
 

Številka: 900-53/2021-4 

Datum: 4. 3. 2021          

 

 

Z A P I S N I K 

 

15. seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, MOL, ki je potekala v sredo 3. 3. 3021 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  10, kar je pomenilo, da je 

bil svet sklepčen in da je lahko pričel z delom.  

 

NAVZOČI ČLANI SVETA:  

Primož Burgar, Stanislav Artelj, Franc Marolt, Dragan Matić, Marija Medja, Monika Morgenstern 

Vrhovnik, Tomaž Pajnič, Alenka Pirjevec, Marko Ramovž, Alojz Suhoveršnik, Renata Zajc.  

 

OPRAVIČENO ODSOTNI:  

Rosana Vidmar – Policijska postaja Ljubljana – Šiška, Maja Premrl,  Renata Jernejc 

 

OSTALI NAVZOČI:  

Snježana Zrnić – strokovna sodelavka Službe za lokalno samoupravo, MU MOL.  

 

Seja se ni snemala, ker v prostoru kjer je potekala ni tehničnih možnosti snemanja. Upoštevani 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 predlog DNEVNEGA REDA:  

1. Potrditev zapisnika 14. seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, Mestne občine 

Ljubljana. 

2. Aktivnosti med 14. in 15. sejo – prejeta – poslana pošta. 

3. Poročilo predsednika. 

4. Zaključni račun ČS Šmarna gora za leto 2020. 

a) Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih 

programov in podprogramov (II/2.1). 

b) Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih neposrednega uporabnika in proračunskih 

postavkah ter projektih (II/2.2) 

c) Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika (II/1) 

d) Poročilo o realizaciji  izvedbenega načrta 

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

 



 

 

Navzočih je bilo 10 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 14. SEJE SVETA ČETRTNE SKUPNOSTI ŠMARNA GORA, 

MESTNE OBČINE LJUBLJANA 

 

Predlog zapisnika so člani sveta prejeli skupaj z vabilom.  

 

Ker pripomb na zapisnik ni bilo je predsedujoči dal na glasovanje  

 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 1/15: 

Svet četrtne skupnosti Šmarna gora potrjuje zapisnik 14. seje brez pripomb.  

 

Navzočih je bilo 10 članov sveta 

Opredeljenih je bilo 10  članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo 10 članov sveta.  

Dnevni red je bil sprejet.  

 

 

AD 2 

AKTIVNOST MED 14. IN 15. SEJO – PREJETA – POSLANA POŠTA  

 

Gradivo so člani sveta prejeli s sklicem seje.  

 

Predsedujoči je povedal, da so prejeli seznam prejetih/odposlanih zadev po krajih v obdobju od 4. 1. 

2021 do 24. 2. 2021 in  pozval navzoče, da podajo svoje  komentarje in vprašanja.  

 

Razprave ni bilo.  

 

 

AD 3 

POROČILO PREDSEDNIKA 

 

Predsedujoči je podal sledeče informacije: 

- da je bila  koordinacija Podžupana MOL s predsednicami in predsedniki svetov ČS.  Osebno 

predsednik  ni bil navzoč, nadomeščal ga je član sveta ČS g.  Franc Marolt. Koordinacija je 

bila namenjena sestanku z vodjo Službe za notranjo revizijo, ga. Natašo Koprivšek, ki  je 

povedala, da je po pregledu ugotovljeno, da je delo opravljeno zelo dobro in da je bilo 

sodelovanje med službama pri pregledu odlično. Devet (9)  ČS je poslovalo pravilno. Ostale 

ČS so prejele določena navodila kako v bodoče pravilno poslovati. Vse ČS pa so bile ocenjene 

pozitivno. ČŠ Šmarna gora se je uvrstila med tistih devet (9) ki poslujejo pravilno,  za kar gre 

zasluga ge. Brigiti Pavlič.  

 

Razpravljala sta: Franci Marolt, Alenka Pirjevec. 



 

 

Predsedujoči v nadaljevanju podal sledeče informacije:  

- v Šmartnem poteka izgradnja javne kanalizacije v sklopu aglomeracij na območju št. 21 – 

Šmartno pod Šmarno goro – dela potekajo dobro. Okoliški stanovalci imajo probleme z 

ograjami, vse pa se rešuje sproti. Ko bo pridobljeno gradbeno dovoljenje se bo začela izgradnja 

javne kanalizacije v Tacnu.  9. 3. 2021 dalje so vsi  bližnji lastniki hiš  prejeli obvestilo,  o 

poteku začetka del.  V Srednjih  Gameljnah se bodo dela izvajala v letu 2022; 

- prejeli smo vprašanje krajana iz Gameljn, in sicer ga je zanimalo kdaj se bo izvajala 

plinifikacija na tem območju. Odgovor Energetike d. o. o.  je bil,  da plinifikacije na tem 

območju ne bo, ker  so izračunali, da  bi potrebovali 50 let, da bi se jim investicija povrnila.  

