
 

 

 

 

Številka:900- 141 /2020  - 4                                                                                            

Datum:03.06.2021 

 

 

Z A P I S N I K 

 

17. seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, MOL, ki je potekala v sredo,  02. 06. 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 12 članov sveta, kar je 

pomenilo, da je bil svet sklepčen in je lahko pričel z delom. 

 

 

NAVZOČI ČLANI SVETA: Primož Burgar, Franc Marolt, Dragan  Matić, Marija Medja,  

                                               Monika Morgenstern Vrhovnik, Renata  Jernejc, Tomaž Pajnič,   

                                               Alenka Pirjevec, Maja Premrl, Marko Ramovž, Alojz Suhoveršnik 

                                               in Renata Zajc.  

 

ODSOTEN: Stanislav Artelj  
                                                                         
OSTALI NAVZOČI: Tomaž Novak in Marko Schaup- občana, 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 16. redne seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, Mestne 

občine Ljubljana  

2. Aktivnosti med 16. in 17. sejo- prejeta -poslana pošta 

3. Poročilo predsednika  

4. PZI za Ul. Jožeta Štruklja –prometna ureditev 

5. Pobude, predlogi in vprašanja članov sveta in občanov  
                
Navzočih je bilo 12 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 12 članov sveta. 

Za predlagani dnevni red je glasovalo 12 članov sveta. 

Dnevni red je bil sprejet. 

 



 

 

 

AD 1 

POTRDITEV ZAPISNIKA 16. REDNE SEJE  SVETA ČETRTNE SKUPNOSTI 

ŠMARNA  GORA, MESTNE OBČINE LJUBLJANA 

 

Predlog zapisnika  so člani sveta prejeli skupaj z vabilom za sejo. 

 

Predhodno je podal opombo glede zapisnika 15. redne seje član Sveta Alojz Suhoveršnik in sicer,  da 

je potreben popravek  glede lokacije pri pobudi glede ureditve ustreznega izvoza ( polna črta) – gre za 

izvoz iz makadamske poti na glavno cesto Šmartno-Gameljne-Črnuče proti Šmartnu in avtocestnemu 

priključku in ne za Spodnje Gameljne. 

   

Predsedujoči je nato odprl razpravo o zapisniku 16. redne seje. 

Ker pripomb na zapisnik s strani članov ni bilo je predsedujoči  dal na glasovanje  

 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 1/17: 

Svet četrtne skupnosti Šmarna gora potrjuje zapisnik 16. seje brez pripomb. 

 

Navzočih je bilo 12 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 11 članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo 11 članov sveta. 

Proti ni glasoval nihče. 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 2 

AKTIVNOSTI MED 16. IN 17. SEJO- PREJETA / POSLANA POŠTA 

 

Seznam prejetih/poslanih zadev v obdobju med 16. in 17. sejo, od 22.4. do 26.5.2021, so člani sveta 

prejeli s sklicem seje. 

 

 

Pot sodarjev – hitrostne ovire 

Predsedujoči je članom  sveta najprej predstavil predstavnika Ul. Pot sodarjev, ki zastopata interese 

stanovalcev nekaterih hiš na tej ulici, ki sta mu izročila dokument z opisom problematike in podpisi 

stanovalcev. 

V nadaljevanju je predsedujoči podal naslednja pojasnila: 

- prva pobuda za postavitev hitrostnih ovir na tej ulici je bila prejeta na ČS prejeta v letu 2017         

  (v   mandatnem obdobju 2014-2018) in ki jo je Svet obravnaval ter posredoval v reševanje  

  pristojnemu   oddelku na MOL; 

- v letošnjem letu (februarja) smo na ČS prejeli pritožbo stanovalcev od h. št. 18 do 29 zaradi      

  samovoljnega nameščanja »ležečih policajev«. Pritožba stanovalcev je bila odstopljena v reševanje  

  pristojnemu oddelku na MOL (OGDP) z priporočilom ČS, da bi bilo najbolje, da se hitrosti omeji z  

  tablami. V vmesnem obdobju se ni zgodilo nič, do 12.5.2021, ko smo s strani OGDP prejeli  

  predlagane rešitve za umiritev prometa. O predlaganih rešitvah Svet ČS ni in še ni mogel  

  razpravljati, ker do danes ni imel seje. 

