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ZAPISNIK
21. seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, MOL, ki je potekala v sredo, 16. 02. 2022 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 9 članov sveta, kar je
pomenilo, da je bil svet sklepčen in je lahko pričel z delom.
NAVZOČI ČLANI SVETA: Primož Burgar, Stanislav Artelj, Renata Jernejc, Franc Marolt, Dragan
Matić, Marija Medja, Alenka Pirjevec, Maja Premrl, Marko Ramovž in Renata Zajc.
OPRAVIČENO ODSOTNI: Monika Morgenstern Vrhovnik, Alojz Suhoveršnik in Tomaž Pajnič.
OSTALI NAVZOČI: 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. Potrditev zapisnika 20. redne seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, Mestne
občine Ljubljana
2. Aktivnosti med 20. in 21. sejo- prejeta -poslana pošta
3. Poročilo predsednika
4. Seznanitev z dokumenti zaključnega računa ČS za leto 2021:
-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

5. Obravnava izvedbenega načrta izvajanja programov in projektov ČS Šmarna gora
vezanih na izvrševanje finančnega načrta za leto 2022
6. Seznanitev z registrom tveganj za leto 2022
7. Seznanitev s predlogi prioritetnih nalog na področju varnosti v prometu za leto 2022
8. Pobude, predlogi in vprašanja članov sveta

Navzočih je bilo 9 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 9 članov sveta.
Za predlagani dnevni red je glasovalo 9 članov sveta.
Dnevni red je bil sprejet

AD 1
POTRDITEV ZAPISNIKA 20. 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. 1/21:
Svet četrtne skupnosti Šmarna gora potrjuje zapisnik 20. redne seje brez pripomb.
Navzočih je bilo 9 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 9 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 9 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.

AD 2
AKTIVNOSTI MED 20. IN 21. SEJO- PREJETA / POSLANA POŠTA
Ob 18.15 uri se je seji pridružil svetnik Dragan Matić ( prisotnih 10 svetnikov).
Poročilo o prejetih/poslanih zadevah v obdobju med 20. in 21. sejo, so člani sveta prejeli s sklicem
seje.
Razpravljal ni nihče. Vprašanj članov sveta ni bilo

AD 3
POROČILO PREDSEDNIKA
Predsednik je poročal:
- o razgovoru, ki ga je imel s predstavniki Policijske akademije glede povečanega prometa po Rocenski
ulici in dogovora o spremembi prometnega režima Rocenska-Kajakaška. Pobudo o tem bo Policijska
akademija poslala Mestni občini Ljubljana;
- o izvedbi projekta Center ČS Šmarna gora v Šmartnu – postopki za izvedbo javno-zasebnega
partnerstva so ustavljeni, nadaljujejo se s postopki za izvedbo projekta v obliki klasičnega javnega
naročila;
- o problematiki nesnage ob zabojnikih in polnih zabojnikih na ekološkem otoku v Šmartnu ter čiščenju
po novem letu. O problematiki odlaganja odpadkov ob zabojnike na ekoloških otokih, ki v te
zabojnike (papir in steklo) ne sodijo (zlasti je problematičen na Cesti v Gameljne in v Srednjih
Gameljnah (obračališče LPP) je potekala razprava, kako urediti zadevo. Gospodinjstva po Gameljnah
in na Rašici namreč nimajo zabojnikov za papir, kar je neodgovorno do naših krajanov in so v
neenakem položaju kot ostali someščani Ljubljane.
Ugotovitev so bile sledeče:
 Uporabniki večje kose kartonske embalaže ne raztrgajo in ne odložijo v zabojnik za papir, pač
pa ob njem. Ker je kartonske embalaže vedno več in se jo odlaga v zabojnike na eko otokih bi
bilo smiselno prilagoditi oz. povečati frekvenco odvoza kartonske embalaže s teh otokov;




Uporabniki ob zabojnike odlagajo tudi manjše kosovne odpadke, elektronske naprave in vreče
s plastično embalažo
Nepravilno odlaganje poleg zabojnikov oziroma smetenje je pereč in stalen problem in ga je
vedno več. Kljub temu, da se pristojnim redno sporoča lokacije, ki jih je potrebno očistiti in
ekipe JP VOKA SNAGA d.o.o. lokacijo očistijo, neznani storilci (uporabniki, občani,
mimoidoči) nadaljujejo z nedovoljenim početjem ter izkazujejo svoje nespoštovanje in
brezbrižnost do lastnega bivalnega okolja.