Na delih zemljišč, kjer potekajo novogradnje se investitorji niso odločili za plinifikacijo.  

- Policijska postaja Ljubljana - Šiška je izvršila več kot  10 nadzorov v Šmartnem in izrekli so 

štiri kazni, ki se tičejo prehitre vožnje.  Vsi ostali vozniki  so se vozili v skladu s pravili.  

 

Član Sveta g. Stanislav Artelj v razpravi pove, da se domačini pritožujejo glede vožnje po zaprti lokalni 

cesti Šmartno – Skaručna  (cesta v gradnji).  Govoril je z predstavnico Policijske postaje Ljubljana - 

Šiška, pristojno za območje četrtne skupnosti. Povedala je, da prejemajo telefonske klice krajanov in 

zato opravljajo na tem območju tudi nadzor.  

 

V nadaljevanju je predsednik na to tematiko povedal, da je tudi  Mestno redarstvo MOL tukaj opravljalo 

kontrolo, pri čemer je obrazložilo,  da je njihova naloga zgolj opazovanje prometa, pri čemer 

ugotavljajo, da je vožnja neproblematična.  

 

Predsedujoči v nadaljevanju še pove:  

- glede praznjenja smetnjakov v Šmartnem je opravil razgovor  s g. Kovačem, direktorjem  

Prenove Gradbenika, d. o. o. JP VO-KA Snaga, d. o. o.  lahko dostopa  do vseh zabojnikov za 

smeti na ulicah v Šmartnem, kjer se trenutno gradnji javna kanalizacija. Izvajalec del je dolžan  

zagotoviti dostop do zabojnikov za smeti. Izvajalec se dobi s predstavnikom JP VO-KA Snaga, 

d. o. o. pred pričetkom izgradnje kanalizacije in skupaj ugotovijo, kako se bo izvajalo 

praznjenje smetnjakov, da ne bo prišlo do  večjih problemov.  

 

Navzočnost na seji se je ob 18.30 uri spremenila (prisotnih 11 članov).  

Seji se je pridružila članica Sveta ČS Šmarna gora, ga Marija Medja.  

 

 

AD 4 

ZAKLJUČNI RAČUN ČS ŠMARNA GORA ZA LETO 2020 

 

Delovna gradiva so člani sveta prejeli skupaj s sklicem seje. 

 

Predsedujoči je navzoče seznanil z  zaključnim računom ČS Šmarna gora za leto 2020, vključno s 

pripadajočimi dokumenti.  Razpravljal ni nihče, zato je predsedujoči dal na glasovanje.  

 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 2/15:  

ČS Šmarna gora se je seznanila z zaključnim računom ČS Šmarna gora za leto 2020, vključno s 

Poročilom o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih 

programov in podprogramov (II/2.1), Poročilom o doseženih ciljih in rezultatih neposrednega 

uporabnika in proračunskih postavkah ter projektih (II/2.2), Poročilom o realizaciji finančnega 

načrta neposrednega uporabnika (II/1), Poročilom o realizaciji izvedbenega načrta.  

 



 

 

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 

POBUDE, PREDLOGI IN VPRAŠANJA ČLANOV SVETA IN POBUDE OBČANOV 

 

Predsedujoči je povedal, da smo prejeli e-mail krajana  stanujočega na Ulici Janeza Rožiča, ki se je  

pritožil, da je v naši ČS vedno več pasjih iztrebkov in da jih lastniki psov ne pobirajo za svojimi psi. 

Predlagal je,  da MOL na najbolj frekventnih  točkah postavi opozorilne table. Predlaga, da lahko tudi 

lastniki parcel sami postavijo opozorilne table, vendar bi se nanašale le na parcele ob ulicah.  

 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 3/15:  

Na pristojni oddelek MU MOL se pošlje dopis, s katerim ČS Šmarna gora podpira pobudo 

krajana za postavitve opozorilnih tabel glede pobiranja obveznosti pasjih iztrebkov na 

frekventnih točkah v ČS.  

 

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 v nadaljevanju predstavil pobudo občanov iz Gustinčičeve ulice. Občana v zvezi s 

pričetkom izvajanja gradbenih del oz. izgradnje javne kanalizacije v sklopu aglomeracij  na območju  

št. 21. – Šmartno pod Šmarno goro,  navajata, da po vsej verjetnosti naj bi se asfaltiranje te ulice končalo 

pri Gustinčičevi ulici 34. Ulica se v nadaljevanju nadaljuje v obliki makadamske ceste v smeri proti 

Povodju oz. se pred Šmarskim vodnim zajetjem odcepi v levo v smeri vasi Zavrh pod Šmarno goro. 