- pristojni koncesionar je 27.5. in 31.5.2021 poizkušal opraviti delo postavitve hitrostnih ovir po  

  predlog OGDP, vendar do same postavitve ni prišlo, saj jim je bilo le to s strani stanovalcev  

  preprečeno; 

- predstavnika stanovalcev sta v torek, 02.06., po koncu uradnih ur na ČS  posredovala dopis,  

  namenjen članom sveta ČS z opisom problematike za obravnavo na 17. redni seji Sveta ČS.  

- omenjeni  dopis, prvotno pritožbo stanovalcev iz meseca februarja, vključno z  posredovanim  

  dopisom ČS na OGDP,  ter predlogi OGDP za postavitev prometnih grbin so člani sveta prejeli na  



 

 

   seji kot dodatno gradivo;  

- v  dopisu z dne 31.5. 2021 so navedene nekatere neresnične obtožbe, ki mečejo slabo luč na četrtno  

  skupnost, predsednika osebno ter tudi druge  člane sveta in to iz razloga, ker ČS ni bila obveščena  

  da se bodo, kdaj in kdo je naročnik postavitve hitrostnih grbin, kot tudi ne drži da ČS ni spoštovala  

  samih postopkov pri posredovanju želje stanovalcev na pristojni oddelek na MOL  

  

Predsedujoči je nato dal besedo še pobudnikoma, ki sta podala še dodatna pojasnila v zvezi z navedeno 

problematiko in zaprosila, da se sklep Sveta ČS posreduje tudi stanovalcem. 

Predsedujoči je dal na glasovanje 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 2/17: 

Četrtna skupnost bo dopis stanovalcev z dne 31.5.2021 posredovala pristojnemu oddelku na 

MOL, ćlani četrtne skupnosti niso strokovni organ, da bi odločali o načinu omejevanja hitrosti, 

se nam pa zdi korektno, da se na Ul. Pot sodarjev, poišče ustrezno rešitev za omejevanje 

hitrosti, v dogovoru s stanovalci.  

  

Navzočih je bilo 12 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 11 članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo 11 članov sveta. 

Proti ni glasoval nihče. 

Sklep je bil sprejet. 

 

G. Tomaž Novak in g. Marko Schaup sta po sprejetem sklepu sejo zapustila. 

 

 

Vodja varnostnega okoliša PP Lj.-Šiška je nato pojasnila, da imajo hitrostne ovire dobre in slabe 

lastnosti. V kolikor stanovalci smatrajo, da je stanje glede prometne varnosti otrok ( rolkanje, igranje 

ipd. ..) pereče lahko kličejo na policijsko postajo. Starši so za svoje  otroke odgovorni do 14 leta starosti.  

 

Razpravljali so Primož Burgar, Alojz Suhoveršnik, Renata Zajc. 

 

 

 

AD 3 

POROČILO PREDSEDNIKA 

 

 

******** 

 

Ob 19.01 uri je sejo zapustila svetnica  Renata Jernejc (prisotnih 11 svetnikov)  

 

******** 

 

Predsedujoči je podal naslednje informacije: 

 dela po besedah odgovornih potekajo skladno z načrtom in bodo glede ureditve ceste skozi 

Šmartno, končana do konca meseca julija 2021; 

 zaradi urejanja ceste skozi Šmartno je  problematična vožnja skozi naselje Preloge in po poljski 

poti mimo Angele Ljubičeve. Makadamska pot je razrita, ker pa širina ceste ne zadostuje vožnji 

dveh mimovozečih vozil, se vozila umikajo na kmetijske površine, lastnikom pa je tako 

povzročena škoda. V navedenem času je  v Prelogah prišlo tudi do samovoljnega zaprtja izvoza 

na Ul. Željka Tonija (namestitev traka, nasutje peska in parkiranje avtomobilov); 



 

 

 pridobljeno je gradbeno dovoljenje za gradnjo kanalizacije za Cesto vstaje, Molekovo ul., Cesto 

Cirila Kosmača in Grobeljco ter vložena vloga za gradbeno dovoljenje za izgradnjo in dograditev 

kanalizacije še za ostala območja v Tacnu- Pot na goro, Ul. Ivice Pirjevčeve, Grško, Ul. Lizike 

Jančarjeve in Ul. bratov Novak; 

  v drugi polovici leta 2022 ali  v začetku 2023 bo začetek  dograjevanja kanalizacija tudi po 

Gameljnah; 

 stanovalci na Cesti Cirila Kosmača od h. št. 53 do 55 K imajo težave z meteorno vodo.  

