
 

 

 

Številka:900- 67/2016-4                                                                                             

Datum:23.03.2016 

 

 

 

Z A P I S N I K 

 

 

11. seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, ki je bila v ponedeljek,  21. 03. 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. 

 

Članici Sveta ČS Šmarna gora je na podlagi pisne odstopne izjave predčasno prenehal mandat. Do 

potrditve mandata novemu članu sveta, deluje svet z manjšim številom članov ( 12 članov sveta).   

 

Predsedujoči je ugotovil, da je na začetku seje od 12 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, Bogdan Groznik, Renata Jernejc,Franc Marolt, mag.  

                                               Tanja Muha, mag. Alenka Pirjevec, Alojz Suhoveršnik,Renata Zajc in  

                                               Valentin Zavašnik. 

 

ODSOTNI: Stanislav Artelj (opravičeno), dr. Dragan Matić in Maja Premrl 

                       

 

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 zapisnika 10. redne seje  Sveta Četrtne skupnosti Šmarna  gora, Mestne 

občine Ljubljana 

2. Potrditev dokumentov zaključnega računa za leto 2015 

3. Priprava na Dan ČS 

4. Izvrševanje finančnega načrta za leto 2016- predlogi Pododborov pri Svetu ČS 

5. Pobude, predlogi in vprašanja članov sveta in občanov 
        

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 

POTRDITEV ZAPISNIKA 10. REDNE SEJE  SVETA ČETRTNE SKUPNOSTI ŠMARNA  

GORA, MESTNE OBČINE LJUBLJANA 

 
Gradivo  so člani sveta prejeli skupaj z vabilom na sejo. 

 

Ker razprave o zapisniku ni bilo, je predsedujoči dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA št. 1/ 11: 

Svet četrtne skupnosti Šmarna gora sprejema zapisnik 10. redne seje brez pripomb. 

 

Navzočih je bilo 9 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 8 članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo 8 članov sveta. 

Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 2 

POTRDITEV DOKUMENTOV ZAKLJUČNEGA RAČUNA ZA LETO 2015 

 

Gradivo so člani sveta prejeli skupaj z vabilom na sejo. 

  

Razpravljal ni nihče. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje  

PREDLOG  SKLEPA ŠT. 2/11 

Svet ČS Šmarna gora, MOL  sprejema  Poročilo o  doseženih ciljih in rezultatih in Poročilo o 

realizaciji finančnega načrta ČS Šmarna gora za leto 2015 . 

 

Navzočih je bilo 9 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 9 članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo 9 članov sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

 

AD 3 

PRIPRAVA NA DAN ČS 

 

Predsedujoči je povedal, da se je potrebno dogovoriti glede izvedbe programov in prireditev ob 

Dnevu ČS in predlagal: 

  

- da bi bila na dan četrtne skupnosti, 5.5.2016 v OŠ Šmartno izredna seja sveta z krajani;  

- dnevni red seje bi bil sestavljen iz slavnostnih nagovorov, kulturnih točk učencev OŠ, predstavitve  

  zunanjih sodelavcev-Mestno redarstvo in prostovoljna gasilska društva Tacen, Gameljne in Rašica,  

  varnostnih razmer na območju četrtne skupnosti, poročila o delu sveta  ter vprašanj in pobud   

  krajanov. Ena izmed točk dnevnega reda bi bila tudi podelitev priznanj;  

- da se podeli priznanje OŠ Šmartno  za večletno uspešno sodelovanje z četrtno skupnostjo. Drugih  

predlogov za podelitev priznanj ni bilo; 

- da se predstavi filmček o ZPE 2016 
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- da bi bila prireditev »Krajani krajem« 21. aprila v šoli, sovpadala pa bi  z praznovanjem 150-letnice 

šole. V programu bi nastopili učenci OŠ Šmartno, lokalna društva pa bi predstavila svoje delovanje. 

V sklopu prireditve bi bila tudi razstava na temo Šmarna gora; 

- da se društva z območja ČS povabi k sodelovanju pri izvedbi prireditve »Krajani krajem » ob 

Dnevu ČS. 

 

 

Po razpravi je predsedujoči dal na glasovanje naslednje predloge sklepov: 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 3/11: 

Svet četrtne skupnosti Šmarna gora sprejema dnevni red izredne seje sveta, ki bo v četrtek, 5.5. 

2016 v Osnovni šoli Šmartno. 

 

Navzočih je bilo 9 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 9 članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo 9 članov sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 4/11: 

Društvom na območju ČS Šmarna gora se pošlje poziv za sodelovanje na prireditvi »Krajani 

krajem« ob Dnevu ČS. Društva morajo sodelovanje potrditi pisno. 

