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Datum:12.09.2018

ZAPISNIK
27. seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, ki je bila v torek, 11. 09. 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 8 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, Alojz Suhoveršnik, Marko
Ramovž, Renata Zajc in Valentin Zavašnik.
ODSOTNI: mag. Alenka Pirjevec (opravičeno), dr. Dragan Matić in Maja Premrl
OSTALI NAVZOČI: Brigita Pavlič- Služba za lokalno samoupravo,MU,MOL
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 26. seje in 12. izredne seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora,
Mestne občine Ljubljana
2. Akcija »Očistimo Slovenijo«
3. Aktivnosti med 26. in 27. sejo- prejeta in poslana pošta
4. Poročilo predsednika sveta
5. Pobude, predlogi in vprašanja članov sveta

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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POTRDITEV ZAPISNIKA 26. SEJE IN 12. 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.
Ob 18.14 uri se je navzočnost na seji spremenila ( prisotnih 9 članov sveta).
Ker razprave ni bilo, je predsedujoči dal na glasovanje naslednji
PREDLOG SKLEPA št. 1/ 27:
Svet četrtne skupnosti Šmarna gora potrjuje zapisnik 26. seje brez pripomb.
Navzočih je bilo 9 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 9 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 9 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
Razpravljal ni nihče, zato je predsedujoči dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA št. 2/ 27:
Svet četrtne skupnosti Šmarna gora potrjuje zapisnik 12. izredne seje brez pripomb.
Navzočih je bilo 9 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 9 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 9 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
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AKCIJA »OČISTIMO SLOVENIJO«
Koordinatorka akcije za ČS Šmarna gora in njena namestnica sta prisotnost na seji opravičili, zato je
kratko informacijo o akciji podal predsedujoči.
Povedal je, da so koordinatorji, zadolženi za posamezno ČS in predsedniki svetov ČS imeli skupni
sestanek, na katerem so bile predstavljene aktivnosti akcije, ki bo potekala v soboto,15.9.2018.
Pobiralo se bo samo kosovni in komunalni odpadki ter gume, ne pa tudi gradbeni, azbestni, nevarni
odpadki, igle…V vsaki ČS je določeno eno zbirno mesto, za ČS Šmarna gora je parkirišče PGD
Tacen.
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AKTIVNOSTI MED 26. IN 27. SEJO- PREJETA IN POSLANA POŠTA
Gradivo so člani sveta prejeli skupaj z vabilom na sejo.
Pojasnila, vezana na nekatero prejeto pošto iz seznama, je podal predsedujoči.
Članica sveta ČS Renata Jernejc menila, da na cestišču Spodnje Gameljne-Črnuče, na ovinku v
smeri Črnuč, kjer prihaja do posedanja oz. plazenja terena ni postavljena prometna signalizacija, kot
bi morala biti, predvsem ima pomislike glede omejitve hitrosti 30 km/h. Iz smeri Gameljn je tako
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hitrost 30 km/h omejena do znaka Ljubljana, ki je že pred prvo hišo in pred kitajsko restavracijo, kjer
je po tem hitrost omejena na 50 km/h. Iz smeri Črnuč pa je hitrost 30 km/h omejena do znaka
Spodnje Gameljne, kjer je po tem hitrost omejena na 40 km/h. Predlagala je, da se na prometni znak
namesti dopolnilna tabla, ki obvešča, v kolikšni dolžini velja omejitev in pa da koncesionar v
najkrajšem možnem času sanira vozišče.
Predsedujoči je dal njen predlog na glasovanje in predlagal
PREDLOG SKLEPA št. 3/ 27:
Svet ČS Šmarna gora poziva pristojni Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, da se v
čim krajšem možnem času sanira vozna površina na cesti Spodnje Gameljne- Črnuče. Do
izvedbe sanacije vozišča, pa se na prometni znak za omejitev hitrosti 30km/ h namesti
dopolnilna tabla, v kolikšni dolžini velja omejitev hitrosti.
Navzočih je bilo 9 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 9 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 9 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.