VOKASNAGA d.o.o. je opravila ogled in ugotovila, da je  situacija kompleksna, da omenjene 

nevšečnosti povzročajo zaledne vode s Šmarne gore ter da so našli  nekaj novih jaškov, ki 

nakazujejo, da ne gre za interno kanalizacijo temveč zaledne vode iz Šmarne gore, ki pa so bile 

ob izgradnji omenjenega naselja preusmerjene. Tak del kanalizacije pa ni v  njihovem 

vzdrževanju. Zaledne vode povzročajo probleme na celotnem območju ČS ( Ul. Pot na goro, 

Šturmova ul., območje pri spomeniku ob Cesti vstaje, Cesta Cirila Kosmača, Gustinčičeva ( tu se 

problem ureja), Juričeva, Ul. Ivice Pirjevčeve, Gabernik v Zg. Gameljnah, v Sr. Gameljnah-pri 

žagi in pot, ki pelje mimo h. št. 29 A do 31, zato se bo posredoval  dopis  Direkciji RS za vode z 

opisom problematike. Vsebino dopisa pripravita  Primož Burgar in Alojz Suhoveršnik;  

 ČS Šmarna gora je 7.5. od ČS Črnuče prejela štafeto nogometne žoge in jo 10.5. predala naprej 

ČS  Golovec v okviru programa UEFA za mlade do 21 let. Na igrišču Športnega parka Gameljne 

so učenci in zaposleni OŠ Šmartno odigrali nogometno tekmo. Vsaka ČS bo  za  sodelovanje 

prejela 10 vstopnic za ogled finalne  tekme; 

 08.6. in 09.6. 2021 bosta izvedeni izredni seji Sveta ČS. 

 

 

 

AD 4 

PZI ZA UL. JOŽETA ŠTRUKLJA –PROMETNA UREDITEV 

 

Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem seje. 

 

Predsedujoči je pojasnil, da je Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet MU MOL pripravil 

predlog nove prometne ureditve na območju Šmartna - za Ul. Jožeta Štruklja, Pšatnik in 

Šmarnogorsko pot. Nova ureditev predvideva enosmerni promet - z uvozom na Šmarnogorsko pot in 

izvozom iz Ul. Jožeta Štruklja. Kot je povedal predsedujoči so največji problemi sedaj na začetku 

Šmarnogorske poti.  

 

V razpravi je Tomaž Pajnič povedal, da se je pogovarjal z nekaterimi stanovalci, ki glede nove 

prometne ureditve nimajo zadržkov, so pa  potrebne določene spremembe ter da je to edina  rešitev za 

ureditev prometa glede na sedanje stanje. 

 

Alojz Suhoveršnik je ob tem opozoril na višinsko razliko. 

 

 

 

Po razpravi je predsedujoči oblikoval in dal na glasovanje 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 3/17: 

Svet ČS se je seznanil s predlogom nove prometne ureditve v Šmartnu, za območje  Ul. Jožeta 

Štruklja, Pšatnika in Šmarnogorske poti. Večjih pripomb na predlog nimamo, apeliramo pa na 

pristojne, da preverijo možnost ureditve dvosmernega prometa na začetku Šmarnogorske poti 

in odkupijo potreben del zemljišča. Z ureditvijo dvosmernega prometa na začetku Šmarnogorske 

poti bi se stanovalcem Šmarnogorske poti s h. št. 1,3 in 5 omogočil tako uvoz kot izvoz na glavno 

cesto. 

