
 

 

 

 

Številka:900- 100 /2021  - 4                                                                                            

Datum:06.05.2021 

 

 

Z A P I S N I K 

 

16. seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, MOL, ki je potekala v sredo,  05. 05. 2021 ob 18.00 uri, 

v dvorani na sedežu ČS, Pločanska 8,  Ljubljana.  

 

 

Sejo je sklical in vodil predsednik sveta g. Primož Burgar (v nadaljevanju: predsedujoči). 

 

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, Franc Marolt, Marija Medja,  

                                               Renata  Jernejc, Tomaž Pajnič,  Alenka Pirjevec, Maja Premrl,  

                                               Marko Ramovž, Alojz Suhoveršnik in Renata Zajc.  

 

OPR. ODSOTNI: Dragan  Matić in Monika Morgenstern Vrhovnik 
                                                
                          

OSTALI NAVZOČI: Rosana Vidmar - Policijska postaja Šiška in  Brigita Pavlič – strokovna sodelavka 

Službe  za lokalno samoupravo, MU MOL. 

 

 

Seja se ni snemala, ker v prostoru kjer je potekala ni tehničnih možnosti snemanja.  

Upoštevana so bili ukrepi Vlade RS ter priporočila in navodila NIJZ ( socialna distanca, maske, 

razkužilo). 

 

Predsedujoči je predlagal  DNEVNI RED, ki so ga člani sveta četrtne skupnosti Šmarna gora prejeli 

skupaj s sklicem seje. 

 

Ker razprave ni bilo, je predsedujoči dal na glasovanje naslednji DNEVNI RED: 

   

1. Potrditev zapisnika 15. redne seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, Mestne 

občine Ljubljana  

2. Aktivnosti med 15. in 16. sejo- prejeta -poslana pošta 

3. Poročilo predsednika 

4. Izvrševanje finančnega načrta za leto 2021 – sprememba izvedbenega načrta  

5. Pobude, predlogi in vprašanja članov sveta 
                   
Navzočih je bilo 11 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 10 članov sveta. 

Za predlagani dnevni red je glasovalo 10 članov sveta. 

Proti ni glasoval nihče. 

Dnevni red je bil sprejet. 



 

 

 

 

AD 1 

POTRDITEV ZAPISNIKA 15. REDNE SEJE  SVETA ČETRTNE SKUPNOSTI 

ŠMARNA  GORA, MESTNE OBČINE LJUBLJANA 

 

Predlog zapisnika  so člani sveta prejeli skupaj z vabilom. 

 

V zapisniku je potrebno popraviti slovnične napake. Član Sveta Alojz Suhoveršnik  je imel pripombo, 

da je potrebno bolj jasno formulirati njegovo pobudo glede ureditve ustreznega izvoza ( polna črta), da 

bo možno zavijati levo iz stranske poti na glavno cesto v Spodnjih Gameljnah. 

   

 

Predsedujoči  je dal na glasovanje  

 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 1/16: 

Svet četrtne skupnosti Šmarna gora potrjuje zapisnik 15. seje s pripombo člana sveta Alojza 

Suhoveršnika in popravkom slovničnih napak. 

 

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 15. IN 16. SEJO- PREJETA POSLANA POŠTA 

 

Seznam prejetih/poslanih zadev v obdobju med 15. in 16. sejo, od 25.2. do 21.4.2021, so člani sveta 

prejeli s sklicem seje. 

 

Alojz Suhoveršnik je vprašal ali je bil na OGDP poslan dopis za postavitev znaka »slepa ulica« v 

Zgornjih Gameljnah  Predsedujoči je povedal, da še ne. 

