
 

 

 

Številka:900 - 130 /2022  - 4                                                                                        

Datum:09.06.2022 

 

 

Z A P I S N I K 

 

23. seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, MOL, ki je potekala v sredo,  08. 06. 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, Maja Premrl in Renata Zajc 

                        

ODSOTNI ČLANI: Stanislav Artelj in Marko Ramovž 

Dragan  Matić – opravičeno,  Alojz Suhoveršnik – opravičeno 

  
                                                                         
OSTALI NAVZOČI: 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 zapisnikov 22. redne in 7. izredne seje Sveta Četrtne skupnosti 

Šmarna gora, Mestne občine Ljubljana  

2. Aktivnosti med 22. in 23. sejo- prejeta -poslana pošta 

3. Poročilo predsednika  

4. Dan ČS  

5. Evropski teden mobilnosti 2022 

6. Izvrševanje finančnega načrta 2022  

7. 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 ZAPISNIKOV 22. REDNE IN 7. IZREDNE SEJE SVETA ČETRTNE 

SKUPNOSTI ŠMARNA GORA, MESTNE OBČINE LJUBLJANA 

 

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

 

Predsedujoči je  odprl razpravo o zapisnikih. Ker pripomb ni bilo je dal na glasovanje  

 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 1/23: 

Svet četrtne skupnosti Šmarna gora potrjuje zapisnik 22. 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. 

 

 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 2/23: 

Svet četrtne skupnosti Šmarna gora potrjuje zapisnik 7. izredne  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 22. IN 23. SEJO- PREJETA / POSLANA POŠTA 

 

 

 

Poročilo o prejetih/poslanih zadevah  v obdobju med 22. in 23. sejo, so člani sveta prejeli s sklicem 

seje. 

Razpravljal ni nihče. Vprašanj članov sveta ni bilo. 

   

 

 

 

 

 

AD 3 

POROČILO PREDSEDNIKA 

 

Ob 18.15 uri se je seji pridružila svetnica Renata Zajc ( prisotnih 8 svetnikov). 

 

Ob 18.19 uri se je seji pridružila svetnica Marija Medja ( prisotnih 9 svetnikov). 

 

Predsednik je člane sveta seznanil s stanjem 3 projektov, ki jih MOL trenutno izvaja na območju ČS 

Šmarna gora: 

 Aglomeracije – veliki kohezijski projekt izgradnja kanalizacije:  

-  gradbeno dovoljenje za 1. fazo    gradnje na območju Tacen jug je izdano, PZI-dokumentacija  

   je   potrjena, izvajajo se aktivnosti za pričetek del ter usklajevanje zapor na državni cesti z   

   DRSI. Urejala se bo samo kanalizacija. Za območje Tacen - sever je še vedno v teku postopek  

   izdaje gradbenega dovoljenja na Upravni enoti; 



 

 

             - V Šmartnu ni dokončan stranski odsek v dolžini 100 m, kjer  MOL ne razpolaga s pravico  

                graditi zaradi  nasprotovanja enega izmed lastnikov; 

 Obvozna cesta Gameljne: Izdelan je geodetski posnetek za celotno traso. Za odsek tri (od 

ribogojnice do Dunajske ceste) so zrisane prve rešitve rekonstrukcije ceste, potreben bo 

pregled načrtov in nadaljnje usmeritve naročnika. Za odsek 2 se izdeluje idejna zasnova, za 

odsek 1 (od AC Šmartno do gramoznice) se izdelujejo načrti, gradivo bo posredovano v 

pridobivanje projektnih pogojev. Datum zaključka projekta še ni znan; 

 Center Šmarna gora: Javno naročilo za novelacijo DIIP je v teku  

 

Na koordinaciji predsednikov in predsednic svetov ČS, konec maja, so bili seznanjeni z delovanjem 

Energetike Ljubljana,  razvojnimi projekti s poudarkom na sežigalnici in si ogledali gradbišče, kjer se 

gradi plinska – parna enota. 

 

 

 

 

AD 4 

DAN ČS 

 

Predsedujoči je napovedal, da se bo Dan ČS izvedel v mesecu septembru. 08.septembra je predvidena 

razširjena seja z krajani,09. septembra pa prireditev na prenovljenem igrišču OŠ Šmartno, v 

sodelovanju z lokalnimi društvi.  

Zaradi lokalnih volitev, mora biti gradivo za Šmarnogorske razglede pripravljeno do konca 

septembra. 

