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Številka:900- 96/2015-4                                                                                             

Datum:05.03.2015 

 

 

Z A P I S N I K 

 

4. seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, ki je bila v sredo,  04. 03. 2015 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).  

 

Na podlagi Sklepa št. 1 /2 sprejetega na 2. redni seji dne 19.11.2014, se je seja Sveta 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: Stanislav Artelj,Primož Burgar, Bogdan Groznik, Renata 

Jernejc,Jelislava Lebesmühlbacher, Franc Marolt,mag. Tanja Muha, mag. Alenka Pirjevec, 

Alojz Suhoveršnik,Renata Zajc in  Valentin Zavašnik. 

 

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

                       
OSTALI NAVZOČI:  Alenka Lovišček Stojanovič-predsednica Turističnega društva Šmarna gora,  

                                    Brigita Pavlič in Snježana Zrnić -strokovni sodelavki 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. Predstavitev nove predsednice Turističnega društva Šmarna gora 

2. Potrditev zapisnika 3. redne seje  Sveta Četrtne skupnosti Šmarna  gora, Mestne občine 

Ljubljana 

3. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih ter Poročilo o realizaciji finančnega načrta ČS 

Šmarna gora za leto 2014 

4. Izvedbeni načrt ČS Šmarna gora za leto 2015  

5. Komunalna problematika: 
- izgradnja pločnika od AC do Zgornje Gameljne h.št. 55; 

- rušitev objekta Zgornje Gameljne 44 za izgradnjo pločnika in širitev ceste; 

- izgradnja pločnika v Tacnu od Molekove ulice do Pločanske ulice; 

- cesta mimo Mercatorja v Srednjih Gameljnah; 

- vzdrževanje poljskih poti v letu 2015 na območju Četrtne skupnosti Šmarna gora; 

- dopis za kategorizacijo ceste v Srednjih Gameljnah od h. št. 29 do 31; 

- igrišče v Srednjih Gameljnah 

6. Pobude, predlogi in vprašanja članov sveta 
          

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 NOVE PREDSEDNICE TURISTIČNEGA DRUŠTVA ŠMARNA GORA 

 

Predsednica Turističnega društva Šmarna gora ga. Alenka Lovišček Stojanovič se je na kratko 

predstavila ter povedala, da so v upravnem odboru sedaj poleg starejših članov z izkušnjami tudi 

mladi člani, da je društvo odprlo facebook stran in da pričakuje še boljše sodelovanje s četrtno 

skupnostjo. V društvu ugotavljajo, da je premalo odziva oziroma vključitve krajanov v čistilne akcije 

ter da je ideja, da bi v naslednjem letu obudili pustovanje. Člane sveta je v nadaljevanju seznanila še 

z nalogami iz programa Turističnega društva Šmarna gora za leto 2015.    

 

Člani sveta so bili s strani predsedujočega seznanjeni, da bo v letošnjem letu Planinska pesem na bolj 

dostopni in primerni  lokaciji Tacnu ali v Šmartnem za prebivalce ČS ter z večjim poudarkom na 

Dnevu ČS. Predlagal je, da bi  v odboru Turističnega društva pri pripravi programa sodelovali tudi 3 

člani sveta ČS.  

 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednja predloga sklepov 

  

PREDLOG SKLEPA ŠT. 1/4: 

Društva delujoča v ČS se pozove k sodelovanju pri izvedbi prireditve Dneva ČS, ki ga morajo 

potrditi pisno z navedbo na kakšen način bodo sodelovala v programu. 

 

Navzočih je bilo 11 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 11 članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo 11 članov sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 2/4: 

V odboru Turističnega društva pri načrtovanju programov prireditve ob prazniku Dneva ČS 

bodo sodelovali člani sveta v sestavi: 

- Primož Burgar 

- mag. Alenka Pirjevec 

- mag. Tanja Muha  

 

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 seznanil, da bo  čistilna akcija potekala med 22. marcem in 22. aprilom, 

da je Turistično društvo že imelo usklajevalni sestanek z društvi ter, da svet ČS samostojne čistilne 

akcije ne bo imel, pač pa se bodo posamezni člani sveta vključili preko društev, v katerih delujejo. 
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AD 2 

POTRDITEV ZAPISNIKA 3. REDNE SEJE  SVETA ČETRTNE SKUPNOSTI ŠMARNA  

GORA, MESTNE OBČINE LJUBLJANA 

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

 

Članica sveta mag. Alenka Pirjevec je opozorila na slovnične napake in sicer je potreben popravek 

pri: 

- točki AD/7- 1, 4 alineji iz »….- odgovora nismo prejela »v ( prejeli); 

- točki AD/7- 1, 6 alineji namesto » … z  pripravljalcem spletne strani ČS (črka s)  

- na prvi strani »OSTALI NAVZOČI:  ...Službe za lokalno …. dodati manjkajočo besedo samoupravo 
 

Ker drugih pripomb ni bilo, je predsedujoči predlagal naslednji 

  

PREDLOG SKLEPA ŠT. 3/4: 

Svet četrtne skupnosti Šmarna gora sprejema zapisnik 3. seje s slovničnimi popravki.  