 

 

AD 3 

POROČILO PREDSEDNIKA 

 

Predsedujoči je podal naslednje informacije: 

 cesta skozi Šmartno, na delu od Ul. Željka Tonija do Gustinčičeve ulice je urejena in  

  asfaltirana, pričenja se urejanje dela od Gustinčičeve do križišča z Cesto v Gameljne. V dogovoru  

   med MOL in DRSI bo z manjšimi spremembami zaradi prometne varnosti delno  preurejeno       

   trikrako križišče pri kapelici – postavljena bodo stojala za kolesa in klopca.  

 na delu Šmarnogorske poti je položen grobi asfalt, na Gustinčičevi ulici bo grobi asfalt 

položen v   roku 14 dni, pričela so se dela izgradnje kanalizacije  na Pšatniku 

 prenovljena je bila spletna stran ČS Šmarna gora 

 dogodek predaja štafete nogometne žoge v okviru programa evropskega prvenstva v 

nogometu za mlade do 21 (UEFA 21) med ČS Črnuče in ČS Šmarna gora bo izveden 

7.5.2021 v Športnem parku Gameljne  v okvirih, ki jih dopušča trenutna situacija  

COVID -19. 

 OGDP je pripravil predlog nove kategorizacije cest v MOL. Nekategorizirane ostanejo 

naslednje  poti: 

- TACEN: Šturmova (mimo tenis igrišča), med Šturmovo in Pot na goro (povezovalna pot), Pot na  

   goro ( del    od h. št. 21 do h. št. 41 ), Rocenska ul. ( od h.št. 29 do 27E), Tacenska c. ( mimo  

   gostilne Košir do Kavarne Dvor),Čehova ul., Pot sodarjev (od p. Sodarjev, h.st. 31B do h.st. 31),  

   Kajakaška c. ( h.st. 103 do h.st. 93) 



 

 

 

- ŠMARTNO: Ul.Lizike Jančarjeve (ul. Lizike Jančarjeve do ceste, ki vodi do pasje šole), Grobeljca (od h.st.  

  29 do   Grobeljce, h.st. 13), Cesta Cirila Kosmača (od h.st. 22 do h.st. 24 ), Cesta vstaje (od 1141-glavne ceste  

  do h.st. 85), Cesta v Gameljne (od c. v Gameljne, h.st. 8 do ul. Angele Ljubičeve), Ingličeva ul. (od  h.st. 6 do  

  Ingličeve ul., h.st. 16), Juričeva ul. (od  h.st. 17 do h.st. 32), Preloge (po Prelogah do Ul. Željka Tonija),  

  Šmartno ( od glavne ceste do h.st. 31), Gustinčičeva ul. (od Gustinčičeve ul., h.st. 17 do h.st. 56) 

- ZGORNJE GAMELJNE:  

 od Šmartno - Gameljne - Črnuče do h.st. 55E; 

 od Šmartno - Gameljne - Črnuče do h.st. 78 (vila bloki);  

 pot mimo h. št. od 48B,48 D, 48 E,48F, 48 H do javne poti za pešce Zgornje Gameljne, od Šmartno  

                Gameljne – Črnuče 

  mimo h. št. Zg. Gameljne 38 do 31 A 

 od h. št. Zg. Gameljne  27 proti Gaberniku 

-  SREDNJE GAMELJNE: 

 pot mimo Mercatorja do h. št.  Sr. Gameljne 52 

 končna postaja LPP 

 od ceste na Rašico- Sr. Gameljne mimo h. št. 33H, 33 J do 33 L 

 dovozna pot od h. št. Sr. Gameljne 6 do 8B 

- SPODNJE GAMELJNE: 

 od glavne ceste pri gostilni Maček do h.st. Sp. Gameljne 31A 

 od h. št. Sp. Gameljne 2E do čistilne naprave 

 od glavne ceste do h. št. Sp. Gameljne 1C 

 za stanovanjskimi objekti v Sp. Gameljnah s  h. št. od 18 B do 51 oz. do glavne ceste Sp. Gameljne- 

Črnuče 

 od Ribiškega doma do Črnuč –pot ob Savi 

- RAŠICA: 

 od Srednje Gameljne do začetka vasi Rašica h.st. 1 

 do h.st. Rašica  2 (Potokarjevi) 

 odcep pri h. št. Rašica 12C 

 do h. št. Rašica 35 

 pot mimo od h.št. Rašica 17 ( od Drešarja) proti Dobenem, do meje z občinami 

 pot od h. št. Rašica 14a do Planinskega doma na Rašici in stolpa ter manjši odcep- vodohran 

 

Dogovorjeno je, da se  izvleček iz predloga nove kategorizacije občinskih cest in poti pošlje članom 

sveta, da ga pregledajo in do 10.5. 2021 posredujejo svoja mnenja. 

