
 

 

 

 

Številka:900- 199 /2020  - 4                                                                                            

Datum:17.09.2021 

 

 

Z A P I S N I K 

 

18. seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, MOL, ki je potekala v četrtek,  16. 09. 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 10 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, Dragan  Matić,  

Marija Medja, Tomaž Pajnič, Alenka Pirjevec, Maja Premrl, Marko Ramovž in  Alojz Suhoveršnik. 

                        

 

OPRAVIČENO ODSOTNE: Monika Morgenstern Vrhovnik, Renata  Jernejc in Renata Zajc 
                                                                         
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.  

Upoštevani so bili ukrepi Vlade RS ter priporočila in navodila NIJZ za preprečevanje širjenja okužbe 

s Covid-19. Pogoj PCT so izpolnjevali vsi udeleženci. 

 

 

Predsedujoči je nato 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. Pregled in potrditev zapisnikov - 17. redne, 4. in 5. izredne seje Sveta Četrtne 

skupnosti Šmarna gora, Mestne občine Ljubljana  

2. Aktivnosti med 17. in 18. sejo- prejeta -poslana pošta 

3. Poročilo predsednika   

4. Sprememba Finančnega načrta ČS Šmarna gora za leto 2022 in leto 2023  

5. Izvrševanje finančnega načrta 2021 

6. Poplavna ogroženost Gameljščice 

7. Seznanitev  s predpisom in z obveznostmi ter postopki , ki jih imajo kot člani sveta v 

primeru nasprotja interesov 

8. Pobude, predlogi in vprašanja članov sveta  
 

 

                



 

 

Navzočih je bilo 10 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 10 članov sveta. 

Za predlagani dnevni red je glasovalo 10 članov sveta. 

Dnevni red je bil sprejet. 

 

 

 

AD 1 

PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKOV - 17. REDNE, 4. IN 5. IZREDNE SEJE SVETA 

ČETRTNE SKUPNOSTI ŠMARNA GORA, MESTNE OBČINE LJUBLJANA 

 

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

 

  

Predsedujoči je nato odprl razpravo o zapisnikih. Ker pripomb na zapisnike  ni bilo je predsedujoči  dal 

na glasovanje  

 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 1/18: 

Svet četrtne skupnosti Šmarna gora potrjuje zapisnike 17. redne ter 4. in 5. izredne seje brez 

pripomb. 

 

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 2 

AKTIVNOSTI MED 17. IN 18. SEJO- PREJETA / POSLANA POŠTA 

 

Seznam prejetih/poslanih zadev v obdobju med 17. in 18. sejo, od 27.5. do 07.9.2021, so člani sveta 

prejeli s sklicem seje. 

 

Razprave ni bilo. 

   
AD 3 

POROČILO PREDSEDNIKA 

 

Predsednik je povedal: 

 Oddelku za urejanje prostora je bilo  posredovano stališče ČS glede OPPN 184 Pod Šmarno goro; 

 Nadzornemu odboru MOL je bila glede pobude mestnega svetnika dr. Dragana Matića glede 

nadzora porabe sredstev MOL pri projektu Gameljske obvoznice, posredovana dokumentacija 

Sveta ČS vezana na odločanje o obvoznici Gameljne; 

 V okviru projekta Urbinfo so  vhodne točke na Šmarno goro opremili z obvestilnimi tablami, 

postavljeni sta bili dva stojala za  kolesa, urejeni 2 gozdni vlaki in s pomočjo Planinskega  

društva Šmarna gora obnovljene poti na Šmarno goro. Zamenjali se bodo tudi vsi kažipoti na 

Šmarno goro; 

 Koordinacije predsednikov in predsednic s podžupanom MOL, g. Dejanom Crnekom dne 02.9. se 

iz objektivnih razlogov ni udeležil; 

 Konec julija in v začetku avgusta je bila ob vikendih zapora gameljske ceste ( od Sp. Gameljn do 

