
 

 

 

Številka:900 - 71 /2022  - 4                                                                                           

Datum:07.04.2022 

 

 

Z A P I S N I K 

 

22. seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, MOL, ki je potekala v sredo,  06. 04. 2022 ob 18.00 uri, 

v sejni sobi 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 7 članov sveta, kar je 

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

 

 

NAVZOČI ČLANI SVETA: Primož Burgar,  Renata Jernejc, Franc Marolt, Marija Medja, Monika 

Morgenstern – Vrhovnik, Tomaž Pajnič, Alenka Pirjevec in Marko Ramovž  

                        

OPRAVIČENO ODSOTNI: Dragan  Matić, Maja Premrl in Renata Zajc. 

 

BREZ OPRAVIČILA STA BILA ODSOTNA: Stanislav Artelj in Alojz Suhoveršnik 

  
                                                                         
OSTALI NAVZOČI: Rosana Vidmar - Policijska postaja Šiška in Brigita Pavlič – strokovna sodelavka 

Službe  za lokalno samoupravo, MU MOL. 

 

 

 

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 21. redne  seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, 

Mestne občine Ljubljana  

2. Aktivnosti med 21. in 22. sejo- prejeta -poslana pošta 

3. Poročilo predsednika  

4. Dan ČS  

5. Izvrševanje finančnega načrta 2022  

6. Pobude, predlogi in vprašanja članov sveta in pobude občanov 

 

Navzočih je bilo 7 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 7 članov sveta. 

Za predlagani dnevni red je glasovalo 7 članov sveta. 

 

Dnevni red je bil sprejet 

 

 



 

 

 

 

 

AD 1 

POTRDITEV ZAPISNIKA 21. 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. 1/22: 

Svet četrtne skupnosti Šmarna gora potrjuje zapisnik 21. redne  seje brez pripomb. 

 

Navzočih je bilo 7 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 7 članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo  članov sveta. 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

AD 2 

AKTIVNOSTI MED 21. IN 22. SEJO- PREJETA / POSLANA POŠTA 

 

Ob 18.05 uri se je seji pridružil svetnik  Tomaž Pajnič ( prisotnih 8 svetnikov). 

 

 

Poročilo o prejetih/poslanih zadevah  v obdobju med 21. in 22. sejo, so člani sveta prejeli s sklicem 

seje. 

Razpravljal ni nihče. Vprašanj članov sveta ni bilo 

   

 

AD 3 

POROČILO PREDSEDNIKA 

 

V poročilu je izpostavil naslednje  aktualne zadeve: 

-  izdano je gradbeno dovoljenje za gradnjo kanalizacije v Tacnu, za del Tacenske ceste - od gostilne   

   Košir do Medo bara ter po ulici Pot na goro. Gradnja se bo pričela po pravnomočnosti gradbenega  

   dovoljenja.  Ulica bratov Novak ostaja  nerešena zaradi zapletov z zemljišči;  

- na Rocenski ulici je problem povečanega prometa do Policijske akademije. Pričakuje se še, da bo  

  dodaten problem nastal ob gradnji novogradenj v neposredni bližini. Zato je Policijska akademija   

  podala predlog da bi bil dovoz do Policijske akademije iz Kajakaške ceste. O tem je bil na delovnem  

  srečanju s predsednicami in predsedniki seznanjen župan, ki se  z danim predlogom   načeloma strinja,  

  pričakuje pa, da četrtna skupnost pošlje podrobnejši opis problema;  

- podžupan MOL g. Dejan Crnek si je s predstavnikom Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet  

  ogledal kritični dela ceste med Zgornjimi Gameljnami (od nekdanje trgovine Rašica)  do  

  Srednjih Gameljn. Dogovorjeno je, da se bo izvedla preplastitev ceste; 

- na pobudo ČS sta bila v Tacnu – v neposredni bližini avtobusnega  postajališča LPP št. 8 (smer  

  Gameljne), POGOJNO postavljena 2 zabojnika za steklo. V PRIMERU, DA BO PRIHAJALO DO  

  ODLAGANJA DRUGIH ODPADKOV IN SMETENJA, BOSTA ZABOJNIKA    

  ODSTRANJENA. 

 

 

 

 

 



 

 

AD 4 

DAN ČS 

 

Predsedujoči je povedal,  da je bilo predvideno, da bi se Dan ČS izvedel v soorganizaciji z OŠ 

Šmartno 23.4. v okviru prireditve »Pomladni dan« z otvoritvijo prenovljenega šolskega igrišča. Ker 

uporabno dovoljenje za igrišče še ni izdano, ČS ne bo sodelovala. Predlagal pa je, da bi bila v 

počastitev Dneva ČS  razširjena seja z krajani, 6.5.2022 v OŠ Šmartno in 10.6.2022 prireditev za 

občane. Predvidene lokacije izvedbe prireditve so parkirišče pred Domom gasilcev in krajanov ter 

poligon pri Policijski akademiji. O možnosti uporabe predlaganih lokacij se bo pozanimal.   