 

 

 

 

AD 4 

IZVRŠEVANJE FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021 – SPREMEMBA 

IZVEDBENEGA NAČRTA  

 

Delovno gradivo so člani sveta prejeli  s sklicem seje. 

 

Predsedujoči je pojasnil, da je potrebno spremembe  izvedbenega načrta izvajanja programov in 

projektov izvesti zaradi svetovanja notranje revizije, ki je opravila pregled  poslovanja četrtnih 

skupnosti za leto 2020.  

  

Izvedbeni načrt izvajanja programov in projektov, vezanih na izvrševanje finančnega načrta ČS 

Šmarna gora za leto 2021 je po sprejetih spremembah naslednji: 

 

PP 016024 – Četrtna skupnost, konto 4020: 

- Tiskanje informatorja Šmarnogorski razgledi, zgibank, voščilnic, obvestil ipd.  

- Gostovanje in podaljšanje domene za  spletno stran četrtne skupnosti 

- Vzdrževanje spletne strani 

- Drugi splošni material in storitve 

- Slavnostno srečanje ob zaključku leta 



 

 

- Povezovanje, sodelovanje in izmenjavanje izkušenj s podobnimi oblikami členitve mesta v LJ., RS ali drugod    

  po svetu 

- Posvet s predsedniki četrtnih skupnosti MOL 

- Posvet s predstavniki društev in organizacij z območja ČS, MOL in RS 

- Nabava materiala za obdaritev otrok  

- Nakup izdelkov za pakete pomoči socialno ogroženim – prehrambeni izdelki ipd. 

- Evropski teden mobilnosti 

PP 016024- Četrtna skupnost ,konto 4022: 

- Povračilo stroškov za uporabo lastnega mobilnega telefona predsednika sveta (po Odloku o financiranju ČS) 

- Poštnina za raznos informatorja, zgibank in vabil, druge poštne storitve, nabava materiala 
PP 016024- Četrtna skupnost,konto 4029: 

- Sejnine za predsednika in člane Sveta ČS (po Odloku o financiranju ČS) 

PP 086004 – Prireditve ob Dnevu ČS: 
- Dan ČS Šmarna gora (konto 4020) 

- Druge poslovne najemnine, zakupnine in licenčnine (konto 4025) 

PP 045123 – Področje komunale - ČS: 
- ureditev odvodnjavanj, popravilo udarnih jam, namestitev luči javne  razsvetljave,obnova in čiščenje  

  obvestilnih tabel ČS, obrez zelene vegetacije,urejanje okolja, zimska služba na  

  nekategoriziranih poteh, košnja trave (konto 4022) 

- Vzdrževanje nekategoriziranih lokalnih poti (konto 4025) 

 

 

Po obravnavi je  predsedujoči dal na glasovanje 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 2/16: 

Sprejme se spremembe izvedbenega načrta izvajanja programov, vezanih na izvrševanje 

finančnega načrta ČS Šmarna gora  za leto 2021.  

Predsednika Sveta se pooblašča, da zaradi usklajevanja višine finančnih sredstev za izvedbo 

posameznih programov glede na dejanske stroške izvede samostojne  prerazporeditve oz. 

predlaga pristojnemu organu prerazporeditev sredstev ali odprtje novih podkontov v okviru 

razpoložljivih sredstev oziroma od celotne mase sredstev, določene v finančnem načrtu ČS 

 

Navzočih je bilo 11 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 10 članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo 10 članov sveta. 

Proti ni glasoval nihče. 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 5 

POBUDE, PREDLOGI IN VPRAŠANJA ČLANOV SVETA  

 

OPPN Tacen vzhod- ob Ul. Ivice Pirjevčeve 
Člani sveta so bili seznanjeni z informacijo o pripravi občinskega podrobnejšega prostorskega načrta 

( v nadaljevanju OPPN ) kjer je na zemljišču ob Ul. Ivice Pirjevčeve predvidena  gradnja manjšega 

števila eno/dvostanovanjskih stavb. Postopek priprave akta je v začetni fazi, trenutno poteka 

pridobivanje smernic nosilcev urejanja prostora.  