Črnuč) zaradi obrezovanja drevja v vplivnem pasu te ceste na črnuški strani. Posek drevja se je 

brez izdanega dovoljenja  OGDP izvedel še na območju naše četrtne skupnosti in to  s  

precejšnjimi zapleti ( lastniki gozda o poseku predhodno niso bili obveščeni, pred posekom niso 

prejeli odločb, ni bilo znano kdo je naročnik niti kdo bo izvajalec poseka). Po tem posegu se 

pričakuje, da se območje ne bo zarastlo cca 15- 20 let. Na videz je sedaj gameljska cesta  manj 



 

 

varna, predvidoma pa vsaj v zimskem času naj ne bi prihajalo do loma dreves, kot se je to 

dogajalo. Pristojni oddelek na MO Ljubljana  je bil s strani ČS že seznanjen, da mora vzdrževalec 

ceste obvezno  popraviti varovalne ograje, ki so bile poškodovane ob poseku in obrezovanju. 

Na to temo so razpravljali Alojz Suhoveršnik, Primož Burgar in Dragan Matić. 

 

 

 

 

Predsedujoči je po razpravi dal na glasovanje 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 2/18: 

Vzdrževalec gameljske ceste mora: 

- na celotni trasi očistiti graben – odstraniti vejevje, ki je bilo odvrženo ob obrezovanju; 

- popraviti poškodovano varovalno ograjo in 

- TAKOJ na našem delu gameljske ceste postaviti novo varovalno ograjo na mestih, nevarnih za  

  udeležence v prometu. 

 

Navzočih je bilo 10 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 10 članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo 10 članov sveta. 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

 

 da se bo septembra oz. oktobra  na novo preplastilo cestišče v Gameljnah – odsek od nekdanje 

tovarne Rašica v Zg. Gameljnah do Simon bara v Sr. Gameljnah; 

 da bo v soboto, 18.9.  v športnem parku v Sr. Gameljnah potekala spominska slovesnost ob 80 –

letnici požiga prve slovenske vasi Rašice, ki jo organizirata ZZB in MOL; 

 da je stanje projektov, ki jih  MO Ljubljana izvaja  v ČS Šmarna gora ( gre za 5 projektov) na dan 

01.9.2021 sledeče: 

 izgradnja kanalizacije ( aglomeracije) -  območje Tacen- sever in Tacen-jug:  

Vloga za gradbeno dovoljenje (1. faza) Tacen-sever je bila umaknjena do uskladitve 

vpisa v ZK (problemi z  Ul. bratov Novak). Za območje Tacen – jug – Cesta vstaje, 

Grobeljca in Cesta Cirila Kosmača (1. faza) gradbeno dovoljenje vloženo v mesecu juliju 

2021; 

 izgradnja kanalizacije ( aglomeracije) -  območje Šmartno:  
V izvajanju so dela na ulici Jožeta Štruklja. V teku je pridobitev gradbenega dovoljenja 

za 2. fazo gradnje, ki se pričakuje jeseni 2021. Za Šmarnogorsko pot se bo gradbeno 

dovoljenje pridobivalo posebej. 

 obvozna ceste Gameljne:  
Pogodba s projektantom (LUZ) je bila podpisana v avgustu 2021, poteka pa usklajevanje 

s projektantom glede časovnice za izdelavo načrtov. Se pa zaradi sprejetega sklepa 

Nadzornega odbora MOL pričakuje zamik postopkov. 

 obnova igrišča pri OŠ Šmartno :  

Dela potekajo skladno s skrajšanim terminskim planom – igrišče je asfaltirano, tekaške 

proge so narejene, otroška igrala so postavljena, dela v celoti še niso dokončana. Na ul. 

Angele Ljubičeve je predvidena tudi ureditev hodnika za pešce. Projekt, ko bo izveden, 

bo za ČS velika pridobitev, saj bo igrišče po 17.00 uri namenjeno zunanjim porabnikom. 

 Center Šmarna gora:  
V teku je priprava dokumentov za javno- zasebno partnerstvo. 