Član sveta ČS Alojz Suhoveršnik je opozoril:
- da vdrtina na cestišču v Srednjih Gameljnah, v bližini pri h. št. 29 še ni sanirana;
- da je sanacija asfaltne površine mimo Mercatorja izvedena - potrebno je preveriti dolžino
izvedenih del;
- da s strehe objekta v Zgornjih Gameljnah, kjer je bila izvedena širitev ceste, padajo strešniki na
cestišče in je nevarno za udeležence v prometu;
- da zaradi hitrostne ovire na začetku naselja Zgornje Gameljne proti Črnučam prihaja do zastajanja
vode ter, da je grbina na eni strani odsekana, na drugi pa položna. Zato je potrebno od pristojnih
pridobiti podatek kakšen mora biti naklon postavljene grbine.
.
Predsedujoči je dal njen predlog na glasovanje in predlagal
PREDLOG SKLEPA št. 4/ 27:
Svet ČS se ne strinja z takšnim načinom postavljanja hitrostnih ovir, kot se je to zgodilo v
Zgornjih Gameljnah. OGDP se zaprosi za pojasnilo, kakšen naklon mora imeti hitrostna ovira
na občinskih cestah in po katerem predpisu se le-te postavljajo.
Navzočih je bilo 9 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 9 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 9 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.