Sprejet je bil naslednji
PREDLOG SKLEPA ŠT. 2/21:
Svet četrtne skupnosti Šmarna gora predlaga JP VOKASNAGA d.o.o. in MOL, MU Oddelku za
gospodarske dejavnosti in promet, da uporabnikom na območju Gameljn in na Rašici, tako kot
uporabnikom v Tacnu in v Šmartnu ter ostalim someščanom Ljubljane, zagotovi, poleg že
obstoječih ( za mešane odpadke in embalažo) še lastne zabojnike za papir in eventuelno biološke
odpadke.
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 4
SEZNANITEV Z DOKUMENTI ZAKLJUČNEGA RAČUNA ČS ZA LETO 2021
Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem seje.
V skladu z Navodilom za pripravo zaključnega računa proračuna MOL za leto 2021 so proračunski
uporabniki morali spremeniti obliko poslovnega poročila. Poslovna poročila II/1 in II/ 2 sta združena
v eno: Poročilo II/ 2, ki se vsebinsko ne spreminja.
Razprave ni bilo, zato je predsedujoči dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA ŠT. 3/21:
Svet ČS se je seznanil z dokumenti zaključnega računa Četrtne skupnosti Šmarna gora za leto
2021 in sicer: s Poročilom o doseženih ciljih in rezultatih (II /2), s Poročilom o realizaciji
finančnega načrta ter Poročilom o realizaciji izvedbenega načrta.
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
OBRAVNAVA IZVEDBENEGA NAČRTA IZVAJANJA PROGRAMOV IN PROJEKTOV
ČS ŠMARNA GORA VEZANIH NA IZVRŠEVANJE FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO
2022
Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem seje.
Ob 19.00 uri je sejo zapustil svetnik Marko Ramovž ( prisotnih 9 svetnikov).
Pojasnilo k finančno ovrednotenim programom, ki jih bo ČS v tekočem letu izvedla samostojno ali v
sodelovanju z društvi in posamezniki je podal predsedujoči.

Ker razprave ni bilo, je dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA ŠT. 4/21:
Sprejme se Izvedbeni načrt izvajanja programov in projektov ČS Šmarna gora vezanih na
izvrševanje finančnega načrta za leto 2022.
Navzočih je bilo 9 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 8 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 8 članov sveta.
PROTI ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.

AD 6
SEZNANITEV Z REGISTROM TVEGANJ ZA LETO 2022
Namen gradiva, ki so ga člani sveta prejeli s sklicem seje je seznanitev s tveganji, ki nastajajo pri
delovanju ČS ter kakšne ukrepe je potrebno sprejeti za obvladovanje teh tveganj.
Razprave ni bilo.
PREDLOG SKLEPA ŠT. 5/21:
Svetniki so se seznanili z Registrom tveganj za leto 2022.
Navzočih je bilo 9 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 9 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 9 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.

AD 7
SEZNANITEV S PREDLOGI PRIORITETNIH NALOG NA PODROČJU VARNOSTI V
PROMETU ZA LETO 2022
Policijska uprava Ljubljana vsako leto pozove MOL k oddaji predlogov prioritetnih nalog pri
zagotavljanju prometne varnosti za vključitev v letni delovni načrt Policijske uprave Ljubljana.
Seznam predlaganih prioritetnih nalog so člani sveta prejeli s sklicem seje.
PREDLOG SKLEPA ŠT. 6/21:
Svet ČS se je seznanil s predlogi prioritetnih nalog za vključitev v letni delovni načrt PU
Ljubljana pri zagotavljanju prometne varnosti na območju ČS Šmarna gora za leto 2022.
Navzočih je bilo 9 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 9 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 9 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.