 

 

 

 

AD 5 

IZVRŠEVANJE FINANČNEGA NAČRTA 2022 

 

Za porabo sredstev na področju  komunalnih del so bili podani naslednji predlogi: 

- postavitev 2 luči v Srednjih Gameljnah –mimo Mercatorja čez most; 

- zasaditev medovitih rastlin na zelenici na prenovljenem  križišču v Šmartnu ( kjer je klopca) in  

  ograditev z  ograjico; 

- zasaditev 3 dreves ob cesti skozi Šmartno – vogal pri Gustinčičevi ulici; 

- čiščenje kanala na Ul. bratov Novak; 

- obrez vegetacije; 

- ureditev nekategoriziranih makadamskih poti. 

 

 

 

 

 

  

AD 6 

POBUDE, PREDLOGI IN VPRAŠANJA ČLANOV SVETA TER POBUDE OBČANOV 

 

Tomaž Pajnič je predlagal, da se: 

- uredi zelenica na prenovljenem križišču v Šmartnu, ker je postala WC za pse. Predlagal je   

  zasaditev medovitih rastlin in postavitev ograjice okoli zelenice; 

- postavi koš za pasje iztrebke na Šturmovi ulici; 

- da se opozori pristojne, da se v plan zimske službe vključi tudi novo asfaltirani in urejeni   

  odsek Šmarnogorske poti.  

Predsedujoči mu je povedal, da se bo poslal predlog za vključitev v plan  izvajanja zimske 

službe. 

 

Nadaljnje je še povedal, da si stanovalci želijo, da jim ne bi bilo potrebno na urejeni Šmarnogorski 

poti zabojnike voziti na zbirno mesto za odvoz ampak, da bi kamion Snage pobiral smeti pri hišah. 

Predsedujoči mu je povedal, da se morajo glede tega pozanimati pri JP VOKASnaga. 

 

Marija Medja je povedala, da si v njihovi ulici želi postavitev 2 svetilk, opozorila na nesnago za 

trgovino Mercator ter razraščeno vegetacijo na zemljišču Severlesa v Srednjih Gameljnah. 

 

 

Renata Jernejc je povedala, da v Spodnjih Gameljnah iz ene izmed hiš pronicajo fekalije zaradi 

česar se širi neprijeten vonj in sprašuje, koga obvestiti.  

Predsedujoči je povedal, da naj stanovalci podajo prijavo inšpekcijski službi. 

 

 



 

 

Nevarne prometne točke v šolskem okolišu OŠ Šmartno 
Svet ČS se je seznanil z dopisom OŠ Šmartno glede nevarnih prometnih točk v šolskem okolišu, ki 

jih je na podlagi pripomb in predlogov pripravil prometni tim OŠ za izboljšanje prometne varnosti z 

namenom zagotavljanja varnejših šolskih poti. 

 

 

Predlog krajanke za postavitev klopi v Gameljnah: 

Krajanka je podala pisno pobudo za postavitev klopi v Gameljnah. Predlagala  je 2 lokaciji: 

- na zelenici pri obračališču LPP pri Mercatorju); 

-  ob makadamski cesti ob bivši gramozni jami iz Šmartna do Spodnjih Gameljn, saj je ta cesta zelo  

   priljubljena za vse vrste rekreativcev. 

Naknadno je še sporočila, da je predlagala lokacijo postavitve klopi tudi preko razpisa Rdečega križa  

» Klopco za sosede ». 

Dogovorjeno  je bilo, da Svet ČS počaka z odločitvijo glede postavite klopi. 

  
 

Predlog krajanke za postavitev hitrostne ovire na cesti Gameljne-Črnuče v Srednjih 

Gameljnah 
Prejeli smo pisno pobudo za postavitev hitrostne ovire na glavni cesti skozi Gameljne, na dvojnem 

ovinku pri h. št. Srednje Gameljne 3. Mnogi vozniki na zoženemu delu ceste, kljub postavljenemu 

prometnemu znaku  - omejitev 40 km/h, hitrosti ne prilagodijo.   

 

Predsedujoči je povedal, da se bo težava reševala z izgradnjo kanalizacije –aglomeracij. 

 

 

 

 

 

 

 

******** 

 

 

 

Seja je bila  zaključena ob 20:00 uri. 

 

 

 

Zapisala: 

Brigita Pavlič                                                                                   Predsednik Sveta četrtne skupnosti 
                                                                                                                Šmarna gora 

                                                                                                         Mestne občine Ljubljana 

                                                                                                                Primož Burgar        


