
 

 

 

 

 

Številka:900- 128/2018-4                                                                                                                                                                       

Datum:19.04.2018 

 

 

Z A P I S N I K 

 

25. seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, ki je bila v sredo, 18. 04. 2018 ob 18.00 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 9 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,   

                                                  Renata Jernejc,  mag. Tanja Muha, mag. Alenka Pirjevec, Alojz  

                                                 Suhoveršnik ,Marko Ramovž, Renata Zajc in  Valentin Zavašnik. 

 

OPRAVIČENO ODSOTNA: dr. Dragan Matić in Maja Premrl 

                       

OSTALI NAVZOČI:  

 Nevenka Lekše- predsednica RKS-OZ Ljubljana,Brigita Pavlič- Služba za lokalno 

samoupravo,MU,MOL, Nejc Pogačnik in Rok Koželj- občana.  

 

                                                                        

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 dejavnosti Rdečega križa Slovenije 

2. Potrditev zapisnika 24. seje in 10. izredne seje  Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, 

Mestne občine Ljubljana 

3. Aktivnosti med 24. in 25. sejo- prejeta in poslana pošta 

4. Poročilo predsednika sveta 

5. Dan ČS 

6. Pobude, predlogi in vprašanja članov sveta  

7. Razno 

                           

              

Navzočih je bilo 9 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 9 članov sveta. 

Za predlagani dnevni red je glasovalo 9 članov sveta. 

 

Dnevni red je bil sprejet. 
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AD 1 

PREDSTAVITEV DEJAVNOSTI  RDEČEGA KRIŽA SLOVENIJE 

 

Predsednica Območnega združenja RK Ljubljana,ga. Nevenka Lekše je predstavila delovanje in 

naloge, ki jih opravljajo. Povedala je, da pokrivajo območje Mestne občine Ljubljana in še 9 

primestnih občin ter da  imajo 57 območnih združenj. Predstavila je tudi delo krajevnih organizacij 

RK, kjer delujejo prostovoljci in jih je v Ljubljani 25.  

 

Ob 18.24 uri se je navzočnost  na seji  spremenila ( prisotnih 10 članov sveta). 

 

 

AD 2 

POTRDITEV ZAPISNIKA 24. SEJE IN 10. IZREDNE SEJE  SVETA ČETRTNE 

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

 

Ob 18.31 uri se je navzočnost  na seji  spremenila ( prisotnih 11 članov sveta). 

 

Ker razprave ni bilo,  je predsedujoči dal na glasovanje naslednji  

 

PREDLOG SKLEPA št. 1/ 25: 

Svet četrtne skupnosti Šmarna gora potrjuje zapisnik 24.  seje brez pripomb. 

 

 

Navzočih je bilo 11 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 11 članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo 11 članov sveta.  

Sklep je bil sprejet. 

 

Razpravljal ni nihče, zato je predsedujoči dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA št. 2/ 25: 

Svet četrtne skupnosti Šmarna gora potrjuje zapisnik 10. izredne  seje brez pripomb. 

 

 

Navzočih je bilo 11 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 11 članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo 11 članov sveta.  

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 3 

AKTIVNOSTI MED 24. IN 25. SEJO- PREJETA IN POSLANA POŠTA 

 

Gradivo so člani sveta prejeli skupaj z vabilom na sejo.  

 

Vezano na odgovor Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet MU MOL glede spremembe 

prometne signalizacije v križišču v Srednjih Gameljnah  je Alojz Suhoveršnik  menil, da z zarisanjem 

talne označbe  in postavitvijo znaka »STOP« na cesti, ki pripelje iz naselja Brezovica, ni rešena 

problematika velikih hitrosti udeležencev v prometu, zlasti kolesarjev, ki pripeljejo v to križišče po 

cesti iz Rašice. 

Tudi ostali člani sveta ČS namreč so bili mnenja, da  odločba o spremembi prometne signalizacije v 

križišču v Srednjih Gameljnah ne rešuje celotne problematike varnosti udeležencev v prometu ter, da 

gre samo za delno oz. začasno rešitev. Prevelike  hitrosti, še  zlasti kolesarjev v to križišče še vedno 

ostajajo, zato bo članica Sveta mag. Tanja Muha  pripravila  dopis za OGDP. 
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Tudi ponovni odgovor LPP na dopis ČS,v katerem smo opozorili,  glede voznega reda avtobusa št. 21  

se Alojzu Suhoveršniku ne zdi sprejemljiv. Četrtna skupnost si je namreč prizadevala, da je vozni red 

linije 21 prilagojen voznemu redu št. 6 in 8. Sedaj pa prihaja do neupoštevanja avtobusnih odhodov iz 

postaje v Črnučah. 

 

Predsedujoči je  po razpravi  dal na glasovanje 

PREDLOG SKLEPA št. 3/ 25: 

Na LPP se pošlje ponovni dopis glede spremenjenega voznega reda oz. neupoštevanja 

avtobusnih odhodov linije LPP št. 21. Dopis se pošlje v vednost podžupanu g. Dejanu Crneku, 

OGDP in Službi za lokalno samoupravo MU MOL. Predsednik Sveta pa bo problematiko 

izpostavil tudi na koordinaciji predsednikov ČS z OGDP. 

 

Navzočih je bilo 11 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 11 članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo 11 članov sveta. 

Sklep je bil sprejet. 

  

 

 

 

AD 4 

POROČILO PREDSEDNIKA SVETA 

 

Predsedujoči je podal poročilo.   