AD 8
POBUDE, PREDLOGI IN VPRAŠANJA ČLANOV SVETA
1.) Članica Sveta Renata Zajc je pred sejo posredovala pisne pobude za:
a) Postavitev dveh zabojnikov za steklo, na makadamskem zemljišču v lasti MOL pri
gostilni Košir, ker na območju Tacna zabojnika za zbiranje steklovine ni.
PREDLOG SKLEPA ŠT. 7/21:
Četrtna skupnost bo na OGDP MU MOL posredovala pobudo za postavitev dveh zabojnikov
za steklovino na makadamsko zemljišče v lasti MOL pri gostilni Košir.
Navzočih je bilo 9 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 9 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 9 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
b) Prestavitev prometnega znaka za omejitev hitrosti na 30 km/h na začetku
Kajakaške ceste v vidno polje voznikov. Obstoječi znak pritrjen na drogu voznikom, ki
pripeljejo s katerekoli strani s Tacenske ceste ni viden in le redki vozniki upoštevajo
cono 30. Dodatna težava pri oviranju pretoka prometa nastaja na Kajakaški in sicer, ko
vozniki na prosto parkirno mesto čakajo v vrsti na cesti in s tem ovirajo promet.
Predsedujoči je povedal, da smo glede znaka cona 30 na začetku Kajakaške že poslali pobudo, da
odgovora nismo prejeli, bomo pa OGDP-Odsek za promet znova opozorili.

Ob 19.20 uri se je seji znova pridružil svetnik Marko Ramovž ( prisotnih 10 svetnikov).
c) Preureditev neustreznega zaključka kolesarske steze iz smeri Broda proti Šmartnu
tako, da se kolesarji in brez nevarnosti zavijejo s kolesarske steze levo na Tacensko
cesto. Po prenovi Tacenskega mostu je ostal zaključek kolesarske steze neustrezno
zaključen in nevaren za vse kolesarje.
Predsedujoči je povedal, da smo DRSI z dopisom že opozorili na neustrezen zaključek in tudi že
urgirali odgovor, vendar odgovora nismo prejeli.
d) Zarisanje talne oznake STOP pred vključitvijo iz Thumove ulice na Rocensko ulico
zaradi varnosti tako voznikov, kot tudi pešcev. Vozniki tam ne upoštevajo prometnega
znaka in marsikdaj nastanejo zelo nevarne situacije.
Pododbor za Tacen in Šmartno bo opravil terenski ogled glede obstoječe prometne ureditve
Rocenska - Ul. Janeza Rožiča – Thumova ter podal mnenje, kako urediti promet na teh ulicah.

Ob 19.30 uri je sejo zapustila svetnica Maja Premrl ( prisotnih 9 svetnikov).

e) Postavitev ogledala v križišču Tacenske in Tumove ulice, ki postaja zelo nevarno za
vse pešce, ki hočejo prečkati cesto. Omejitev hitrosti je omejena na 40 km/h, vendar bi

redne radarske kontrole pokazale, da le malo voznikov spoštuje ta predpis. Morda bi
stalna radarska merilna postaja lahko prispevala k umiritvi hitrosti. Navsezadnje smo tudi
mi še vedno MOL.
Predsedujoči je povedal, da bo pobuda za postavitev prometnega ogledala posredovana DRSI –ju.

