Številka:900- 364/2017-4
Datum:08.12.2017

ZAPISNIK
22. seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, ki je bila v četrtek, 07. 12. 2017 s pričetkom ob 17.00
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 7 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, Franc Marolt,
dr. Dragan Matić, Marko Ramovž, mag. Alenka Pirjevec,
Renata Zajc in Valentin Zavašnik.
OPRAVIČENO ODSOTNA: Alojz Suhoveršnik in mag. Tanja Muha
ODSOTNI: Renata Jernejc in Maja Premrl
OSTALI NAVZOČI:
- Direkcija RS za vode - investitor posega: ga. Suzana Stražar, direktorica Urada za upravljanje z
vodami in ga. Marjeta Rejc Saje,sekretarka - vodja projekta
- LUZ d.d.- izdelovalec OPPN za gramoznico Gameljne - g. Sergej Hiti,
- PNZ d.o.o., izdelovalec idejnega projekta za gramoznico Gameljne - g. Rok Cunder,
- Marsi d.o.o., inženir pri pripravi OPPN - ga. Marsela Podboj,
- Oddelek za urejanje prostora,MU,MOL- ga. Irena Ostojić
- Policijska postaja Šiška, g. Janez Zajec, vodja varnostnega okoliša za ČS Šmarna gora,
- Strokovni sodelavki Službe za lokalno samoupravo,MU,MOL- Brigita Pavlič in Snježana Zrnić
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. Predstavitev projekta OPPN za Gramoznico Gameljne v ČS Šmarna gora (projekt bo
predstavil predstavnik MOP-Direkcije RS za vode)
2. Potrditev zapisnika 21. redne in 9. izredne seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora,
Mestne občine Ljubljana
3. Aktivnosti med 21. in 22. sejo- prejeta in poslana pošta
4. Poročilo predsednika sveta
-prometna problematika križišča Sr. Gameljne-Rašica

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

Navzočih je bilo 7 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 7 članov sveta.
Za predlagani dnevni red je glasovalo 7 članov sveta.
Dnevni red je bil sprejet.

AD 1
PREDSTAVITEV PROJEKTA OPPN ZA GRAMOZNICO GAMELJNE V ČS ŠMARNA
GORA

Ob 17.20 uri se je navzočnost na seji spremenila ( prisotnih 8 članov sveta).

Ga. Suzana Stražar, direktorica Urada za upravljanje z vodami je povedala, da je OPPN za
gramoznico Gameljne finančno zelo velik projekt, ga Rejc-Saje pa, da je namen projekta in
investicije zagotovitev poplavne varnosti JZ dela Ljubljane, za cca 17.000 prebivalcev oz. 2900
gospodinjstev. V Sloveniji je bil namreč pripravljen načrt zmanjševanja poplavne varnosti s
prioritetami in ureditev Malega grabna je največja prioriteta. Projekt mora biti zaključen do leta 2020,
izvajal naj bi se v 2. fazah.
G. Sergej Hiti, predstavnik LUZ-a, kot pripravljalec podrobnih prostorskih podlag za gramoznico je
povedal, da je akt skladen z Občinskim prostorskim načrtom MOL ter, da se razprostira na površini
cca 75.000 m2 , , od tega predstavlja deponija 45.000 m2. . Za potrebe dovoza izkopnega materiala s
tovornimi vozili, naj bi se v dolžini cca 1450 m utrdila obstoječa občinska pot ter uredila izogibališča
za tovorna vozila in nekaj manjših za pešce. Priključek dovozne ceste se predvideva iz lokalne ceste v
Šmartnu, ki naj bi bil lijakasto rekonstruiran tako, da bo možno srečanje 2 tovornjakov. Če bo oz. v
kolikor se bo uredila dovozna cesta, je na navedenem odseku potrebna razširitev, saj trenutna širina
ne zadošča za vožnjo tovornih vozil, zato je najprej potrebna ureditev mej lastnikov zemljišč, ureditev
parcelacije in morebitni odkupi zemljišč.
Po predstavitvi projekta je predsedujoči povedal, da sta že bila 2 sestanka, kako se lotiti postopka v
zvezi z zemljišči, ker je še vedno problem lastništva zemljišč in sicer zaradi tega, ker je v naravi meja
zemljišč drugačna kot pa v zemljiški knjigi. Z zvezi z navedenim je ga. Rejc-Saje povedala, da se je
zadeva že začela usklajevati.
Ga. Ostojič iz Oddelka za urejanje prostora, MU,MOL je nato predstavila stališče Mestne občine
Ljubljana ter, da je bil osnutek dokumenta-Odloka obravnavan in sprejet na Mestnem svetu z
pripombami svetnikov, med drugim tudi, da se preveri možnost razširitve dostopne poti na 6m.
Ob 17.45 uri se je navzočnost na seji spremenila ( prisotnih 9 članov sveta).