Stanovalci, ki bivajo  na koncu ulice, si želijo, da bi se cesta asfaltirala vsaj še nekaj sto metrov naprej, 

gledano v smeri Povodja oz. Zavrha. Problem je tudi v tem, da je ta ulica postala zelo prometna in  

mimo vozeči  za seboj dvigajo s tal gromozanski prah. Posledično so bližnje hiše popolnoma zaprašene. 

Drugi problem pa nastane ob močnem dolgotrajnem deževju. Žledolom, do katerega je prišlo pred leti 

na Šmarni gori, je polomil veliko gozda. Pred hišami je nastala deponija za spravilo lesa in nov širok 

uvoz na gozdno vlako. Ob obilnem deževju po gozdni vlaki na deponijo priteče ogromno meteorne 

vode pomešane z blatom, le-ta pa se zliva na cestišče ulice, nato pa na asfaltiran dovoz bližnje hiše, 

dvorišče in naprej. Tako občasno ob močnih nalivih meteorna voda, ki priteče s Šmarne gore, poplavi 

celo pokrito parkirišče.  

 

Navzoči člani sveta ČS so se s predlogom strinjali, in sicer da se pošlje sklep na pristojni oddelek MOL, 

s tem da se ga podkrepi z dopisom, v katerem bo pojasnjeno razmišljanje članov Sveta ČŠ Šmarna 

gora. Predsedujoči bo tudi osebno opravil razgovor s predstavnikom MOL MU OGDP.  

 

Predsedujoči je dal na glasovanje  

PREDLOG SKLEPA ŠT 4/15:  

Svet ČŠ Šmarna gora podpira pobudo glede dodatnega asfaltiranja Gustinčičeve ulice. Istočasno 

podpira tudi reševanje problematike meteorne vode na tej ulici.  

Pristojnemu oddelku MOL Svet ČS pošlje tudi dopis, v katerem bo pojasnjeno razmišljanje 

članov Sveta ČS glede problematike Gustinčičeve ulice.  



 

 

 

Navzočih je bilo 11 članov sveta 

Opredeljenih je bilo 11  članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo 11 članov sveta.  

Sklep je bil sprejet. 

 

Članica Sveta Alenka Pirjevec je zastavila vprašanje kdaj je zadnji rok za izdajo Šmarnogorskih 

razgledov. Zanimalo jo je tudi kako bo letos glede izvedbe  Dneva ČS Šmarna gora.  

 

Predsedujoči je pojasnil, da letos Dan ČS Šmarna gora odpade zaradi dane situacije z epidemijo Covid-

19. Možno je, da bi se prireditev izvedli septembra 2021, seveda ob pogoju ugodne epidemiološke 

slike.  Glede informatorja Šmarnogorski razgledi pa je povedal, da bodo  izšli.  Sredi marca  bo članica 

sveta  Alenka Pirjevec kontaktirala z društvi,  konec maja pa izide revija.   

 

Član Sveta Lojze Suhoveršnik je: 

- povedal,  da je pri hiši  Spodnjih Gameljnah 69 znak »prepovedano parkiranje«   odlomljen 

- vprašal, kaj se dogaja s cesto iz Gameljn v Povodje pri mostu levo veliko ljudi išče poti - tam 

bi morali postaviti  znak »slepa ulica« 

- povedal, da bankomat v Gameljnah že tri tedne ne dela; potrebno je urgirati  pri   NLB, d. d., 

da se ga popravi.  

 

Predsedujoči je povedal, da bo strokovna sodelavka urgirala pri NLB, d. d. in  tudi glede odlomljenega 

znaka »prepovedano parkiranje« pri hiši Spodnje Gameljne 69. 

 

Predsedujoči je dal njegove predloge/pripombe na glasovanje in predlagal  

 

PREDLOG SKLEPA  5/15:  

Svet ČS Šmarna gora podpira pobudo, da se postavi nov prometni znak »prepovedano 

parkiranje« na lokaciji   Spodnje Gameljne 69 in da se postavi prometni znak »slepa ulica« na 

lokaciji iz smeri Gameljne v Povodje.   

 

 NLB, d. d. pa obvesti, da naj se v Gameljnah čim prej usposobi bankomat.  

 

Navzočih je bilo 11 članov sveta 

Opredeljenih je bilo 11  članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo 11 članov sveta.  

Sklep je bil sprejet. 

 

Član Sveta Lojze Suhoveršnik  je v nadaljevanju zastavil vprašanje kaj se dogaja glede  postavitve 

klopi v  Gameljnah in Rašici.  Predsedujoči je obrazložil,  da  se počaka do  15. 3. 2021 nato pa bo 

Marjan Podgoršek – nosilec dopolnilne dejavnostni na kmetiji,  klopi v kratkem času izdelal in postavil. 

