
 

 

 

 

 

Številka:900- 266/2017-4                                                                                                                                                                      

Datum:21.09.2017 

 

 

 

Z A P I S N I K 

 

20. seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, ki je bila v četrtek,  21. 9. 2017 s pričetkom ob 18.30 

uri, v sejni sobi na sedežu ČS, 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 11 članov sveta, kar je 

pomenilo, da je bil svet sklepčen in je lahko pričel z delom. 

 

 

 

NAVZOČI ČLANI SVETA: Primož Burgar, Stanislav Artelj, Bogdan Groznik, Renata Jernejc,   

                                                 Franc Marolt, mag. Tanja Muha, Marko Ramovž, mag.Alenka  

                                                 Pirjevec, Alojz Suhoveršnik, Renata Zajc in Valentin Zavašnik. 

ODSOTNI: Maja Premrl  in dr. Dragan Matić  

                       

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

 

 

                                                                           

Predsedujoči je predlagal dnevni red, ki so ga člani sveta prejeli skupaj s sklicem za sejo. 

Razpravljal ni nihče, zato je predsedujoči dal na glasovanje naslednji DNEVNI RED: 

 

1. Potrditev zapisnika 19. redne   seje  Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, Mestne 

občine Ljubljana 

2. Aktivnosti med 19. in 20. sejo- prejeta in poslana pošta 

3. Realizacija finančnega načrta za leto 2017 

4. Poročilo predsednika sveta 

5. Seznanitev z načrtom za ureditev dostopne poti za gramoznico Gameljne 

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

 

 

Navzočih je bilo 11 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 11 članov sveta. 

Za predlagani dnevni red je glasovalo 11 članov sveta. 

 

Dnevni red je bil sprejet. 
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AD 1 

POTRDITEV ZAPISNIKA 19. SEJE SVETA ČETRTNE SKUPNOSTI ŠMARNA GORA, 

MESTNE OBČINE LJUBLJANA 

 
Gradivo za to točko dnevnega reda so člani sveta prejeli skupaj z vabilom na sejo. 

Predsedujoči je odprl razpravo.  

 

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

 

PREDLOG SKLEPA št. 1/ 20: 

Svet četrtne skupnosti Šmarna gora sprejema zapisnik 19. redne seje brez pripomb. 

 

 

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 2 

AKTIVNOSTI MED 19. IN 20. SEJO- PREJETA IN POSLANA POŠTA 

 

Gradivo so člani sveta prejeli naknadno. Vprašanj s strani članov ni bilo. 

 

 

 

AD 3 

REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2017 

 

 Predsedujoči je prisotne seznanil, da se je pripravilo šestmesečno poročilo o porabi sredstev 

in rebalans proračuna za leto 2017. Zaradi novega izračuna, glede na maso sredstev, ki 

temelji na številu prebivalcev na dan 31.12.2015 se je minimalno spremenil tudi  finančni 

načrt za leto 2018. 
 

Poročilo o šestmesečni porabi sredstev iz finančnega načrta ČS je podala Brigita Pavlič,strokovna 

sodelavka Službe za lokalno samoupravo. 

 

Ker vprašanj članov sveta ni bilo, je predsedujoči dal na glasovanje 

 

PREDLOG  SKLEPA ŠT. 2/20: 

Svet ČS Šmarna gora se je seznanil z šestmesečnim poročilom, rebalansom finančnega načrta 

za leto 2017 in spremembo finančnega načrta za leto 2018 Četrtne skupnosti Šmarna gora. 

 

 

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. 
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 V nadaljevanju so predsedniki Pododborov pri Svetu ČS podali predloge za porabo sredstev 

na področju komunale.  

 

Alojz Suhoveršnik, predsednik Pododbora za Gameljne z Rašico je podal naslednje predloge:  

- ureditev bankin in asfaltiranje ceste Srednje Gameljne – Zgornje Gameljne  

- izgradnja pločnika od križišča ceste za Povodje do trgovine Rašica ter rekonstrukcija tega dela  

  cestišča 

- opraviti ogled za obrez vegetacije ob cesti  Gameljne-Črnuče, ki visi nad cestišče  

- ureditev – omejitev hitrosti na cesti ki pripelje iz Rašice v Srednje Gameljne pred mostom  

  (zaradi blagega ovinka je vidljivost slaba in se pri veliki hitrosti kolesarjev in avtomobilov s  

  stranskih cest težko vključi v promet) 

- preveriti vozni red mestnega avtobusa št. 21, saj se nam dozdeva, da se je zmanjšala pogostnost  

  voženj 

- postavitev luči javne razsvetljave na že obstoječi drog v Sr. Gameljnah nasproti h. št. 26,kjer je  

  zoženje ceste; 

- ureditev oz. poravnava roba ceste, ki vodi ob Savi (Gameljne - Pasja šola), da bo naslednje  

  obrezovanje vegetacije lažje; 

 

 

Stanislav Artelj, predsednik Pododbora za Šmartno je povedal, da se je pododbor odločil, da se  

sredstva namenijo čiščenju odvodnega kanala pod avtobusno postajo v Šmartnem proti avtocesti. 

