
 

 

 

 

Številka:900- 322/2017-4                                                                                                                                                                     

Datum:08.12.2017 

 

 

 

Z A P I S N I K 

 

21. seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, ki je bila v sredo, 08. 11. 2017 s pričetkom 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 11 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, 

                                                 Maja Premrl,Alojz Suhoveršnik, Renata Zajc in Valentin Zavašnik. 

 

OPRAVIČENO ODSOTNI: Renata Jernejc in mag. Tanja Muha  

                       

OSTALI NAVZOČI:Brigita Pavlič -strokovna sodelavka Službe za lokalno samoupravo 

 

 

                                                                           

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 20. redne in 8. izredne seje  Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, 

Mestne občine Ljubljana 

2. Aktivnosti med 20. in 21. sejo- prejeta in poslana pošta 

3. Poročilo predsednika sveta 

4. Dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 377 

Gramoznica Gameljne – za vzhodni del ŠG-471 

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

 

Navzočih je bilo 11 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 11 članov sveta. 

Za predlagani dnevni red je glasovalo 11 članov sveta. 

 

Dnevni red je bil sprejet. 
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AD 1 

POTRDITEV ZAPISNIKA 20. REDNE IN 8. 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.  

 

O zapisniku ni razpravljal nihče, zato je predsedujoči dal na glasovanje naslednji  

 

PREDLOG SKLEPA št. 1/ 21: 

Svet četrtne skupnosti Šmarna gora sprejema zapisnik 20. redne 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. 

 

PREDLOG SKLEPA št. 2/ 21: 

Svet četrtne skupnosti Šmarna gora sprejema zapisnik 8. 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 2 

AKTIVNOSTI MED 20. IN 21. SEJO- PREJETA IN POSLANA POŠTA 

 

Gradivo so člani sveta prejeli naknadno. Obrazložitev je podal predsedujoči. Vprašanj s strani članov 

ni bilo. 

 

 

 

 

AD 3 

POROČILO PREDSEDNIKA SVETA 

 

Predsedujoči je poročal o  koordinaciji predsednikov svetov ČS na kateri so obravnavali pregled 

izvedenih malih del po četrtnih skupnostih za leto 2017.  
  

Podal je informacijo, da se izvaja energetska sanacija fasade OŠ Šmartno in kurilnice za prehod na 

drugega energenta za ogrevanje-plinovod, zato se tudi izvajajo dela na Cesti Cirila Kosmača. Trasa 

plinovoda bo v letošnjem letu zgrajena do osnovne šole. Dela na trasi izgradnje plinovoda za ostale 

ulice (Grobeljca, Ul. Jožeta Štruklja,Juričeva, Ingličeva) se bodo izvajala v letu 2018.   

 
V nadaljevanju je še povedal, da bo prednovoletno srečanje Sveta ČS 23. 11. 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. 

 

 

 

 



 

3 

 

AD 4 

DOPOLNJENI OSNUTEK ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM 

NAČRTU 377 GRAMOZNICA GAMELJNE – ZA VZHODNI DEL ŠG-471 

 

 

Predsedujoči je prisotne seznanil, da naj bi v času od 30.11.2017 do 3.1.2018 potekala javna 

razgrnitev dopolnjenega osnutka odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu ( v nadaljevanju 

OPPN) 377 gramoznica Gameljne – za vzhodni del ŠG-471, s katerim se načrtuje odlaganje 

izkopnega materiala do kapacitete 250.000 m
3
 v okviru izgradnje protipoplavnih ukrepov, ki se 

načrtujejo z Uredbo o državnem prostorskem načrtu.  

 

V razpravi so svetniki opozorili, da je potrebno definirati interes ČS in  že sedaj izpostavili vprašanja, 

ki se pojavljajo v zvezi z projektom, ki so pomembna za tam živeče občane in tudi za celotno četrtno 

skupnost: 

- ali so predvidene meritve hrupa; 

- kakšni bodo vozni redi in pogostnost ter ure vožnje tovornih vozil do gramoznice; 

- kakšna, če sploh bo, je predvidena omejitev vožnje ob vikendih; 

- pri deponirani zemljini se lahko pojavi prisotnost invazivnih rastlin ( npr. japonski dresnik), ki ga je  

  potem težko odstraniti; 

- kako bo z ureditvijo katastrskih mej, ki še od leta 1984 niso urejene; 

- zagotoviti bi se moral  24- urni stalni nadzor pri odlaganju odpadkov; 

- dovozna cesta bi morala biti dobro utrjena in imeti asfalt, ne pa samo protiprašne prevleke, saj je že  

  sedaj problematično dostopanje do gramoznice; 

- z vožnjo tovornih vozil  po dovozni poti se bo za bližnje stanovalce povečal hrup, v sušnem obdobju  

  pa  prašenje.  

 

 

Ob 19.33 uri se je navzočnost  na seji  spremenila ( prisotnih 10 članov sveta). 

 

Po razpravi je predsedujoči dal na glasovanje 

PREDLOG SKLEPA št. 3/ 21: 

Predsedujoči do seje Mestnega sveta MOL, 27. 11. 2017 na kateri bo obravnavan Dopolnjen 

osnutek odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 377 gramoznica Gameljne – za 

vzhodni del ŠG-471, pripravi stališče Sveta ČS. 

 

Navzočih je bilo 10 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 10 članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo 10 članov sveta.  

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

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 za postavitev hitrostnih ovir na ulici Pot sodarjev. 

 

Po razpravi je predsedujoči  dal na glasovanje 

PREDLOG  SKLEPA ŠT. 4/21: 

V zvezi z predlagano pobudo za postavitev hitrostnih ovir na ulici Pot sodarjev v Tacnu 

 je Svet ČS Šmarna gora mnenja, da so izpolnjeni kriteriji za postavitev hitrostnih ovir. Pobudo 

odstopamo v nadaljnje reševanje Oddelku za gospodarske dejavnosti in promet, MU,MOL. 
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Navzočih je bilo  10 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo  10 članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo  9 članov sveta. PROTI je glasoval 1 član. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

► Pobude, predlogi in vprašanja članov sveta: 

 

   

 

- Stanislav Artelj je povedal, da se je na koncu Gustinčičeve ulice razširilo zemljišče in naredila  

  pot, po kateri  se bo vozil les iz gozda. Zaradi navedenega naj bi bila v bodoče problematično  

  odvajanje meteornih vod in morebitno poplavljanje objektov ob Gustinčičevi ulici. 

 

  Predsedujoči je povedal, da se bo s strani ČS opravil ogled na terenu. 

 

- Alojz Suhoveršnik je povedal, da so stanovalci na Juričevi ulici in ostalih ulicah v Šmartnem  

  prejeli informacijo, da v navedenem delu ne bo plinovoda.  

 

Predsedujoči je povedal, da ta informacija ČS ni znana, ker je po načrtu predvidena trasa plinovoda 

tudi v navedenem delu, le izgradnja se bo zamaknila v leto 2018.  Bo pa vseeno pri pristojnih preveril 

ali informacija, da tam ne bo plinovoda, drži. 

 

 

 

 

 

 

Dnevni red je bil izčrpan in predsedujoči je sejo zaključil ob 20:30 uri. 

 

 

 

Zapisala: 

Brigita Pavlič                                                                                          Primož Burgar    

     

                                                                                               Predsednik Sveta četrtne skupnosti 

                                                                                                                Šmarna gora 

                                                                                                         Mestne občine Ljubljana                                                                                     

                                                                                                                 

 