 

Član sveta Lojze Suhoveršnik je povedal, da se ceste v Šmartnem čisti brez uporabe vode, zato se ob 

tem zelo kadi.  

 

Predsedujoči je povedal, da bo v četrtek 4. 3. 2021 poklical  Klemna  in ga  zaprosil,  da se vse ulice v 

Šmartnem, kjer se ne »koplje«  počisti na tak način, da se ne bo dvigoval prah.   

 



 

 

Član sveta Marko  Ramovž  je  opozoril, da je poljska pot v Spodnjih Gameljnah (od čistilne naprave 

proti jahalnem centru Košir) nasuta na grobo.  Član sveta Lojze Suhoveršnik je povedal, da je zato tako 

nasuta,  ker se gradijo trije stanovanjski objekti in  ni bilo možno voziti se  po asfaltni cesti, zato  se 

vozi po polju. Cesta je neurejena, posledično je nasuta z materialom, ki naj bi “zdržal” obremenitve 

vožnje težkih tovornjakov.  

V nadaljevanju je  g. Suhoveršnik še povedal, da je v Šmartnu,  na glavni cesti Šmartno-Gameljne-

Črnuče zarisana polna črta, zato se iz dovozne makadamske poti (dostopna pot do gramoznice) na 

glavno cesto proti Šmartnu in avtocestnemu priključku  praviloma  ne sme zavijati levo  ter predlagal, 

da se na pristojni oddelek MU MOL posreduje pobuda  za ureditev ustreznega izvoza. 

   

Predsedujoči je dal na glasovanje  

 

PREDLOG SKLEPA št.  6 /15:  

Na pristojni oddelek MU MOL se pošlje pobuda za ureditev ustreznega izvoza iz makadamske 

poti (dostopna pot do gramoznice) v Šmartnu, na glavno cesto Šmartno- Gameljne-Črnuče 

tako, da bo mogoče zavijati levo proti Šmartnu in avtocestnemu priključku..   

 

Navzočih je bilo 11 članov sveta 

Opredeljenih je bilo 11  članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo 11 članov sveta.  

Sklep je bil sprejet. 

 

 

Člana sveta Lojzeta Suhoveršnika je zanimalo kaj se dogaja s spletno stranjo ČS in pripomnil, da je 

izrazoslovje na strani neprimerno. 

 

Predsedujoči je pojasnil, da je trenutno objavljena stara verzija, ki se je osvežila. Spletna stran bo imela 

nov izgled, urejena bo v roku treh dni. Opravljena bo tudi lektura teksta.  

 

Nadalje je predsedujoči pojasnil, da imamo sestavljen spisek poljskih poti, in sicer s pomočjo g. Okorna 

na Rašici in člana Sveta g.  Suhoveršnika. Spisek bo urejen na novo.  

 

Član sveta Lojze Suhoveršnik je podal nekaj  informacij glede komasacij, pri čemer je pojasnil, da 

mora biti  86 % površin  »za« da se komasacije lahko pričnejo izvajati.  

 

Predsedujoči je podprli izvedbo komasacij.  

 

Član sveta Dragan Matić je povedal, da čaka  odgovore glede vprašanj,  ki jih je zastavil na  sestanku 

Mestnega sveta MOL.   

 

Predsedujoči je g. Matića pozval, da naj se pozanima glede obvoznice  Gameljne in sicer  čakamo  

pojasnilo  ali se bo obvoznica urejala do črnuškega mostu ali le do ribogojnice v Gameljnah. Odprto je 

še vprašanje glede kanalizacije Šmartno in Tacen in glede umestitve projekta Center Četrtne skupnosti 

Šmarna gora v proračunske dokumente MOL.  G. Matić  je povedal, da se bo tudi  pozanimal kaj več 

o pepelu in drugih odpadkih iz toplarne  Energetika Ljubljana – kje se le-to odlaga.  

 

Predsedujoči je pojasnil še, da bo do 5. 3. 2021 izdelan idejni projekt obvoznice Gameljne.  

 

 

Člana sveta Dragana Matića je zanimalo kaj se dogaja glede sanacije Gradaščice.  



 

 

Predsedujoči je pojasnil, da ni bil izveden poseben razpis. Izvajalec je izbran. Dela naj bi bila 

zaključena v poletnem času 2021.   

 

Članica Sveta Renata Zajc je vprašala glede poteka vožnje po  Kajakaški cesti in sicer kje se začne in 

kje konča »cona 30«.   

 

Predsedujoči ji je pojasnil, da poteka »cona 30« od kajakaškega mostu vse do tja, kjer se začne polje.  

 

Predsedujoči je sejo zaključil ob 19:30 uri. 

 

 

 

 

 

Zapisala:       

Snježana Zrnić         

 

Predsednik Sveta četrtne skupnosti Šmarna gora 

Mestne občine Ljubljana 

Primož Burgar  

 