Predsedujoči je povedal, da je ob  Ul. Ivice Pirjevčeve kanal odvodnik padavinske vode, poleg tega 

pa se vanj steka tudi ostala nesnaga, zato se iz kanala še zlasti v poletnem času zaradi zastajanja vode, 

širi neprijeten vonj. Ulica Ivice Pirjevčeve je vključena v t. i. aglomeracije, območje, kjer se bo 

gradilo kanalizacijsko omrežje v sklopu del pa naj bi se uredil tudi kanal. 

Alojz Suhoveršnik je opozoril na  nesmisel, da je potrebno za gradnjo 4 stanovanjskih hiš ob Ul. 

Ivice Pirjevčeve s parkirnimi garažami in zelenjem  na tako velikem zemljišču izdelati OPPN, 

medtem, ko na  skoraj enakem zemljišču ob Tacenski cesti, kjer se predvidena gradnja 8 

stanovanjskih hiš z 32 stanovanji, pa priprava OPPN ni bila potrebna.  

 

 

 



 

 

Predsedujoči je nato predlagal in  dal na glasovanje: 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 3/16: 

Svet ČS se je seznanil z informacijo o pripravi OPPN Tacen-vzhod. Pristojnemu Oddelku na 

MOL se pošlje opozorilo, da je potrebno biti posebej pozoren na problematiko kanala ob Ulici 

Ivice Pirjevčeve. 

 

Navzočih je bilo 11 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 11 članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo 10 članov sveta. 

Proti ni glasoval nihče. 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

Kanal ob Poti na goro 
Predsedujoči je člane sveta seznanil, da bi bilo potrebno čiščenje kanala in predlagal, da se na 

Direkcijo RS za vode  pošlje zahtevo po čiščenju. 

 

 

Javna razgrnitev OPN  MO Ljubljana 
Predsedujoči je podal informacijo, da bo od 01. do 30. 6. 2021  potekala  javna razgrnitev sprememb 

in dopolnitev  Občinskega prostorskega načrta MO Ljubljana ( v nadaljevanju OPN). V tem mesecu 

bo tudi javna obravnava. 

 

Projekti MOL 
Predsedujoči je prisotne seznanil s stanjem izvajanja večjih projektov MO Ljubljana na dan 

28.4.2021. Kot je povedal, je v seznam  vključen nov projekt – obnova igrišča pri osnovni šoli 

Šmartno. V sklopu obnove se bo na zunanji strani igrišča, na Ul. Angele Ljubičeve uredil tudi 

pločnik. Po obnovi bo igrišče v popoldanskem času predvidoma med 17. in 21. uro namenjeno 

zunanjim uporabnikom. 

Za  ČS Šmarna gora so v seznam  vključeni naslednji projekti: 

- za izgradnjo kanalizacije za območje 20 Tacen se čaka se mnenje DRSV zaradi sprememb, ki so  

  nastale kot posledica  zmanjšanega obsega projekta; 

- pri izvedbi kanalizacije na območju 21 Šmartno pod Šmarno goro poteka na Gustinčičevi ul.  

  izvedba HP za vodovod ter robnikov, na Šmarnogorski poti in Pšatniku je položen grobi asfalt 

- za obvozno cesto Gameljne javno naročilo ni bilo oddano zaradi previsokih cen ponudnikov, zato se  

  bo postopek po pravnomočnosti odločitve o neoddaji javnega naročila nadaljeval s konkurenčnim  

  postopkom s pogajanji z dvema ponudnikoma. Predsedujoči je podal še informacijo, da je del ceste  

  od avtoceste do gramoznice že vključen v OPN MO Ljubljana, od gramoznice do objekta Zavoda za  

  ribištvo v Sp. Gameljnah pa bo prikazano v spremembah OPN 2021; 

- za izgradnjo Centra Šmarna gora je izdelan osnutek DIIP; 

- obnova igrišča OŠ Šmartno pod Šmarno goro je nov projekt v seznamu. V izdelavi je projektna  

  dokumentacija DGD in PZI. Izvedba del je predvidena poleti, v času šolskih počitnic. 

