mestna občina Ljubljana v letu 2016, ko je Ljubljana Zelena prestolnica Evrope, 

organizira akcijo »Naj blok v Ljubljani 2016« s katero želijo vzpodbuditi stanovalce v 

večstanovanjskih objektih, da po svojih možnostih vsakodnevno pripomorejo k urejenemu in 

čistemu okolju. Na območju ČS Šmarna gora so večstanovanjski objekti v Tacnu, v 

Šmartnem,v Zgornjih in Srednjih Gameljnah. 

Predsedujoči je odprl razpravo. Razpravljal je Alojz Suhoveršnik, ki je menil, da nobena zadeva v 

četrtni skupnosti ni bolj pomembna kot je ureditev komunalne problematike. Njegovo mnenje so 

podprli tudi drugi svetniki. 

 

 

 

Predsedujoči je oblikoval in dal na glasovanje 
PREDLOG SKLEPA ŠT.   7/ 13 : 

Svet ČS Šmarna gora se ne bo vključil v akcijo »Naj blok v Ljubljani 2016«. Ker v naši ČS 

nimamo večjih območij blokovskih naselij in ker menimo, da je veliko bolj pomembnih drugih 

stvari, ki bi jih bilo potrebno urediti v dobrobit krajanov ČS Šmarna gora. Zato Svet ČS 

Šmarna gora Mestni občini Ljubljana predlaga oziroma priporoča, da se ukvarja z bolj 

aktualnimi zadevami, predvsem na območju ČS Šmarna gora - ureditev osnovne preskrbe 

krajanov, komunalne infrastrukture, parkiranja za obiskovalce Šmarne gore ipd. . 

 

 

Navzočih je bilo 10 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 10 članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo 10 članov sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

 da je pri pridobivanju soglasij lastnikov zemljišč za ureditev javne razsvetljave v Spodnjih 

Gameljnah v delu od 25a do 2f nastal problem, ker lastnica enega izmed zemljišč, ne bo dala 

soglasja. V zvezi z navedenim je predlagal, da se postopek vseeno nadaljuje. 

 

 

 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje 
PREDLOG SKLEPA ŠT.   8/ 13 : 

Četrtna skupnost oz. po pooblastilu članica Sveta Renata Jernejc nadaljuje postopek 

pridobivanja soglasij lastnikov zemljišč za ureditev javne razsvetljave v Spodnjih Gameljnah v 

delu od 25a do 2f. Rok za pridobitev soglasij je do konca meseca junija. Pridobljena soglasja se 

nato posreduje Oddelku za gospodarske dejavnosti in promet. 

 

Navzočih je bilo 10 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 10 članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo 10 članov sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 
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AD 6 

POBUDE, PREDLOGI IN VPRAŠANJA ČLANOV SVETA IN POBUDE OBČANOV 

 

 

 

Ustna vprašanja in pobude so podali: 

►mag. Tanja Muha   

 kdaj bo poslan dopis ARSU v zvezi z problematiko meteornih voda in vodotoka 

Gameljščica na območju ČS ter glede  

 slabega stanja objekta- ruske dače v Zgornjih Gameljnah in  

 izgradnje pločnika v Zgornjih Gameljnah  

 

Predsedujoči je povedal, da bo dopis na ARSO poslan še ta teden, v zvezi z izgradnjo pločnika v Zg. 

Gameljnah pa je bila izvedena parcelacija na terenu. Objekt Ruska dača je dejansko v slabem stanju 

in nevaren za okolico,izvedenih je bilo že nekaj dražb, vendar neuspešno. Glede na to, da je objekt  

kulturni spomenik lokalnega pomena,bi bilo smiselno, da ga odkupi Mestna občina Ljubljana.  