 

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 

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH TER POROČILO O 

REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA ČS ŠMARNA GORA ZA LETO 2014 

 

Gradivo so člani sveta prejeli skupaj z vabilom na sejo. 

 

Ker razprave ni bilo je predsedujoči dal na glasovanje 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 4/4: 

Svet Četrtne skupnosti Šmarna gora se je seznanil s Poročilom o doseženih ciljih in rezultatih 

ter Poročilom o realizaciji finančnega načrta ČS Šmarna gora za leto 2014. 

 

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 

IZVEDBENI NAČRT ČS ŠMARNA GORA ZA LETO 2015 

 

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

  

Razprave ni bilo, zato je predsedujoči predlagal  

PREDLOG SKLEPA ŠT. 5/4: 

Svet Četrtne skupnosti Šmarna gora sprejema Izvedbeni načrt izvajanja projektov in 

programov ČS Šmarna gora vezanih na izvrševanje finančnega načrta za leto 2015 brez 

pripomb. Register tveganj je priloga originalnemu izvedbenemu načrtu. 
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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 

KOMUNALNA PROBLEMATIKA 

 

Predsedujoči je podal naslednja pojasnila: 

  

Izgradnja pločnika od AC do Zgornje Gameljne h.št. 55 
- projekt je narejen  

- potekajo razgovori za pridobitev zemljišč 

-v kolikor bodo zemljišča pridobljena bi bilo možno že v spomladanskem obdobju pristopiti k realizaciji.  
 

Rušitev objekta Zgornje Gameljne 44 za izgradnjo pločnika in širitev ceste 
- izdelan je PZI načrt 

- z lastniki je bil opravljen neformalen razgovor glede prenosa zemljišč 

- predvidoma bo potreben še skupni sestanek za pridobitev pisnih soglasij za zemljišča  

- aktivnosti se nadaljujejo 

 

******* 

Ob 19.00 uri se je navzočnost članov sveta na seji  spremenila ( prisotnih 10 članov sveta). 

 

******* 

 

Izgradnja pločnika v Tacnu od Molekove ulice do Pločanske ulice 

- v izdelavi je načrt ureditve 

- formalno je bil tudi že opravljen razgovor z lastniki za pridobitev  zemljišč, ki so potrebna za poseg 

 

   

Cesta mimo Mercatorja v Srednjih Gameljnah 

- ČS je v preteklih mandatnih obdobjih že večkrat naslovila pobude za ureditev lastninsko pravnih razmerij na cestah, ki so  

   v privatni lasti,med njimi tudi za cesto mimo Mercatorja,vendar zaradi neodzivnosti pristojnih na MOL, se postopek  

   prenosa še ni začel. 

 

 

Vzdrževanje poljskih poti v letu 2015 na območju Četrtne skupnosti Šmarna gora 
- prejeli smo odgovor pristojnega oddelka, katere poljske poti so bile vzdrževane s strani MOL v letu 2014 na območju ČS  

  Šmarna gora 

 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 6/4: 

 

Člani pododborov  pri svetu ČS na terenu pregledajo poti, ki so potrebne vzdrževanja v letu 

2015 na podlagi izpisa parcelnih  številk in do 15.3.2015 pripravijo seznam. 

 

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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Dopis za kategorizacijo ceste v Srednjih Gameljnah od h. št. 29 do 31 
Predsedujoči je dal na glasovanje  

PREDLOG SKLEPA ŠT. 7/4: 

Dopis se posreduje v reševanje Oddelku za gospodarske dejavnosti in promet. 

