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Številka: 900- 148 /2021-4                                                                             

Datum:  10.06.2021 

 

                                                          Z A P I S N I K 

 

5. izredne seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, ki je bila v sredo 09.06.2021 ob 17.30 uri v  

dvorani na sedežu ČS, Pločanska 8. 

 

Sejo je sklical in vodil predsednik sveta g. Primož Burgar. 

 

Na  seji je bilo od 13 članov sveta  navzočih  9 članov sveta,  kar je pomenilo, da je bil svet sklepčen. 

 

NAVZOČI ČLANI SVETA: Artelj Stanislav, Burgar Primož, Marija Medja, Renata Jernejc,                                              

                                               Franc Marolt,  Tomaž Pajnič, Alenka Pirjevec, Maja Premrl in  

                                               Alojz Suhoveršnik                                              

 

ODSOTNI ČLANI SVETA:  

Monika Morgenstern Vrhovnik (opravičeno), 

Renata Zajc (opravičeno) 

Dragan Matić in Marko  Ramovž .  

 

OSTALI NAVZOČI: Jurij Kobe – Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, Samo Škrjanec –  

                                   Zavod za gozdove Slovenije 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 uvodoma predlagal  in dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA:  

V skladu s 171. členom Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana 5. izredna seja 

sveta ČS Šmarna gora poteka brez navzočnosti občanov.  

 

Navzočih je bilo 9 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 9 članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo 9 članov sveta. 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

DNEVNI RED: 

1. Predstavitev projekta URBforDAN za gozdove na Šmarni gori  

 

 

Dnevni red je bil določen, zato se o njem ni glasovalo. 
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AD 1 

PREDSTAVITEV PROJEKTA URBFORDAN ZA GOZDOVE NA ŠMARNI 

GORI  

Predsedujoči je najprej pozdravil vse navzoče, nato pa predstavil Jurija Kobeta, vodjo projekta na 

MOL-Oddelku za gospodarske dejavnosti in promet ter Sama Škerjanca, vodjo projekta na Zavodu za 

gozdove Slovenije. 

 

Jurij Kobe je povedal, da je namen evropskega projekta omogočiti bolj kakovostno izrabo gozdnega 

prostora, ki se ga uporablja v različne namene, na primer za športno rekreacijo, izobraževanje, 

sproščanje… 

Projekt vodi Mestna občina Ljubljana v sodelovanju z Občino Medvode in Zavodom za gozdove 

Slovenije in je financiran tudi z evropskimi sredstvi. Po zgledu Golovca, ki je bil izbran kot pilotni 

projekt se bo do konca septembra 2021 pripravil operativni načrt upravljanja tudi za Šmarno goro. 

Pogovarjali so se z lastniki in uporabniki gozdov na Šmarni gori, Planinskim društvom Šmarna gora, 

ki skrbi za poti na Šmarno goro in Turističnim društvom Šmarna gora Tacen. Območje mestnih 

gozdov se namreč razprostira na površini cca 2000 ha, od tega je cca 1000 ha gozdov s posebnim 

namenom in cca 1000 ha gozdov, ki so na vodovarstvenem območju, gozd na Rašici pa ni strateško 

območje. V okviru projekta se načrtuje 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. Na območju ČS Šmarna gora se predvideva: 

- ureditev vstopnih točk z informativnimi tablami in postavitev stojal za kolesa Ul. bratov  

  Novak v Tacnu ( kjer bo dobrodošla   pomoč  ČS za določitev točne lokacije ), na Kudrovcu  

  (sodelovanje z   lastnikom   zemljišča), na Šmarnogorski poti  in Šturmovi ulici. Glede na  

  infrastrukturno opremljanje Šmartna nove informacijske table ne bo, se pa v središču  

  Šmartna predvideva  postavitev oglasnega stebra; 

- obnovo gozdnih vlak v Tacnu; 

- namestitev nove urbane opreme – tablic, tematskih tablic, obnova klopic v sodelovanju z  

  Planinskim društvom Šmarna gora; 

- razširitev parkirišča ob Kajakaški, na medvoški strani pa ureditev parkirišča v Vikrčah.  

 

 

V nadaljevanju so člani sveta postavili vprašanja, podali pripombe in mnenja: 

- Tomaž Pajnič glede problematike pasjih iztrebkov in postavitve košev  

   Odgovor J. Kobe: Koši za odpadke v gozdu se ne nameščajo zaradi zasledovanja cilja, da se  

   odpadke odnese iz gozda. Problem pa bi bil tudi z rednim praznjenjem. 