V razpravi so člani sveta izoblikovali naslednja mnenja in vprašanja:
- projekt lahko ogrozi prebivalce Gameljn, saj ni finančnega ovrednotenja in časovnice za ureditev
Gameljščice;
- ker so v sosednji občini so očistili strugo obeh vodotokov- Gračenice in Gameljščice, se je močno
povečal pretok Gameljščice. Tako ob večjih padavinah odvečna meteorna voda ne more takoj
odteči v Savo, zato posledično prihaja do poplavljanja. Problematika poplavljanja Gameljščice bi
bila vsekakor manjša, če bi bili že v preteklosti izvedeni ukrepi na Gameljščici, pa niso bili. Zato je
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nujno potrebno najprej izvesti protipoplavne ukrepe na Gameljščici za zagotovitev poplavne
varnosti ob njej živečih stanovalcev;
- pot, ki se jo namerava urediti kot dovozno pot, je sedaj varna šolska pot in rekreacijska pot za
sprehajalce. Zato je potrebno načrtovati oz. Predvideti, kako bo še naprej zagotovljena varna šolska
pot.
- ali bo dovozna pot imela urejen pločnik za pešce ali ne, koliko bo zares široka in kako bo sploh
urejena.Samo preplastitev poti oz. utrditev ne bo prenesla velikega števila tovornih vozil. Ali bo
Mestna občina zagotovila sredstva za ureditev poti?
- v kolikor bi prišlo do širitve poti ali bo zemljišče vrnjeno lastnikom in plačana morebitna
odškodnina oz. ali bo pot urejena v prvotno stanje?
- kakšen bo sploh nadzor, koliko tovornih vozil bo pripeljalo v gramoznico odpadni material, kašen
bo časovni interval vožnje, kakšna naj bila hitrost tovornjakov in ali je predvidena omejitev
hitrosti?
- kako zagotoviti stanje, da bodo tovornjaki dejansko vozili po dovozni poti in po cesti skozi
Gameljne, saj je trenutno s prometnimi znaki določeno, do kje lahko vozijo tovorna vozila;
- kdo in kako bo izvajal nadzor nad onesnaževanjem ceste po izvozu tovornjakov iz gramoznice,
potrebno je tudi nujna, takojšnja zagotovitev čiščenja lokalne ceste zaradi slabe izkušnje iz
preteklosti;
- zaradi nepreglednosti ( ovinka), je nevaren izvoz iz dovozne poti na lokalno cesto;
- kakšna bo dinamika prevozov tovornih vozil na dan?

Na nekatera vprašanja članov sveta sta podali odgovore ga. Rejc-Saje in ga. Ostojič:
- dinamika prevozov naj bi bila najprej 30 kamionov na dan, v letu 2019 pa se predvideva od 40-50
vozil;
- izvajalec naj bi vozil 8 ur na dan, možna je tudi rešitev, da se v dokumentacijo zapiše ob katerih
urah lahko vozijo;
- izkop in vožnjo odpadnega materiala naj bo izvajal le en izvajalec, zato bo tudi zagotovljena večja
kontrola.
Ob zaključku je predsedujoči zaprosil, da na Uradu za upravljanje z vodami preverijo, ali se bo
projekt sanacije brežine Save v Tacnu, do tacenskega mostu, nadaljeval in kdaj. Ga. Rejc. Saje je
obljubila, da bodo preverili in podali informacijo.
Predsedujoči je po zaključku 1. točke ob 18.27 uri odredil odmor. Seja se je nadaljevala ob 18.40 uri.