 

Primož Burgar, predsednik Pododbora za Tacen je podal predlog za  čiščenje odvodnega kanala na 

Ulici Ivice Pirjevčeve. 

 

 

Predsedujoči je  dal na glasovanje sledeči predlog sklepa   

 

PREDLOG  SKLEPA ŠT. 3/20: 

Svet ČS Šmarna gora se je seznanil z predlogi in pobudami za ureditev komunalne 

problematike, podane s strani posameznega Pododbora. Nekatere predloge bo možno urediti s 

sredstvi ČS, ostale pa se posreduje v reševanje pristojnim službam na MOL in drugim 

institucijam. 

 

 

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 predlagal in dal na glasovanje  

 

PREDLOG  SKLEPA ŠT. 4/20: 

V mesecu oktobru  se organizira strokovna ekskurzija v Avstrijo. 

 

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. 
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AD 4 

POROČILO PREDSEDNIKA SVETA 

 

Predsedujoči je poročal o  koordinaciji predsednikov svetov ČS s županom g. Zoranom Jankovićem, 

podžupanom g. Dejanom Crnekom, direktorji služb in vodji oddelkov MOL- ob tem je povedal, da 

do 15.10.2017 četrtne skupnosti  podajo pripombe oz. dopolnitve za projekte, ki niso zajeti v  

predstavljenih projektih. V ČS Šmarna gora bosta izvedena dva projekta iz sredstev proračuna  

MOL in sicer energetska sanacija OŠ Šmartno( fasada, zamenjava energenta, sanacija strehe  

nad jedilnico) ter izvedba plinovoda ( po Cesti Cirila Kosmača  do OŠ Šmartno). Oba projekta  

naj bi bila izvedena do sredine decembra. 

  

Nadaljnje je podal informacijo glede dograditve kanalizacije-»aglomeracije na območju MOL« in 

poudaril, da je ČS Šmarna gora ena izmed ČS, kjer se bo izvajalo največ del ter, da bo na območju 

gradenj nastal problem zapor  cest. Na nekaterih delih, kjer bo potekala gradnja bodo lastniki zemljišč 

morali dati  soglasja za služnost oz. odkup, cena za odkup stavbnih zemljišč in kmetijskih zemljišč za 

m
2
 je fiksno določena. Predvideva se, da bodo  ponekod nastali problemi glede odkupa  zemljišč, zato  

bi bilo bistvenega pomena, da ČS z vsemi lastniki, kjer je predviden odkup oz. se potrebuje služnost 

zemljišča  opravi predhodni razgovor in jih seznani z aktivnostmi. Ob tem pa pričakuje pomoč članov 

sveta. 

 

Alojz Suhoveršnik je pripomnil, da glede na to, da četrtna skupnost predstavlja ljudi želimo pri 

izvajanju gradnje kanalizacije korekten dialog in odnos ter sprotno in pravočasno obveščanje 

četrtne skupnosti s strani pristojnih služb, da bi pri tem nastajalo čim manj konfliktnih situacij in 

problemov na terenu, tako za izvajalce kot tudi za krajane. 

 

V razpravi so bili s strani članov Sveta podani predlogi dodatnih projektov in sicer: 

 nadaljevanje izgradnje pločnika od Zgornjih Gameljn do odcepa za vas Rašico oz. do 

gasilnega doma v Srednjih Gameljnah; 

 izgradnja Centra ČS Šmarna gora; 

 izvedba protipoplavnih ukrepov vodotoka Gameljščica. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje  

 
PREDLOG  SKLEPA ŠT. 5/20: 

Svet ČS Šmarna gora predlaga naslednje dodatne nove projekte MOL za izvedbo na 

območju ČS Šmarna gora: 

 nadaljevanje izgradnje pločnika od Zgornjih Gameljn do odcepa za vas Rašico oz. 

do gasilnega doma v Srednjih Gameljnah; 

 izgradnja Centra ČS Šmarna gora; 

 izvedba protipoplavnih ukrepov vodotoka Gameljščica ( v dogovoru MOL z 

Ministrstvom za okolje in prostor RS –Urad za vode). 

Predlogi se do 15.10. 2017 posredujejo Službi za lokalno samoupravo,MU,MOL. 
 

Navzočih je bilo  11 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo  11 članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo  11 članov sveta.  

 

Sklep je bil sprejet. 

 

Predsedujoči je člane sveta tudi seznanil, da je izvedena 1. etapa rekonstrukcije vozišča » Zgornje 

Gameljne –Povodje«. Nato je odprl razpravo ali naj se izvede še 2. etape rekonstrukcije vozišča do 

Povodja oz. do občinske meje. 

 

Člani sveta so v razpravi menili, da je rekonstrukcijo 2. etapo cestišča potrebno izvesti. Poleg tega bi 

bilo potrebno zaradi varnosti na mostu čez Gameljščico v Zg. Gameljnah postaviti prometni znak za 
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prepoved vožnje tovornih vozil in enak znak na občinski meji iz smeri Povodja. Zaradi omejitve 

hitrosti in varnosti stanovalcev, kjer je bila izvedena 1. etapa rekonstrukcije cestišča pa naj se z vsake 

strani postavi hitrostna ovira. 