  

 

 

 

 



 

 

AD 4 

SPREMEMBA FINANČNEGA NAČRTA ČS ŠMARNA GORA ZA LETO 2022 IN LETO 

2023 

 

Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem seje. 

 

Do spremembe finančnega načrta ČS za proračunski leti 2022 in 2023 je prišlo, ker se je masa 

sredstev za četrtno skupnost zmanjšala ( za 8 EUR ) glede na  manjše število prebivalcev na dan 

31.12.2020/1.1.2021. Plani malih del se finančno ne spreminjajo. 

 

Alojz Suhoveršnik je pripomnil, da je smešno popravljati finančni načrt ČS za tako majhen znesek. 

 

Ker razprave ni bilo je predsedujoči dal na glasovanje 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 3/18: 

Svet ČS Šmarna gora se je seznanil s spremembo finančnih načrtov ČS Šmarna gora za 

proračunski leti 2022 in 2023 z nespremenjenimi plani malih del. 

 

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 

IZVRŠEVANJE FINANČNEGA NAČRTA 2021 

 

Predsedujoči je povedal, da je v  ponedeljek, 20.9. dogovorjen terenski ogled z izvajalcem za porabo 

sredstev na področju komunale, zato se bo o izvrševanju finančnega načrta odločalo na naslednji seji, 

ki bo 29.9.2021.  

 

Članica sveta Marija Medja je predlagala, da se v okviru komunalnih del poskrbi za obrez žive meje 

nasproti trgovine Mercator. 

 

 

 

AD 6 

POPLAVNA OGROŽENOST GAMELJŠČICE 

 

Predsedujoči je člane sveta seznanil, da ni uspel pripraviti gradiva, zato se obravnava tematike  

prestavi na naslednjo redno sejo Sveta ČS. 

 

 

 

AD 7 

SEZNANITEV  S PREDPISOM IN Z OBVEZNOSTMI TER POSTOPKI , KI JIH 

IMAJO KOT ČLANI SVETA V PRIMERU NASPROTJA INTERESOV 

 

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ki  

uvaja spremembe v povezavi z veljavnostjo določb o nasprotju interesov je bil sprejet konec leta 2020. 

Nasprotje interesov so, kot jih definira Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije okoliščine, v 

katerih zasebni interes uradne osebe ali osebe, ki je subjekt javnega sektorja, vpliva ali ustvarja videz, 

da vpliva na nepristransko in objektivno opravljanje njenih javnih nalog.  

 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7930


 

 

Razprave ni bilo, zato je predsedujoči dal na glasovanje 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 4/18: 

Svet ČS Šmarna gora se je seznanil s predpisom in z obveznostmi ter postopki , ki jih imajo kot 

člani sveta v primeru nasprotja interesov. 

 

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 8 

POBUDE, PREDLOGI IN VPRAŠANJA ČLANOV SVETA  

 

Tomaž Pajnič je predlagal postavitev ležečih policajev  na cesti skozi Šmartno zaradi prevelikih 

hitrosti. Po rekonstrukciji ceste je že prišlo do prve prometne nesreče. 

 

Predsedujoči je povedal, da nesreča ni nastala zaradi prevelike hitrosti voznika, pač pa zaradi 

neprevidne kolesarke. Zadeva naj bi se reševala v sklopu druge faze- na odseku mimo ribnika, kjer je 

predvidena  ureditev otoka za zmanjšanje hitrosti. Sicer pa je še kar nekaj problemov, ki jih je 

potrebno zaradi varnosti udeležencev v prometu in parkiranja na nedovoljenih površinah (pločnik) 

urediti – postavitev količkov na pločniku, nepreglednost prehodov za pešce, prestavitev table 

»Ljubljana«, postavitev stacionarnega radarja, kot je bil pred rekonstrukcijo, napačno so postavljeni 

prometni znaki iz Skaručne proti Ljubljana ipd. O navedenem se bo obvestilo in seznanilo pristojne. 