 

Izpostavil je problematiko dovoza materiala in dostopne poti v gramoznico in morda tudi 

takoimenovane »obvoznice« mimo Gameljn.  V zadnjem času je problem tudi parcelacija zemljišč, ki 

jo izvaja Ljubljanski urbanistični zavod ( LUZ). V kratkem času naj bi bile krajanom predstavljene 

rešitve, na podlagi pripomb krajanov, podanih na javni obravnavi OPPN za gramoznico Gameljne.  

 

Člani Sveta ČS so bili seznanjeni, da krajani še vedno niso prejeli odgovorov na pripombe, ki so jih 

posredovali na javno razgrnjen OPPN –gramoznica Gameljne.  

Predsedujoči je po razpravi dal na glasovanje naslednji 

 

PREDLOG SKLEPA št. 4/ 25: 

Svet ČS se je seznanil z pripombami, podanimi na razgrnitev OPPN, na katerega pa še niso 

podani odgovori. Četrtna skupnost Oddelek za urejanje prostora MU MOL poziva, da 

poda  odgovore na pripombe krajanov, ki so bile podane v času javne razgrnitve OPPN – 

Gramoznica Gameljne.  Rešitve vezane na OPPN po javni obravnavi naj se predstavijo četrtni 

skupnosti in krajanom Gameljn. 

 

Navzočih je bilo 11 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 11 članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo 11 članov sveta.  

Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

 

 

AD 5 

DAN ČS 

 

Predsedujoči je podal informacijo, da bo V Šmarnogorskih razgledih  vabilo krajanom na razširjeno 

sejo in na prireditev »Krajani krajem« ob Dnevu ČS. Društva, sodelujoča na prireditvi bodo za  

izvedbo programov prejela finančna sredstva.  
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V nadaljevanju je predsedujoči podal predlog, da se krajanki Lučki Kovačič za dolgoletno 

 sodelovanje in  prispevek na področju družbeno koristnega dela v ČS Šmarna gora, podeli priznanje. 

 

Po razpravi je predsedujoči dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA št. 5/ 25: 

Priznanje ČS za leto2018  prejme Lučka Kovačič.  

 

Navzočih je bilo 11 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 11 članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo 11 članov sveta. 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

AD 6 

POBUDE, PREDLOGI IN VPRAŠANJA ČLANOV SVETA TER POBUDE OBČANOV 

 

 

Stanislav Artelj je predlagal, da se zamenja poškodovani košarkarski  koš na športnem igrišču v 

Gameljnah. 

 

Franc Marolt je podal pobude za ureditev problematičnih in nevarnih prometnih točk ter predlagal: 

- preureditev  križišča v Šmartnem  v krožišče, v kolikor so podane tehnične možnosti ali kakršna koli  

  druga rešitev za umiritev prometa. Po Cesti vstaje so velike hitrosti vozil in precej nepregleden  

  izvoz  iz   Ceste Cirila Kosmača na glavno cesto; 

- ureditev  križišča Tacenska -Kajakaška cesta v Tacnu v krožišče ali postavitev semaforja; 

- sanacija vozne površine na sredini ceste( na klancu )Cirila Kosmača. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje  

PREDLOG  SKLEPA ŠT. 6/25: 

Pobudi za umiritev prometa v križišču v Šmartnem in v Tacnu se posreduje Direkciji za 

infrastrukturo, pobuda za sanacijo cestišča na klancu Ceste Cirila Kosmača pa pristojnemu 

oddelku na MOL ( OGDP).  

 

Navzočih je bilo 11 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 11 članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo 11 članov sveta. 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

Marko Ramovž je povedal, da so na makadamskem delu ceste Zgornje Gameljne-Povodje luknje ter, 

da se opozori vzdrževalca, da  jih sanira. 

 

 

 

 

AD 7 

RAZNO 

 

1.)Predsedujoči je povedal, da bo 25.5. 2018 tekmovanje ČS v velikih kanujih, kot  del programa 

Športnega poletja 2018. Prijavljena bo ekipa iz ČS Šmarna gora. Člane Sveta se bo o prireditvi 

obvestilo po elektronski pošti. 
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2.) Prejeta je bila  pobuda občanke za postavitev hitrostnih ovir na Ul. Ivice Pirjevčeve, zaradi  

     velikih hitrosti na ravnem delu te ulice. Stranki je bilo odgovorjeno, da smo pozvali Mestno  

     redarstvo in Policijo Šiška, da opravljajo meritve hitrosti. 

 

    Po razpravi je predsedujoči dal na glasovanje  

 

    PREDLOG  SKLEPA ŠT. 7/25: 

    Pobuda za umiritev prometa-postavitev hitrostnih ovir na Ulici Ivice Pirjevčeve se posreduje  

    v reševanje na OGDP.  

 

 

   Navzočih je bilo 11 članov sveta. 

   Opredeljenih je bilo 10 članov sveta. 

   Za predlagani sklep je glasovalo 10 članov sveta. 

   Sklep je bil sprejet. 

 

 

3.) Pododbori pri svetu ČS do naslednje seje pripravijo predloge za porabo  sredstev 2018, na 

področju komunale. 

 

4.) Strokovna ekskurzija Sveta ČS bo v septembru 2018. 

 

     

 

 

 

 

 

Dnevni red je bil izčrpan in predsedujoči je sejo zaključil ob 20:50 uri. 
 

 

 

 

 

 

Zapisala: 

Brigita Pavlič                                                                                          Primož Burgar    
                                                                                               Predsednik Sveta Četrtne skupnosti 

                                                                                                                Šmarna gora 

                                                                                                         Mestne občine Ljubljana                                                                                     

                                                                                                                 

 