 

Navzočih je bilo 10 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 10 članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo 10 članov sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

Igrišče v Srednjih Gameljnah 
- igrišča z baliniščem in objektom so na zemljiščih, v lasti MOL, ureja pa jih Športno društvo Gameljne Rašica 

- želja ŠD Gameljne Rašica, ki  ima nov vodstveni kader je, da se zadeva glede vzdrževanja in upravljalskih pravic  doreče  

  na mestni ravni- potreben bi bil  razgovor pri podžupanu MOL, zadolženemu za lokalno samoupravo 

- vsa igrala na otroškem igrišču so stara, brez potrebnih atestov, zato jih je potrebno na podlagi inšpekcijske odločbe    

  odstraniti 

 

AD 6 

POBUDE, PREDLOGI IN VPRAŠANJA ČLANOV SVETA 

 

1.Predsedujoči je podal sledeče informacije: 

- članom sveta bodo posredovani odgovori MOL na pripombe, ki jih je ČS Šmarna gora  

   podala  na  osnutek proračunov za leti 2015 in 2016 ter gradivo- odgovori na pripombe in pobude  

   mestnih svetnikov, četrtnih skupnosti in drugih, ki bo obravnavano na seji MS; 

- OGDP je izdal soglasje za postavitev opornega zidu na Ul. Ivice Pirjevčeve 20; 

- s strani ČS so bili prijavljeni naslednji programi usposabljanja in informiranja prebivalcev v letu  

  2015 in kateri naj bili izvedeni v okviru Dneva ČS: 
 Delavnica Temeljni postopki oživljanja za uporabo avtomatskega defibrilatorja (TPO in AED); 

 Projekt Misli na srce- merjenje krvnega pritiska, holesterola in sladkorja v krvi 

 “Poenostavimo si življenje”-različne delavnice npr. Kako izdelati bio pralni prašek, bio deodorant in druga čistila 

 Predstavitev dejavnosti JP Snaga: Center ponovne uporabe,problematika zavržene hrane, zbiranje določenih vrst 

odpadkov 

- da so predsednice in predsedniki ČS imeli redni mesečni razgovor z Podžupanom MOL Dejanom  

  Crnekom na katerem so se pogovarjali o prioritetnih nalogah ČS v obdobju 2014-2018 

- da člani sveta razmislijo in podajo mnenje o predlogu odprtja facebook profila ČS Šmarna gora   
 

  

2. Spletna stran MOL-četrtne skupnosti-ČS Šmarna gora  
   Članica sveta mag. Tanja Muha je pripravila popravke in dopolnitev vsebin o ČS Šmarna gora, ki  

   je objavljeno na spletišču MOL – četrtne skupnosti in  so jih člani sveta prejeli v pisni obliki.  

 

  Članica sveta mag. Tanja Muha je: 

 - vprašala ali se zapisnike sej sveta objavlja na spletišču MOL; 

 - menila, da je spletna stran ČS Šmarna gora s strani krajanov še premalo obiskana; 

 - vprašala glede možnosti izdajanja glasila ČS 

 

  Predsedujoči je odgovoril, da možnost izdajanja glasila obstaja in da objavljanje zapisnikov na  

  spletni strani MOL ni potrebno ter dal na glasovanje  

 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 8/4: 

Članico sveta mag. Tanjo Muha se zadolži, da kontaktira pristojno osebo na Centru za 

informatiko za popravke in dopolnitve podatkov o ČS Šmarna gora na spletišču MOL- četrtne 

skupnosti.  
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Navzočih je bilo 10 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 10 članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo 10 članov sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

3. Članica sveta Renata Jernejc je posredovala pisni pobudi za popravilo rešetke čez  cesto  

(od kapelice do čistilne naprave) in namestitev javne razsvetljave v  Spodnjih Gameljnah  

do h. št. 2e. 

 

Strokovna sodelavka Brigita Pavlič je povedala, da je bila pobuda za popravilo rešetke že  

posredovana na OGDP preko programa GIS MOL. 

  

PREDLOG SKLEPA ŠT. 9/4: 

Pobuda za postavitev javne razsvetljave bo posredovana OGDP. 

 

Navzočih je bilo 10 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 10 članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo 10 članov sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

3. Član sveta Alojz Suhoveršnik je vprašal ali je že prestavljen prometni znak na Rašici iz privat 

parcele na zemljišče PGD Rašica? 

 

Predsedujoči je povedal, da bo pridobil pisno soglasje PGD Rašica, za postavitev znaka ob ali na 

steno gasilnega doma. 

 

 

  

 

 

 

 

Dnevni red 4. seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora je bil s tem izčrpan in predsedujoči je sejo 

zaključil ob 20:30 uri. 

 

 

Zapisala: 

Brigita Pavlič 

                                                                                               Predsednik Sveta četrtne skupnosti 

                                                                                                                Šmarna gora 

                                                                                                         Mestne občine Ljubljana                                                                                     

                                                                                                                Primož Burgar        

 
 