AD 2
POTRDITEV ZAPISNIKA 21. REDNE IN 9. IZREDNE 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.
Pisno pripombo na predlog zapisnika je posredoval član Alojz Suhoveršnik, da je pri točki AD 4
napisano premalo in ne točno.
V razpravi o zapisniku so člani sveta menili, da so že zapisana poglavitna vprašanja vezana na
dopolnjeni osnutek odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gramoznico Gameljne,
ki lahko vplivajo na bivalne pogoje stanovalcev Gameljn, zato dodatna obrazložitev v zvezi z točko
AD4 točko navedenega zapisnika, ni potrebna. Zapisnik 21. seje pa naj se dopolni z novo alinejo -z

3

vožnjo tovornih vozil po dovozni poti se bo za bližnje stanovalce povečal hrup, v sušnem obdobju pa
bo večje prašenje.
Člani Sveta so bili tudi mnenja, da se zapisniki pišejo v skrajšani obliki kot doslej, z bistvenimi
zadevami in sklepi.
Ob 18.55 uri se je navzočnost na seji spremenila ( prisotnih 8 članov sveta).
Po razpravi je predsedujoči dal na glasovanje naslednji
PREDLOG SKLEPA št. 1/ 22:
Svet četrtne skupnosti Šmarna gora potrjuje zapisnik 21. redne seje s pripombo, da se v
zapisnik točke AD4 doda novo alinejo: z vožnjo tovornih vozil po dovozni poti se bo za bližnje
stanovalce povečal hrup, v sušnem obdobju pa prašenje.
Navzočih je bilo 8 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 8 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 8 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
PREDLOG SKLEPA št. 2/ 22:
Svet četrtne skupnosti Šmarna gora sprejema zapisnik 9. 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 3
AKTIVNOSTI MED 21. IN 22. SEJO- PREJETA IN POSLANA POŠTA
Gradivo so člani sveta prejeli naknadno. Obrazložitev je podal predsedujoči. Vprašanj s strani članov
ni bilo.
AD 4
POROČILO PREDSEDNIKA SVETA
Predsedujoči je poročal o koordinaciji predsednikov svetov ČS na kateri so se pogovarjali, da bi se
del kulturnega dogajanja Šentjakobskega gledališča prenesel tudi v četrtne skupnosti, pri čemer naj
bi se v vsaki ČS, glede na prostorske zmožnosti posamezne ČS, vzpostavil abonma 5 različnih
dogodkov ( folklora, ples, lutke, ipd.).
Po razpravi je predsedujoči dal na glasovanje naslednji
PREDLOG SKLEPA št. 3/ 22:
Svet četrtne skupnosti Šmarna gora se strinja, da se izvede kulturno dogajanje – abonmaji
različnih dogodkov za popestritev družabnega življenja tudi v naši ČS.
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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V nadaljevanju je poročal še o razgovoru za vzpostavitev dejavnosti za mlade na lokaciji Gameljne v
okviru Javnega zavoda mladi zmaji, o terminu prednovoletnega srečanja Sveta ČS ter, da se bodo do
konca decembra 2017 izvajale popolne in delne zapore javnih prometnih površin zaradi izgradnje TK
kabelske kanalizacije na območju Zgornjih in Srednjih Gameljn -1. faza.
Podal je tudi informacijo, da se izvaja energetska sanacija fasade OŠ Šmartno in kurilnice za prehod
na drugega energenta za ogrevanje ( na plinovod), zato se tudi izvajajo dela na Cesti Cirila Kosmača.
Trasa plinovoda bo v letošnjem letu zgrajena do osnovne šole. V zvezi s tem je zaprosil vodjo
varnostnega okoliša, da policija pogosteje preverja stanje prometnih znakov v Šmartnem, kjer
potekajo dela za izgradnjo plinovoda. V križišču Ceste vstaje, Ceste Cirila Kosmača in ceste v
Šmartno je pri izvajanju del, zaradi nepravilno postavljene zapore izvajalca del ob zapori vozišča,
prišlo do zmede pri voznikih.
Direkcija RS za investicije bo do 15.12. 2017 poskrbela, da se sanira udarne jame in prekope na
Cesti vstaje, Cesti Cirila Kosmača in Cesti Šmartnu, ki so nastale pri izvajanju del za napeljavo
plinovoda.
Glede prometne varnosti 2 križišč v Srednjih Gameljnah je zaprosil vodjo policijskega okoliša