 

Po razpravi je predsedujoči dal na glasovanje 

 

PREDLOG  SKLEPA ŠT. 6/20: 

Izvede naj se tudi 2. etapa rekonstrukcije vozišča Zgornje Gameljne- Povodje. 

 

Navzočih je bilo  11 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo  6 članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo  5 članov sveta.  

Proti je glasoval 1 član sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

Predsedujoči je poročal še o postavitvi fitnes naprav na prostem ob športnem igrišču v Srednjih 

Gameljnah, postavitvi dveh košev za odpadke z vrečkami za pasje iztrebke na koncu Šturmove ulice, 

o ureditvi poljske poti do Spodnjih Gameljn in o poteku aktivnosti v zvezi z odkupi parcel za 

rekonstrukcijo državne ceste Šmartno-Povodje  ter povedal, da se bo parkirišče v Tacnu iz Oddelka 

za ravnanje z nepremičninami preneslo v vzdrževanje na Javno podjetje-Ljubljanska parkirišča in 

tržnice. 

 

 
AD 5 

SEZNANITEV Z NAČRTOM ZA UREDITEV DOSTOPNE POTI ZA GRAMOZNICO 

GAMELJNE 

 

Idejno zasnovo za  ureditev dostopne poti do gramoznice Gameljne za potrebe deponiranja izkopnega 

materiala je pripravil in predstavil predsedujoči. Naročnik načrta je Ministrstvo za okolje in prostor-

Direkcija RS za vode. Pri  izvedbi ureditve 1A etape vodne infrastrukture za zagotavljanje poplavne 

varnosti JZ dela Ljubljane naj bi namreč nastal višek izkopanega materiala, katerega del  naj bi se  

uporabil za izgradnjo nasipa zadrževalnika Razori, preostanek pa bi se trajno deponiral na deponiji 

Barje. Ker  izgradnja zadrževalnika Razori v tej fazi še ni predvidena, upravljavec deponije Barje pa 

je odklonil možnost  prevzema odvečne zemljine, bi bilo potrebno zagotoviti odlaganje viškov in to 

naj bi bilo na območju gramoznice Gameljne. Investicija predvideva ureditev križišča, ureditev 

izogibališč, izvedbo protiprašne zaščite in sanacijo po zaključku izvedbe del. 

Predsedujoči je tudi povedal, da sestanka z Ministrstvom še ni bilo. 

 

 

Ob 20.02 uri se je navzočnost  na seji  spremenila ( prisotnih 10 članov sveta). 

 

Po razpravi  je predsedujoči dal na glasovanje 

PREDLOG  SKLEPA ŠT. 7/20: 

Svet ČS Šmarna gora se je seznanil z idejno zasnovo za  ureditev dostopne poti do gramoznice 

Gameljne za potrebe deponiranja izkopnega materiala. Predlagana ureditev na 

vodovarstvenem območju bi namreč poslabšala življenje krajanov ter negativno vplivala  na 

ljudi in okolje - hrup, prašenje ipd.  

Zato je Svet ČS Šmarna gora PROTI predlagani rešitvi kot izhaja iz načrta za ureditev 

dostopne poti. 

 

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 TER POBUDE OBČANOV 

 

 

► Pobude občanov: 

 

 1. Člani sveta so gradivo prejeli skupaj z vabilom. 

   Stanovalec Spodnjih Gameljn je posredoval pisno pobudo za postavitev hitrostnih ovir na poti  

   proti ribiški družini v Spodnjih Gameljnah.  

 

Po razpravi je predsedujoči  dal na glasovanje 

PREDLOG  SKLEPA ŠT. 8/20: 

V zvezi z predlagano pobudo za postavitev hitrostnih ovir na poti proti ribiški družini Straža v 

Spodnjih Gameljnah ( parc. št. 869/2 k.o. Gameljne) Svet ČS Šmarna gora meni, da niso 

izpolnjeni kriteriji za postavitev hitrostnih ovir. Glede na to, da morebiti obstaja možnost, da se 

z drugačnimi ukrepi omeji  hitrost motornih vozil na navedenem območju, odstopamo pobudo 

v nadaljnje reševanje Oddelku za gospodarske dejavnosti in promet, MU,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. 

 

Dogovorjeno je bilo, da bo nova številka Šmarnogorskih razgledov izšla sredi meseca novembra. Rok 

za oddajo prispevkov je 25. oktober 2017. 

 

 

 

 

 

Dnevni red je bil izčrpan in predsedujoči je sejo zaključil ob 21:00 uri. 

 

 

 

Zapisala: 

Brigita Pavlič                                                                                          Primož Burgar    

     

                                                                                               Predsednik Sveta četrtne skupnosti 

                                                                                                                Šmarna gora 

                                                                                                         Mestne občine Ljubljana                                                                                     

                                                                                                                 

 