 

Predsedujoči je dal na glasovanje 
PREDLOG SKLEPA ŠT.  9/ 13 : 

Svet ČS Šmarna gora meni, da je Ruska dača v Zgornjih Gameljnah ob Gameljščici  izjemen 

kulturni spomenik tako za kraj kot tudi za MOL ter edinstvena arhitekturna stavbna dediščina 

v slovenskem prostoru, zato predlaga, da Mestna občina Ljubljana omenjeni objekt odkupi. 

Pošlje se dopis na MOL. 
 

Navzočih je bilo 10 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 10 članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo 10 članov sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

  

 

►Alojz Suhoveršnik je predlagal 

-da naj bo na vsaki redni seji posebna točka dnevnega reda- prejete pobude in poslana pošta. 

Seznam naj vsebuje prejete pobude z poslanimi dopisi oz. odgovori, kot gradivo pa naj se 

posreduje članom sveta pred sejo. 

 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje 
PREDLOG SKLEPA ŠT.  10/ 13 : 

Na vsaki redni seji Sveta ČS Šmarna gora bo stalna točka dnevnega reda- prejete pobude in 

poslana pošta. Seznam, ki ga  pripravi strokovna služba mora vsebovati datume prispelih 

pobud in poslanih odgovorov oz. dopisov. Seznam se kot gradivo posreduje članom sveta pred 

vsako redno sejo. Sklep velja od 13. redne seje dalje. 

 

Navzočih je bilo 10 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 10 članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo 10 članov sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 
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►pobuda občanke za postavitev prometnega znaka –»prepovedan promet za vsa vozila z 

dopolnilno tablo » na Šmarnogorski poti v križišču s Pšatnikom- zaradi problematike parkiranja 

obiskovalcev Šmarne gore, ki vozila parkirajo na dvorišča,dovoze in ob cesti ter tako onemogočajo 

dostop stanovalcem do stanovanjskih hiš 

 

Ker je problematika nedovoljenega parkiranja obiskovalcev Šmarne gore prisotna tudi na 

drugih ulicah v Tacnu in v Šmartnem, je predsedujoči oblikoval in dal na glasovanje 
PREDLOG SKLEPA ŠT.  11/ 13 : 

Svet ČS Šmarna gora se je seznanil z pobudo občanke in jo podpira ter posreduje v nadaljnje 

reševanje Oddelku za gospodarske javne službe in promet. 

Zaradi problematike nedovoljenega parkiranja obiskovalcev Šmarne gore, ki s svojimi vozili 

redno otežujejo dovoz stanovalcem do stanovanjskih hiš v Šmartnem in v Tacnu ter 

zaparkirajo tudi dovoze, Svet ČS daje pobudo, da se prometni znaki o prepovedi vožnje z 

dopolnilno tablo dovoljeno za stanovalce, postavijo še na: 

-Juričevi ulici ( od Kudrovca dalje),na začetku Ulice bratov Novak in na začetku Šturmove ulice 

 

 

Navzočih je bilo 10 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 10 članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo 10 članov sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

►pobuda krajanke za prestavitev ulične svetilke na Cesti Cirila Kosmača, postavljene nasproti h. 

št. 22,ker naj bi ovirala dostavo in izvoz večjih vozil iz dovozne ceste od h. št. 24-32. Predlaga, da se  

svetilka premakne levo ali desno za nekaj metrov. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje 
PREDLOG SKLEPA ŠT.  12/ 13 : 

Pobuda se posreduje Oddelku za gospodarske dejavnosti in promet, MU,MOL, da Javna 

razsvetljava preveri možnost prestavitve svetilke in poda mnenje. 

 

Navzočih je bilo 10 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 10 članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo 10 članov sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

 

 

Seja je bila zaključena ob 20:15 uri. 

 

 

 

 

Zapisala: 

Brigita Pavlič                                                                                          Primož Burgar        

                                                                                               Predsednik Sveta četrtne skupnosti 

                                                                                                                Šmarna gora 

                                                                                                         Mestne občine Ljubljana                                                                                     

                                                                                                                 

 


