
 

 

 

Številka:900- 239 /2020  - 4                                                                                            

Datum:21.10.2021 

 

 

Z A P I S N I K 

 

19. seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, MOL, ki je potekala v sredo,  20. 10. 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, Alojz Suhoveršnik in  

Renata Zajc. 

                        

ODSOTNE: Monika Morgenstern Vrhovnik in Renata Jernejc  
                                                                         
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 zapisnika 18. redne seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, 

Mestne občine Ljubljana  

2. Aktivnosti med 18. in 19. sejo- prejeta -poslana pošta 

3. Poročilo predsednika   

4. Izvrševanje finančnega načrta 2021 in rebalans II/ 2021 

5. Poplavna ogroženost Gameljščice 

6. 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 ZAPISNIKA 18. REDNE SEJE SVETA ČETRTNE SKUPNOSTI 

ŠMARNA GORA, MESTNE OBČINE LJUBLJANA 

 

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

  

Predsedujoči je nato odprl razpravo o zapisniku. Ker pripomb ni bilo je predsedujoči dal na glasovanje  

 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 1/19: 

Svet četrtne skupnosti Šmarna gora potrjuje zapisnik 18. redne 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 18. IN 19. SEJO- PREJETA / POSLANA POŠTA 

 

Seznam prejetih/poslanih zadev v obdobju med 18. in 19. sejo, od 08.9. do 14.10.2021, so člani sveta 

prejeli s sklicem seje. 

 

Razprave ni bilo. 

   

 

 

AD 3 

POROČILO PREDSEDNIKA 

 

Predsednik je podal poročilo. 

 

 

 

 

AD 4 

IZVRŠEVANJE FINANČNEGA NAČRTA 2021 IN REBALANS II/ 2021 

 

Člani sveta so gradivo (obrazložitev rebalansa II) prejeli s sklicem seje. 

 

Ob 18.28 uri se je seji pridružil svetnik Alojz Suhoveršnik (prisotnih 11 svetnikov)  

 

Po razpravi je predsedujoči dal na glasovanje  

PREDLOG SKLEPA ŠT. 2/19: 

Sredstva v finančnem načrtu za leto 2021 se: 

 na PP 16024 – Četrtna skupnost  porabijo za storitve društev in organizacij: 

- 1.700 eur za organizacijo in izvedbo sejma v Šmartnu; 

- 1.200 eur za Župnijsko Karitas Šmartno; 

- 3x po 500 eur za ureditev in čiščenje intervencijskih poti po in na Šmarni gori ter na Rašici; 

- 500 eur za pevski nastop vokalni skupini Krila. 

 

 na PP 45123 –Področje komunale ČS pa: 

- 230 eur za obrez vegetacije v Sr. Gameljnah, na parceli v lasti MOL 

- 700 eur za ureditev kanala ob cesti proti naselju »Brezovica« v Sr. Gameljnah ob parceli MOL 



 

 

 

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. 

 

 

O rebalansu II ni razpravljal nihče, zato je predsedujoči dal na glasovanje 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 3/19: 

Svet ČS Šmarna gora se je seznanil z rebalansom II /2021 finančnega načrta ČS Šmarna gora. 

Sredstva na proračunski postavki 16024 –ČS Šmarna gora (v nadaljevanju PP) so se povečala s 

prerazporeditvijo iz PP 086004-Prireditve ob Dnevu ČS, ker planiranega programa zaradi 

razglašene epidemije koronavirusne bolezni ni bilo možno izvesti. 

 

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 

POPLAVNA OGROŽENOST GAMELJŠČICE 

 

Gradivo je pripravil predsednik sveta in so ga člani svet prejeli po sklicu seje. 

 

V razpravi je Alojz Suhoveršnik menil, da se iz gradiva črta ali kako drugače opredeli  druga alineja 

7. odstavka poplavna varnost za novogradnjo  »Zelena Rašica » v Sp. Gameljnah. 

 

Po razpravi je predsedujoči dal na glasovanje 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 4/19: 

Pripomba Alojza Suhoveršnika se upošteva. V dokument o poplavni ogroženosti Gameljščice se 

doda novo besedilo glede novogradnje »Zelena Rašica« in tako popravljen dokument, pošlje 

pristojnim državnim institucijam, Hidrotehniku in MO Ljubljana. 

 

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 6 

POBUDE, PREDLOGI IN VPRAŠANJA ČLANOV SVETA  

 

Uvodoma je predsedujoči predstavil pobude in predloge, prejete po sklicu seje. 

 

 Telefonski pobudi sta podala: 

Krajan iz Sr. Gameljn za obrez razraščene veje v Sr. Gameljnah (zemljišče, v lasti MOL)  

ob cesti, ki vodi do naselja “Brezovica” in ureditev  jarka za odvod padavinske vode. 