 

Navzočih je bilo 9 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 9 članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo 9 članov sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 5/11: 

Priznanje Četrtne skupnosti  Šmarna gora se za dolgoletno sodelovanje s četrtno skupnostjo  

podeli Osnovni šoli Šmartno. Naroči se izdelava priznanja. 

 

Navzočih je bilo 9 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 9 članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo 9 članov sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 4 

IZVRŠEVANJE FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2016- PREDLOGI 

PODODBOROV PRI SVETU ČS 

 

 

Pododbori pri Svetu ČS so pripravili predloge in pobude za ureditev komunalne problematike.  

 

Pobude in predlogi Pododbora za Gameljne z Rašico so naslednji:  

-ureditev zelenice na obračališču v Srednjih Gameljnah; 

-ureditev zelenice pred trgovino Mercator v Srednjih Gameljnah; 

-ureditev bankin ceste Srednje Gameljne – Šmartno; 

-pločnik Zg. Gameljne (Pirnat); 

-pločnik Zg. Gameljne – AC; 

-ureditev križišča (postavitev ogledala) na križišču cest ZRMK- Rašica – cesta proti Oblak (Srednje 

Gameljne); 
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-fitnes naprave na igrišču v Srednjih Gameljnah; 

-sanacija jam na parkirišču pred trgovino Mercator v Srednjih Gameljnah; 

-pregled kanalizacijskih ter meteornih cevi na delu pred Športnim društvom; 

-trajna ureditev ceste Gameljne – Povodje; 

-nasutje makadamskih cest v Gameljnah in Rašici; 

-nabava stojal za kolesa pred Domom krajanov v Gameljnah ter pri igralih na igrišču v Gameljnah; 

-ureditev vodotoka Gameljščica; 

 

Pododbor predlaga Svetu ČS, da v Pododbor za Gameljne z Rašico  imenuje  članico sveta Renato 

Jernejc.  

 

 

Pobude in predlogi Pododbora za Šmartno so: 

- čiščenje kanala pod avtobusno postajo proti avtocesti in površinsko čiščenje na klancu Ceste Cirila  

  Kosmača; 

- čiščenje ponikovalnic na cesti Cirila Kosmača in na Juričevi ( pri Kosec); 

- poziv OGDP za sanacijo asfaltne površine na klancu Ceste Cirila Kosmača; 

- poziv DRSC-ju za postavitev obcestnih količkov v delu pri avtobusni postaji v križišču  

  v Šmartnem ( nasproti kapelice) zaradi parkiranja avtomobilov; 

- nasutje in utrditev makadamske poti v Grobeljci; 

- možnost podaljšanja najema radarske table ob cesti v Šmartnem; 

- postavitev table »otroci na cesti« v križišču v Šmartnem; 

- pridobitev soglasja  DRSC za služnost zemljišča na katerem so postavljene informacijske table, 

  na podlagi katerega bi se lahko naročilo izdelavo  projekta ureditve okolice avtobusnega postajališča  

  nasproti kapelice; 

- pobuda, da se na izredno sejo z krajani povabi predstavnika Direkcije RS za infrastrukturo.   

 

 

 

Pobude in predlogi Pododbora za Tacen so: 

- čiščenje peskolova na Šturmovi; 

- čiščenje peskolova ob Ul. Bratov Novak; 

- čiščenje kanala pod Policijsko akademijo; 

- pobuda za postavitev košev za odpadke pri pasjih zabojnikih. 

 

 

 

Predsedujoči je  dal na glasovanje  

 

PREDLOG  SKLEPA ŠT. 6/11 

Svet ČS Šmarna gora sprejema predloge in pobude, ki  jih je predlagal  posamezni Pododbor 

pri Svetu ČS za ureditev komunalne problematike. Nekatere pobude in predloge bo možno 

urediti s sredstvi ČS, ostale pa se posreduje za ureditev pristojnim službam na MOL ali drugim 

institucijam.   

 

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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Na  predlog Pododbora za Gameljne z Rašico je predsedujoči dal na glasovanje še naslednji  

 

PREDLOG  SKLEPA ŠT. 7/11 

Svet ČS Šmarna gora v Pododbor za Gameljne z Rašico imenuje  članico sveta Renato Jernejc. 

Pododbor za Gameljne z Rašico sestavljajo naslednji člani: Alojz Suhoveršnik, Bogdan 

Groznik, dr. Dragan Matić, mag. Tanja Muha, Renata Jernejc in Marko Ramovž. 