  

Projekt URBforDAN  

Predsedujoči je podal informacijo, da je Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet MU MOL v 

okviru evropskega projekta URBforDAN - upravljanje in raba urbanih gozdov, v sodelovanju z 

občino Medvode z uporabniki in lastniki gozdov na Šmarni gori in Grmadi opravil informativne 

razgovore za pripravo operativnega načrta upravljanja  za Šmarno goro, da se območje ustrezno 

dopolni z urbano opremo - ureditev vstopnih točk z informativnimi tablami, namestitev smernih in 

informativnih totemov, popravilo že nameščenih klopi ter po potrebi namestitev novih klopi in stojal 

za kolesa.  

 

Član sveta Alojz Suhoveršnik je povedal, da se je po vzoru ureditve Golovca pričelo razmišljati tudi 

o podobni ureditvi za Šmarno goro. MOL je nato  pozvala javnost, da poda mnenja in želje, kaj si 

občani želijo na območju Šmarne gore. Meni, da je Strategija razvoja mestnih gozdov Ljubljane v 

nasprotju s tem pozivom in  vprašal je ali obstaja kakšen uraden zapisnik o mnenju in željah občanov   



 

 

glede ureditve Šmarne gore. 

 

Predsedujoči je nato dal na glasovanje 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 4/16: 

Do poletja se skliče izredna seja Sveta ČS glede ureditve Šmarne gore v okviru projekta 

URBforDAN na katero se povabi g. Jurija Kobeta iz  Oddelka za gospodarske dejavnosti in 

promet  in  predstavnika Zavoda za gozdove.  

 

Navzočih je bilo 11 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 11 članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo 11 članov sveta. 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

Problematika naselja Preloge – legalizacija naselja Preloge, parkiranje   

Predsedujoči je člane sveta seznanil z dopisom občana iz Prelog. Problematika se bo obravnavala 

predvidoma na naslednji seji in v kolikor bodo razmere to dopuščale nanjo povabili pobudnika, da 

podrobneje predstavi problematiko in predloge za njeno reševanje. 

 

Rosana Vidmar iz PP Lj.-Šiška je povedala, da je nastal problem parkiranja v naselju Preloge zato, 

ker je sedaj pri eni hiši več avtomobilov kot pa takrat, ko se je soseska naseljevala.  

 

Razpravljali so Alojz Suhoveršnik, Stanislav Artelj in Primož Burgar. 

 

Gustinčičeva ulica - elektrifikacija  

Član sveta Stanislav Artelj je vprašal zakaj na zgornjem delu  Gustinčičeve ul.  in delu Ul. Jožeta 

Štruklja električni kabel ni vgrajen v cesto kot se je govorilo ampak bo nadzemni  kabel. 

Predsedujoči je pojasnil, da je četrtna skupnost na to temo posredovala vprašanje Elektru Ljubljana, 

njihov odgovor pa je bil, da so samostojni investitor in lahko kot državno podjetje, brez vključevanja 

MOL-a določijo kje bodo potekali električni kabli. Poleg tega so še pojasnili da bodo s  kablovodi po 

Gustinčičevi ulici, Šmarnogorski poti zagotovili napetostne razmere v skladu s SIST EN 50160, da je 

na koncu naselja predvidena postavitev transformatorske postaje za napajanje novega odjema ter, da 

bo poleg tega  na omenjenem območju izvedena zamenjava golih nadzemnih vodnikov z izoliranim 

kabelskim snopom. Kablitve celotnih obstoječih nadzemnih omrežij, zaradi nesorazmernih stroškov  

nimajo v  razvojnih načrtih.  

  

 

 

 

 

Predsedujoči je sejo zaključil ob 20:00 uri. 

 

 

Zapisala: 

Brigita Pavlič                                                                                   Predsednik Sveta četrtne skupnosti 
                                                                                                                Šmarna gora 

                                                                                                         Mestne občine Ljubljana 

                                                                                                                Primož Burgar        

 