 

 

Ob 19.31 uri je sejo zapustil svetnik  Tomaž Pajnič (prisotnih 9 svetnikov)  

 

 

 

Predsedujoči je člane sveta še seznanil: 

-  da je Mestno redarstvo izvajalo meritve hitrosti na Tacenski cesti in čez Gameljne, a so pri tem  

   odkrili samo 2 kršitelja; 

- da bodo v okviru akcije Evropski teden mobilnosti sodelovali učenci nižjih razredov in učitelji OŠ  

  Šmartno. Dogodek  bo potekal  22.9. 2021, na Cesti v Gameljne, ki bo v ta namen v času  

  od 9.00 -12.00 ure zaprta za ves promet.  Učenci si bodo ogledali preurejeno križišče Šmartno, se  

  pogovarjali o varnem prečkanju ceste in v nadaljevanju na cestišče celotne trase Ceste v Gameljne,  

  narisali svoj pogled na varnost v cestnem prometu. 

 

 

Dragan Matić je članom sveta pred sejo posredoval 2 pobudi, ki ju je  vložil za sejo Mestnega sveta 

MOL. Prva pobuda je za ureditev povečanja pretočnosti prometa v križišču Gameljske in Dunajske 

ceste, pri črnuškem mostu. Druga pobuda pa se nanaša na nevarnost za udeležence v prometu, ki je 

nastala po poseku drevja, s predlogi, da se  na nevarne in  nezavarovane odseke gameljske ceste 

postavi varovalne ograje, popravi obstoječe poškodovane varovalne ograje, odstrani naložene veje iz 

obcestnih kanalov ter očisti odtoke za meteorno vodo.  

 

Predsedujoči je dal na glasovanje 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 5/18: 

Četrtna skupnost bo Oddelku za gospodarske dejavnosti in promet MU MOL posredovala 

pobudo, da preveri možnosti spremembe prometnega režima za izboljšanje pretočnosti 

prometa v križišču Gameljske in Dunajske ceste, pri črnuškem mostu. Predlaga se postavitev 

prometnega znaka za obvezno zavijanje desno iz Gameljske ceste na Dunajsko cesto.  

 

 

 



 

 

Navzočih je bilo 9 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 5 članov sveta. 

Za predlagani sklep so glasovali 3 člani sveta. 

Proti sta glasovala 2 člana sveta. 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

Predsedujoči je člane sveta seznanil, da smo prejeli mnenje  OGDP-Odseka za urejanje in čiščenje 

javnih površin glede problematike eko otoka v Srednjih Gameljnah, ki ugotavlja, da zabojniki niso 

več nameščeni pred Domom krajanov, ker jih je neznani storilec premestil na postajališče/obračališče 

LPP. Mnenje OGDP-Odseka za promet glede primernosti predlaganih  lokacij iz prometnega vidika 

nismo prejeli.    

 

 

Dragan Matić je iz osebnih razlogov izpostavil problematiko mučenja živali v Srednjih Gameljnah – 

streljanje na živali. 

 

 

Rosana Vidmar iz PP Lj.-Šiška je povedala, da je pri pokopališču modra cona – brezplačno je možno   

parkirati 2 uri. Vsi uporabniki  morajo obvezno v vozilu označiti uro prihoda, ker Mestno redarstvo 

izvaja nadzor in bo vse kršitelje, ki nimajo označenega prihoda, kaznovalo. 

 

Predsedujoči je pohvalil delo in dobro sodelovanje s Policijsko postajo Lj.-Šiška in Mestnim 

redarstvom in zaključil sejo, ker je bil dnevni red izčrpan. 

 

 

Seja je bila  zaključena ob 20:15 uri. 

 

 

 

 

 

 

Zapisala: 

Brigita Pavlič                                                                                   Predsednik Sveta četrtne skupnosti 
                                                                                                                Šmarna gora 

                                                                                                         Mestne občine Ljubljana 

                                                                                                                Primož Burgar        