f) Predlog za sklenitev dogovora med Ministrstvom za notranje zadeve oz. Policijsko
akademijo in Mestno občino Ljubljana, da bi imela Policijska akademija dovozno odvozno cesto s Kajakaške.
Predsedujoči je povedal, da je zaradi povečanega prometa po Rocenski ulici proti PA, četrtna
skupnosti na MOL – OGDP že posredovala pobudo za prilagoditev prometne signalizacije po
Rocenski ulici, saj mnogi vozniki ne upoštevajo omejitve hitrosti. Odgovora z MO Ljubljana nismo
prejela, PA pa se je na našo prošnjo prijazno odzvala in zaposlene ter tečajnike opozorila
da prilagajajo hitrost prometni signalizaciji, veljavni na teh ulicah in prometnim predpisom za
vožnjo skozi naselje. Ker pa se PA zavedajo tovrstne problematike in tudi sami iščejo rešitev so v
mesecu januarju sklicali razgovor, katerega se je tudi udeležil. Dogovorili so se, da bo PA na
MO Ljubljana posredovala predlog za zaprtje Rocenske ceste ( od zemljišča, kjer je predvidena
novogradnja, mimo PA ) ter ureditev uvoza in izvoza za PA iz Kajakaške ceste.
2.) Član sveta Dragan Matić je vprašal kdaj bo urejen pločnik od Zgornjih do Srednjih Gameljn
(od bivše trgovine Rašica proti Sr. Gameljnam) ter podal pobudo za nujno sanacijo cestišča
na tem delu. Vprašal je tudi s kakšnim namenom se postavlja količke ob robu ceste, od pasje
šole proti Gameljnam.
Predsedujoči je povedal, da mu ni znano, zakaj se postavljajo količki, si bo pa osebno ogledal
situacijo. Glede nadaljevanja izgradnje pločnika od Zgornjih do Srednjih Gameljn je bilo s strani
OGDP obljubljeno, da bodo naročili projekt, nimamo pa informacij, kako daleč so s projektiranjem
ter da je cestišče v tem delu res zelo uničeno in zato sanacija nujno potrebna.
Zato je predlagal naslednja sklepa
PREDLOG SKLEPA ŠT. 8/21:
Četrtna skupnost bo na OGDP MU MOL posredovala pobudo in zahtevo za nujno sanacijo
asfaltne površine od Zgornjih do Srednjih Gameljn.
Navzočih je bilo 9 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 9 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 9 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.

PREDLOG SKLEPA ŠT. 9/21:
Od OGDP MU MOL zahtevamo jasen odgovor glede projektiranja in izgradnje nadaljevanja
pločnika od Zgornjih do Srednjih Gameljn – stanje projekta in časovnica izvedbe.
Navzočih je bilo 9 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 9 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 9 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.

3.) Prošnja za uporabo dvorane v Gameljnah za vaje
Na ČS smo prejeli prošnjo igralke in pevke, ki pripravlja projekt, glasbeno predstavo in potrebuje
prostor za vaje.
PREDLOG SKLEPA ŠT. 10/21:
Svet ČS se načeloma strinja z uporabo dvorane za vaje v prostih terminih, vendar pa bo o
prošnji odločila Služba za lokalno samoupravo MU MOL, ki je pristojna za upravljanje s
prostori, namenjenimi za delovanje četrtnih skupnosti.
Navzočih je bilo 9 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 9 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 9 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.

Ob 19.55 uri je sejo zapustila svetnica Renata Zajc ( prisotnih 8 svetnikov).
4.) Članica sveta Renata Jernejc je vprašala, kdaj se predvideva izgradnja kanalizacije v
Gameljnah?
Predsedujoči je pojasnil, da je rok za izgradnjo kanalizacije 2023.
5.) Nevaren ovinek Zg. Gameljne – med h. št. 29 in 31 A (Jurčkov breg)
Predsedujoči je povedal, da nas je že več stanovalcev opozorilo na nevaren ovinek in možnost
zdrsa na tem delu, kjer se je delno odstranila živa meja, zaradi česar se je začel breg posedati.
Ker sedaj tam ni nobene zaščite je nevarno za voznike, da ob neugodnih vremenskih razmerah
zdrsnejo s ceste. Na glasovanje je dal
PREDLOG SKLEPA ŠT. 10/21:
OGDP MU MOL se pisno opozori na nevaren ovinek v Zg. Gameljnah – med h. št. 29 in 31 A,
kjer je zaradi delne odstranitve žive meje prišlo do posedanja brega in nevarnosti zdrsa. OGDP
naj nemudoma opravi ogled in ustrezno poskrbi za varnost udeležencev v prometu, bodisi s
postavitvijo zaščitne ograje ali drugo vrsto zaščite.
Navzočih je bilo 8 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 8 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 8 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.

Seja je bila zaključena ob 20:05 uri
Zapisala:
Brigita Pavlič

Predsednik Sveta četrtne skupnosti
Šmarna gora
Mestne občine Ljubljana
Primož Burgar