 

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 OBČANOV 

 

Predsedujoči: 

 je člane sveta seznanil z informacijo o prodaji zemljišča in objektov  nekdanje tovarne Rašica 

v Zg. Gameljnah in imel z lastniki razgovor glede njihovih želja in pričakovanj ČS. Po izjavi 

lastnika  želijo na tem območju graditi stanovanja višjega cenovnega razreda, nekaj 

ekskluzivnega za trg z  navezovanjem na Rusko dačo. ČS  si ne želi kakšnega težkega 

industrijskega objekta in ekstenzivne gradnje, pač pa izvedbo programa centralnih dejavnosti, 

ki bo krajanom nudila osnovne dejavnosti – pošta, zdravstvena oskrba, stanovanja ipd.; 

 je povedal, da se na zemljišču v Sp. Gameljnah, nasproti h. št. 2E gradijo stanovanjski 

objekti. Stanovalci tega dela se že dolgo ubadajo z različnimi problemi – ozka cesta, 

poplavna ogroženost. Z naselitvijo novih stanovalcev pa se bodo težave še povečale. 

             Član sveta Tomaž Pajnič  je glede predvidene  doselitve novih  stanovalcev na območju ČS  

             vprašal ali ima šola zaradi doseljevanja novih stanovalcev dovolj kapacitet za sprejem  

             vseh učencev. Predsedujoči je odgovoril, da imajo. Edini problem bi  lahko bil za predšolske  

             otroke,  saj na območju  ČS ni vrtca. So pa tudi iz tega razloga na Brodu povečali  

             kapaciteto vrtca, tako, da za  predšolske otroke ne bi smel biti problem; 

 problem je  nastal v Sr. Gameljnah, kjer so na zemljišču, nasproti h. št. 29A pričeli z 

zemeljskimi deli, ki bo po  našem laičnem videnju lahko prinesel cel kup težav. Izvajalec 

oziroma lastnik je namreč pri urejanju dovozne poti deloma posegel  v lastnino MO 

Ljubljana, kjer  ob cesti poteka mulda za odvodnjavanje meteorne vode z pobočja Rašice in  

katero je lastnik  delno  odstranil in zacevil. Odvod meteorne vode je v nadaljevanju speljan  

pod cesto in po strmi brežini  v Gameljščico. Zaradi  takšnega samovoljnega posega, saj je 

znano, da padavinska voda zaradi višinskih razlik pridobiva na hitrosti in je zato zelo 

nevarna, so ogrožene nižje ležeče stanovanjske hiše in varnost stanovalcev.    

 

Predsedujoči je nato predlagal in dal na glasovanje naslednja predloga sklepov 

 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 4/17: 

Svet ČS pooblašča predsednika Sveta ČS, da pristojne seznani z situacijo in problematiko s 

katero se soočajo stanovalci v Sp. Gameljnah – od h. št. 25A do 2E zaradi novogradenj. 

 

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. 

 

 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 5/17: 

Svet ČS pooblašča predsednika Sveta ČS, da nemudoma obvesti pristojne službe ( OGDP 

MOL, Direkcijo RS za vode, Hidrotehnik ter inšpekcije) o samovoljnem posegu v Sr. 

Gameljnah na obcestnem kanalu za odvod padavinske vode s pobočja Rašice zaradi 

potencialne nevarnosti ogrožanja nižje ležečih stanovanjskih hiš in njihovih stanovalcev. 

 

Navzočih je bilo 11 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 11 članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo 11 članov sveta. 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

Alojz Suhoveršnik je povedal, da PGD Gameljne praznuje 120 – letnico delovanja.  

 

 



 

 

Predsedujoči je predlagal in dal na glasovanje naslednji 

 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 6/17: 

Za izdajo brošure o zgodovini Gameljn in PGD Gameljne se nameni  2.000 EUR. 

 

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. 

 

 

Marija Medja je opomnila, da so v zbirki zgodb z naslovom Zgodbe izpod Šmarne gore, napake. 

Predsedujoči  je odgovoril, da je  izdajatelj zbirke Turistično društvo Šmarna gora – Tacen in ne 

četrtna skupnost. 

 

 

 

 

 

 

Predsedujoči je sejo zaključil ob 20:20 uri. 

 

 

 

 

 

 

Zapisala: 

Brigita Pavlič                                                                                   Predsednik Sveta četrtne skupnosti 
                                                                                                                Šmarna gora 

                                                                                                         Mestne občine Ljubljana 

                                                                                                                Primož Burgar        