V nadaljevanju je Alojz Suhoveršnik še povedal, da je Oddelek za ravnanje z nepremičninami MU
MOL lastnikom zemljišč od Oddelka za ravnanje z nepremičninami v začetku avgusta poslal dopis
glede izgradnje obvozne ceste Šmartno-Spodnje Gameljne. V primeru, da se lastniki ne strinjajo z
parcelacijo, bo sprožen postopek razlastitve. Tudi lastniki, katerih zemljišče se nahaja ob poti od
križa ( nahaja se v neposredni bližini gramoznice ) do kapelice v Spodnjih Gameljnah naj bi prejeli
dopis za odkup zemljišč. Predlagal je, da se preveri, zakaj se gre v odkup še teh zemljišč.
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Dogovorjeno je:
- da se na MOL pošlje dopis za pojasnilo zakaj ČS ni bila obveščena glede nadaljnjih postopkov v
zvezi z OPPN gramoznica, predvsem pa razlog odkupa zemljišč od križa do kapelice v Spodnjih
Gameljnah;
- da se ponovno urgira za sanacijo vdrtine pri h. št. 29 v Srednjih Gameljnah. Članici Sveta mag.
Tanji Muha pa se pošlje odgovor pristojnega oddelka iz portala Pobude meščanov na spletni strani
MOL;
- da predsedujoči preveri situacijo glede odpadanja strešnikov v Zgornjih Gameljnah;
- da se na OGDP preveri kakšen je projekt izgradnje kanalizacije v sklopu izgradnje povezovalnega
kanala »C0«, katerega gradnja poteka v Povodju, predvsem pa kje in kako, če bo oz. bo trasa
potekala tudi po območju ČS Šmarna gora;
- da predsedujoči preveri ali je dolžina izvedenih del na poti mimo Mercatorja ustrezna.
Ob 19.24 uri se je navzočnost na seji spremenila ( prisotnih 10 članov sveta).
Predsedujoči je povedal, da je bila na četrtno skupnost prejeta pisna anonimna prijava in zahteva za
umik deponiranega gradbenega materiala v Spodnjih Gameljnah pri h. št. 101. Svetniki so podprli
predlog, da Svet takšnih prijav obravnaval ne bo obravnaval.
Predsedujoči j dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA št. 5/ 27:
Anonimnih prijav, brez podpisa pošiljatelja oz. pošiljateljev, ki jih prejme četrtna skupnost,
Svet četrtne skupnosti Šmarna gora ne bo obravnaval.
Navzočih je bilo 10 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 10 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 10 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
V nadaljevanju je predsedujoči seznanil člane, da je bila na pristojno službo- Direkcijo za vode
poslana pobuda za čiščenje jarka ob ul. Pot na goro. Struga in nabrežina nista bili čiščeni, od kar se
je pred nekaj leti izvedla sanacija. Odziva od njih nimamo.
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POROČILO PREDSEDNIKA SVETA
Predsedujoči je podal sledeče informacije:
- z namenom sistematične, pregledne in učinkovite obravnave pobud in predlogov četrtnih skupnosti
vezanih na prometne ureditve, je nova vodja Odseka za promet pri OGDP MU MOL z
predsedniki četrtnih skupnosti in strokovnimi sodelavci, opravila razgovor o odprtih zadevah. ČS
Šmarna gora je imela razgovor konec avgusta;
- podano je bilo poročilo, katere prioritetne naloge 2014-2018, ki jih je Svet ČS sprejel v
začetku mandata, so bile izvedene in katere ne. Poročilo se pošlje članom sveta.;
- po planu vzdrževanja na območju ČS Šmarna gora za leto 2018 so bile v Šmartnu, v Tacnu in na
Rašici urejene nekatere poljske poti;
- Mestna občina bo na javnih površinah postavila enotne table, ki opozarjajo na upoštevanje pravil
obnašanja na javnih površinah. Table bodo postavljene na otroških igriščih I. kategorije, v
nekaterih parkih in na nekaterih zelenih površinah. ČS Šmarna gora je podala 2 lokaciji za
postavitev tabel in sicer na otroškem igrišču v Srednjih Gameljnah in na igrišču pri Osnovni šoli
Šmartno;
- da je potrebno do konca naslednjega tedna -21. 9. zbrati prispevke za novo številko Šmarnogorskih
Razgledov.
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Predsedujoči je še povedal, da ga je klicala revirna gozdarka , da so prejeli pobudo za asfaltiranje dela
ceste, ki pelje na Rašico, proti Planinskemu domu ( del od Rašice do platoja ) in predlagala, da bi
stroške ureditve poleg AKOS-a in MOL-a delno sofinancirala tudi ČS. Predsedujoči je menil, da gre
v navedenem primeru za zasebni interes enega ali več oseb. Skratka, ni jasno kdo in zakaj je podal
takšno pobudo. Je pa dejstvo, kot je povedal, da v letošnjem letu ČS nima predvidenih finančnih
sredstev za takšen namen.
Član Sveta ČS Alojz Suhoveršnik je povedal, da se s takšnim načinom ne strinja in predlagal, da naj
pobudnik poda pisno pobudo na ČS.
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POBUDE, PREDLOGI IN VPRAŠANJA ČLANOV SVETA
Član Sveta ČS Franci Marolt je predlagal:
- da se še enkrat pošlje pobuda na OGDP za sanacijo dela vozišča na Cesti Cirila Kosmača- na
klancu, pred izvozom na glavno cesto v Šmartnem;
- da se za ostanek sredstev na področju komunale izvede obrez drevja ob Cesti Cirila Kosmača- na
klancu
Članica Sveta ČS Renata Jernejc je povedala, da se v Spodnjih Gameljnah dogaja, da kdo od
stanovalcev namesto v zabojnik, vrečke z odpadki odvrže kar v strugo Gameljščice ter kako to
preprečiti.
Član Sveta ČS Valentin Zavašnik je povedal, da spremlja zadevo v zvezi z izvajanjem fekalne in
meteorne kanalizacije v sosednji občini. Pri delovodji se bo pozanimal, koliko cevi bo položenih in
kam je predviden izpust. V kolikor bo položena samo ena cev, potem se zna zgoditi, da bo na
Kajakaški prišlo do poplavljanja. Do poligona je položena cev in narejen jašek, ne ve pa se, kam bo
to speljano. Pri delovodji se bo pozanimal, koliko cevi bo položenih in kam je predviden izpust
meteorne kanalizacije.

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
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