 

Navzočih je bilo 9 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 9 članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo 9 članov sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

 

AD 5 

POBUDE, PREDLOGI IN VPRAŠANJA ČLANOV SVETA IN OBČANOV 

 

 

Predsedujoči je podal naslednje informacije: 

- da si bodo predstavniki pristojnega oddelka MOL ogledali cesto Zgornje Gameljne- 

  Povodje,Šmarnogorsko pot in Ul. Jožeta Štruklja- četrtna skupnost o datumu ogleda še ni bila  

  obveščena; 

- da je Društvo upokojencev podalo pobudo za ureditev zelene površine pred Trgovino Mercator  

  (zaradi razraščenosti zelene vegetacije je sedanje stanje zelo neugledno). Zemljišče ni v lasti MOL,  

  zato mora lastnik – Poslovni sistem Mercator poskrbeti za ureditev zelenice; 

- da je potrebno do konca meseca pripraviti seznam poljskih poti za ureditev v letošnjem letu in  

  predlagal, da se uredi ali uredi tiste oljske poti, ki niso bile urejene v letu 2015 ali pa se uredi  

  odvodnjavanje na poti na Rašici, kjer prihaja do zamakanja spodnjih hiš; 

- da je potekal razgovor z predstavnikoma Pošte Slovenije glede  preoblikovanja pošte Šmartno  

   v pogodbeno pošto; 

- da je razočaran, saj je pričakoval večji obisk prireditev v času zelenega ambasadorstva s strani  

  članov sveta in krajanov; 

 

O urejanju in vzdrževanju poljskih poti, preoblikovanju pošte Šmartno, neurejenosti zelene površine 

ob trgovini Mercator in zelenem ambasadorstvu je v nadaljevanju potekala razprava. 

Glede predloga za ureditev poljskih poti je g. Suhoveršnik povedal, da je bil opravljen ogled in na 

sestanku z Zavodom za gozdove- revirno gozdarko in MOL-om dogovorjeno, da je potrebno 

predhodno pridobiti soglasja lastnikov zemljišč oziroma hiš, ki se nahajajo pot potjo in  kjer prihaja 

do zamakanja ter, da je za pridobitev soglasij zadolžen g. Kosec Vilko. 

 

Po razpravi je predsedujoči je dal na glasovanje naslednje predloge sklepov 

 

PREDLOG  SKLEPA ŠT. 8/11 

Poslovni sistem Mercator d.d., lastnika zemljišča pred Trgovino Mercator v Gameljnah se 

pozove, da uredi zelenico.  

 

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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Dogovorjeno je bilo, da predsednik posreduje Oddelku za varstvo okolja-Odseku za razvoj podeželja 

informacijo, da v letošnjem letu po seznamu uredi  tiste poljske poti, ki niso bile urejene v letu 2015. 

 

  

Mag. Tanja Muha je  zaprosila za pojasnilo glede izgradnje pločnikov v Zgornjih Gameljnah. 

 

Predsedujoči je povedal, da so v zadevi Pirnat  pisno soglasje posredovali samo lastniki zemljišča in 

hiše. 

 

V nadaljevanju je bilo dogovorjeno: 

- da predsednik sveta in podpredsednik Alojz Suhoveršnik pridobita soglasja še preostalih lastnikov 

zemljišč za izgradnjo pločnika v Zgornjih Gameljnah v zadevi Pirnat; 

- da predsednik sveta zaprosi  OGDP,MU,MOL za pričetek  izgradnje pločnika od AC do prve hiše v  

 Zgornjih Gameljnah.  

 

Renata Jernejc je podala pobudo krajanov Gameljn, da se na zemljišču ob športnem igrišču v 

Srednjih Gameljnah namesto novega gasilskega doma  zgradi dom za starejše. 

 

Predsedujoči je povedal, da je zemljišče namenjeno za civilno zaščito, kar pomeni, da se lahko gradi 

samo nov gasilni dom. Sedanja lokacija starega gasilnega doma je namreč neustrezna( ni omogočen 

varen izvoz intervencijskim vozilom, ni parkirnih mest za vozila gasilcev, ki prihajajo na 

intervencije, ni možnosti usposabljanja podmladka…) 

 

  

 

 

 

 

Seja je bila zaključena ob 21:00 uri. 

 

 

 

 

Zapisala: 

Brigita Pavlič                                                                                          Primož Burgar        

                                                                                               Predsednik Sveta četrtne skupnosti 

                                                                                                                Šmarna gora 

                                                                                                         Mestne občine Ljubljana                                                                                     

                                                                                                                 

 