 

- Primož Burgar je podprl svetnika Tomaža Pajniča v zvezi z postavitvijo košev za odpadke in  

   povedal, da je želja ČS, da se nikjer ne omenja, da je dovoljeno parkiranje  za Kardeljevo vilo na  

   Šturmovi, ker gre za divje parkiranje obiskovalcev Šmarne gore. Šturmova ulica pa je  

   namenjena za  stanovalce in uporabnike ŠRC Novi. 

   Odgovor J. Kobe: Vstopne točke so predvidene na gozdnem robu, v soglasju z lastniki. V gozdu se  

   nič ne spreminja, saj ima gozd na Šmarni gori status gozda s posebnim namenom. Parkiranje na  

   Šturmovi ob tenis igrišču je problematično, se pa z Oddelkom za urejanje prostora pogovarjajo,da  

   bi se našla kakšna rešitev. 

 

- Marijo Medja je zanimalo s katerimi občinami  sodelujejo. 

  Odg. J. Kobe: V projekt je aktivno vključena Občina Medvode, občina Vodice v projektu ne  

  sodeluje. 

 

 

******** 
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Ob 18.50 uri je sejo zapustila svetnica Marija Medja  (prisotnih 8 svetnikov)  

 
******** 

 

- Alojz Suhoveršnik je menil, da se rešuje probleme zgolj od roba gozda, ne pa v samem gozdu,  

   da so bili  prvi razgovori z lastniki in uporabniki gozdov na Šmarni gori šele po sprejetju  

   Strategije razvoja urbanih gozdov Ljubljane na MS MOL in vprašal  ali je bila le-ta sprejeta   

   soglasno. Nadaljnje je opozoril je  na  pomanjkanje  parkirišč kot velik del problema v naši ČS ter,  

   da je potrebno z  gozdnim  bontonom obiskovalce opozoriti, da je dobrodošlo pozdravljanje  

    mimoidočih med seboj in da se ne pljuva po tleh. Vprašal je, kdo  bo sogovornik v pogovorih z  

   lastniki gozda  glede pešpoti in urejanja vlak in ter kdo bo vzdrževal gozdne  vlake. 

   Odgovore sta podala J. Kobe in Samo Škerjanec: Na MS MOL je bila strategija sprejeta soglasno.  

   Strategija razvoja urbanih gozdov do leta 2045 je bila narejena na osnovi strategije  

   gozdnogospodarskih načrtov in ne posega v privatno lastnino. Opravljenih je bilo 40 razgovorov z  

   lastniki gozdov. Najbolj prizadeti so lastniki gozda v okolici tenis igrišča, saj je ravno tam največ  

   divjih  poti po privatnih parcelah. Z lastniki gozdov se bo pogovarjal OGDP in Zavod za gozdove  

   Slovenije.  Namen je, da se ljudi opozori na pravilno obnašanje v gozdu. Vsak informacijski  

   steber  bo opremljen z gozdnim bontonom o obnašanja v gozdu. V letošnjem letu bo obnovljenih   

   tudi nekaj vlak, ne bo pa se jih zaradi omejenih sredstev redno vzdrževalo. 

 

- Alenka Pirjevec je vprašala ali bo Planinsko društvo Šmarna gora deležno kakšnih finančnih  

   sredstev pri obnovi poti na Šmarno goro in glede na to, da je urednica zaprosila za pripravo članka  

   o projektu za objavo v informatorju Šmarnogorski razgledi.  

  Odgovor J. Kobe: MOL bo PD Šmarna gora zagotovila repromaterial.   

 

- Renata Jernejc je vprašala ali se bodo obstoječe poti širile. 

  Odgovor J. Kobe: Poti se ne bodo širile. Označile se bodo samo tiste, ki so že sedaj označene s    

  strani planinskega društva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predsedujoči se je gostoma zahvalil za predstavitev in  sejo zaključil ob 19:20 uri. 

 

 

 

 

 

Zapisala:                                                                                           Predsednik Sveta četrtne skupnosti 

Brigita Pavlič                                                                                                 Šmarna gora 

                                                                                                              Mestne občine Ljubljana 

                                                                                                                       Primož Burgar 

 

 

 

 

                                    