Opozoril je še na nevarno križišče pri ZAG, saj je izvoz iz stranske na prednostno cesto, 

nevaren zaradi slabe preglednosti. 

Predsedujoči je povedal, da bo navedeno izvedeno še letos. 



 

 

Krajanka Ceste Cirila Kosmača glede problematike skupnih zabojnikov za odpadke (1100 

l). Odvoz odpadkov plačujejo individualno. Dogaja pa se, da mimoidoči, misleč, da gre za 

ekološki otok, tam odlagajo odpadke.  

Predsedujoči je povedal, da morajo to težavo rešiti stanovalci sami v dogovoru z izvajalcem javne 

gospodarske službe, JP VOKA SNAGA. Zahtevajo lahko, da vsaka hiša dobi svoje zabojnike za 

odpadke. Ena izmed rešitev je tudi, da se na zabojnike montira ključavnice, ključ pa dobi vsako 

gospodinjstvo. 

 

 Stanovalka Kajakaške ulice je posredovala pisno pobudo za postavitev hitrostnih ovir na 

Kajakaški pri h. št. 103 zaradi neprimernih hitrosti 

 

 

 Pisno pobudo je pred sejo posredovala svetnica Renata Zajc za prometno ureditev 

Kajakaške in Rocenske ulice glede na dejstvo, da se je z novim šolskim letom in večjim 

številom uslužbencev močno povečal promet proti Policijski akademiji. Mnogi med njimi ne 

upoštevajo omejitve hitrosti, zato predlaga: 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 5/19: 

Na Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet MU MOL se pošlje dopis z opisom 

problematike in pobudo, da se dodatno postavi prometni znak za cono 30 na začetek Rocenske 

ulice, v smeri Policijske akademije.  

Policijski akademiji se posreduje dopis s  prošnjo, da svoje zaposlene opozori za  prilagoditev 

hitrosti  prometni signalizaciji, ki velja na teh ulicah in prometnim predpisom za vožnjo skozi 

naselje.  

Navzočih je bilo 11 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 11 članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo 11 članov sveta. 

Sklep je bil sprejet. 

 

  

 

 Vodja varnostnega okoliša PP Lj.-Šiška Rosana Vidmar je povedala, da je policija pred 

dobrimi 3 tedni OGDP MU MOL opozorila na nevarnosti gameljske ceste – popravilo ceste, 

ureditev prometne signalizacije – od Sp. Gameljn do Črnuč. 

 

Kot je v nadaljevanju povedal predsedujoči, smo po sklepu 19. seje, OGDP ponovno pisno opozorili 

na nevarne razmere za udeležence v prometu na gameljski cesti. Na to temo je svetniško vprašanje 

posredoval tudi Dragan Matić. In kot je ugotovljeno, sta bila za enako problematiko s strani OGDP 

podana dva različna odgovora. 

 

 

 

 Alojz Suhoveršnik je podal ustno pobudo za ureditev voznega reda avtobusa št. 21 

(Gameljne- Beričevo). Pobuda za avtobusno povezavo do Črnuč je bila podana s strani 

četrtne skupnosti, z namenom, da imajo potniki iz Gameljn hitrejšo povezavo in s tem 

prestop na druge linije LPP na Ježici. Temu je bil takrat prilagojen tudi vozni red. Sedaj pa se 

vozni red linije 21 kar naprej spreminja. Če želimo, da se ljudi navadi, da se več vozijo z 

mestnim avtobusom, je potrebno prilagoditi tudi vozni red. Na pojasnila LPP glede naših 

predhodnih pobud in prošenj po prilagoditvi voznega reda (premalo voznikov in prilagajanje 

voznega reda zaradi vozačev OŠ Bičevje), več ne pristajamo. Potreben je dialog z 

odgovornimi – županom, podžupanom, LPP-jem. 

 

 



 

 

Razpravljali so Primož Burgar, Alojz Suhoveršnik in Marko Ramovž.  

 

Na glasovanje je predsedujoči dal naslednji 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 6/19: 

Dopis z opisom stanja in zahtevo za razgovor glede voznega reda avtobusa št. 21, se pošlje LPP-

ju in odgovornim na MOL-u. 

 

 

Navzočih je bilo 11 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 11 članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo 11 članov sveta. 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

 

 

 

Seja je bila  zaključena ob 19:30 uri. 

 

 

 

 

 

 

Zapisala: 

Brigita Pavlič                                                                                   Predsednik Sveta četrtne skupnosti 
                                                                                                                Šmarna gora 

                                                                                                         Mestne občine Ljubljana 

                                                                                                                Primož Burgar        