Policijske postaje Šiška, da si ogleda stanje in poda mnenje.
Vodja policijskega okoliša g. Janez Zajec je povedal, da je opravil ogled. Menil je, da sta oba križišča
problematična zaradi varnosti kljub temu, da so že postavljeni prometni znaki ter predlagal:
- v križišču ceste, ki pripelje iz naselja »Brezovica« naj se obstoječi prometni znak ( neprednostna
cesta) zamenja z znakom »STOP«, na cesti, ki pripelje iz vasi Rašica, pa se pred križiščem postavi
postavi hitrostna ovira zaradi zmanjšanja hitrosti kolesarjev in znak »nevaren odsek ceste« z
dopolnilno tablo- »grbina«.
- v križišču ceste, ki pripelje od ZRMK, je obstoječi znak neuporaben, ker je skrit za živo mejo oz.
cipresami- potreben je obrez cipres oz .postavitev znaka, tako, da bo viden udeležencem v
prometu
PREDLOG SKLEPA št. 4/ 22:
Svet četrtne skupnosti Šmarna gora zaradi varnosti udeležencev v prometu daje pobudo za
spremembo prometne signalizacije v 2 križiščih v Srednjih Gameljnah in sicer:
- v križišču ceste, ki pripelje iz naselja »Brezovica« naj se obstoječi prometni znak
( neprednostna cesta) zamenja z znakom »STOP«, na cesti, ki pripelje iz vasi Rašica, pa se
pred križiščem postavi postavi hitrostna ovira zaradi zmanjšanja hitrosti kolesarjev in znak
»nevaren odsek ceste« z dopolnilno tablo- »grbina«.
- v križišču ceste, ki pripelje od ZRMK, je obstoječi znak neuporaben, ker je skrit za živo mejo
oz. cipresami-potreben je obrez cipres oz. postavitev znaka, tako, da bo viden udeležencem v
prometu
Pobuda se posreduje v nadaljnje reševanje Oddelku za gospodarske dejavnosti in promet.
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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AD 5
POBUDE, PREDLOGI IN VPRAŠANJA ČLANOV SVETA TER POBUDE OBČANOV
► Pobude občanov:
1. Člani sveta so gradivo prejeli skupaj z vabilom.
Obravnavana je bila pisna pobuda stanovalca Zgornjih Gameljn vezano na problematiko bankine
in prehitro vožnjo skozi naselje Zgornje Gameljne. V času sušnega obdobja zaradi umikanja
avtobusov in tovornih vozil na bankino prihaja do dvigovanja prahu, zato predlaga, da bi se
bankina od avtobusnega postajališča do h. št. Zg. Gameljne 55, asfaltirala. Zaradi posameznih
objestnih voznikov in motoristov, ki svoje vožnje skozi naselje od Šmartna do Zgornjih Gameljn
ne prilagodijo oz. omejijo, kot je to določeno s prometnim znakom »40km/h«, predlaga postavitev
hitrostnih ovir.
Po razpravi je predsedujoči dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA ŠT. 5/22:
Svet ČS Šmarna gora je mnenja, da je zadevo potrebno urediti in jo odstopa v nadaljnje
reševanje Oddelku za gospodarske dejavnosti in promet, MU,MOL.
Navzočih je bilo 8 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 8 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 8 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.

► Pobude, predlogi in vprašanja članov sveta:
- Primož Burgar je člane sveta seznanil:
- da je v Zgornjih Gameljnah, ob javni poti s parc. št. 1495/2 k.o. Gameljne lastnik zemljišča
zakoličil mejo svoje parcele, tako, da je sedaj širina poti bistveno ožja kot je bila, vendar še vedno
dovolj široka za dovoz osebnih vozil, večjih pa ne. Lastnik ob navedenem ni posegel v javno dobro;
- da je lastnik Trgovine Čuki zainteresiran, da bi prodajal sadje in zelenjavo na parkirišču v
Tacnu – počakati je potrebno do sprejetja sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta
Mestne občine Ljubljana;
- prisotne je povabil, da se udeležijo dobrodelnega prazničnega sejma 16.12., v čim večjem številu

Dnevni red je bil izčrpan in predsedujoči je sejo zaključil ob 20:10 uri.

Zapisala:
Brigita Pavlič

Primož Burgar
Predsednik Sveta četrtne skupnosti
Šmarna gora
Mestne občine Ljubljana
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