 

 

 

 

AD 5 

EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI 2022 

 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 3/23: 

ČS bo sodelovala v programu Evropskega tedna mobilnosti 2022 in izvedla program v 

sodelovanju z OŠ Šmartno.  

 

Navzočih je bilo 9 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 9 članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo  članov sveta. 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

 

AD 6 

IZVRŠEVANJE FINANČNEGA NAČRTA 2022 

 

1. Počitniške dejavnosti mladih v okviru Oratorija: 

 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 4/23: 

Za izvedbo počitniških dejavnosti za otroke –Oratorij 2022 se nameni 250,00 EUR. 

 

Navzočih je bilo 9 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 9 članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo  članov sveta. 

Sklep je bil sprejet. 

 



 

 

 

2. Vloga ZB NOV Šiška se zavrne, ker ČS ne more dajati dotacij. 

 

 

Ob 19.20 uri je sejo zapustila  svetnica Maja Premrl ( prisotnih 8 svetnikov). 

 

 

3. Komunalna dela iz sredstev FN ČS: 

             Predsedujoči je povedal, da je bil opravljen terenski ogled za izvedbo del, predlaganih  na eni  

             izmed prejšnjih sej s področja komunale ter zaprosil člane sveta, da čim preje podajo še  

             kakšen  dodaten predlog. 

 

4. Sprememba Plana malih del za leto 2022:  

             Predsedujoči je prisotne seznanil, da smo  prejeli informacijo OGDP, da predlaganega  

             malega dela » Sanacija asfaltne površine na klancu Ceste Cirila Kosmača « ne more izvesti                  

             ker je zadeva  s stroškovnega vidika preobsežna za mala komunalna dela. Tudi sredstev za  

             izvedbo ni možno črpati 2 leti. Odsek Ceste Cirila Kosmača bo obremenjen med  

             gradnjo kanalizacije, zato ga je nesmiselno urejati, saj se bo pa uredil po zaključku gradnje.  

             Zato je predsedujoči predlagal spremembo  plana malih del za leto 2022, da  

             se namesto sanacije odseka Ceste Cirila Kosmača  izvede sanacija dela cestišča na Rašici –  

             od gasilnega doma mimo h. št. Rašica 16, parc. št. 881 K.O. Rašica. 

            

  PREDLOG SKLEPA ŠT. 5/23: 

  Spremeni se Plan malih del ČS Šmarna gora za leto 2022. Namesto » Sanacija asfaltne  

  površine na klancu Ceste Cirila Kosmača «  se izvede:  

  - Sanacija dela cestišča na Rašici – od gasilnega doma mimo h. št. Rašica 16, parc. št.  

  881 K.O. Rašica  v enaki višini, kot prej predvideno malo delo.  

 

Navzočih je bilo 8 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 8 članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo  članov sveta. 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

 

 

  

AD 7 

POBUDE, PREDLOGI IN VPRAŠANJA ČLANOV SVETA TER POBUDE OBČANOV 

 

A -Pobude članov sveta 

 

A1 -Renata Zajc je izpostavila težavo pri vstopanju in izstopanju potnikov iz avtobusa na 

postajališču pri gostilni Košir zaradi parkiranih vozil  in predlagala postavitev fizičnih ovir. 

 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 6/23: 

Na Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet MU MOL se pošlje pobuda za postavitev 

fizičnih ovir na pločniku avtobusnega postajališča LPP za preprečitev parkiranja.  

 

Navzočih je bilo 8 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 8 članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo  članov sveta. 

Sklep je bil sprejet. 

 

 



 

 

A-2 -Tomaž Pajnič je opozoril, da je ob Cesti vstaje –med zemljiščem Car centra in stanovanjske 

hiše razraščeno grmovje, ki otežuje prehod po pločniku in predlagal, da se lastnika pozove, da ga 

obreže. 

 

 

 

 

B- Pobude občanov 

 

B1 -Krušenje kamenja s podpornega zidu pod cerkvijo na Rašici 

Občanka je opozorila, da se podporni skalni zid pod cerkvijo Sv.  križa na Rašici po malem podira na 

glavno cesto skozi vas že nekaj let ter, da vaščani sami večkrat umikajo kamenje.  

Predsedujoči je povedal, da gre za zemljišče v lasti Župnije Šmartno pod Šmarno goro, zato  niti 

MOL niti ČS nima pristojnosti za sanacijo ali izdelavo novega podpornega zidu. Bo pa četrtna 

skupnost o krušenju kamenja ob občinsko cesto za zagotovitev varnosti udeležencev v prometu, 

obvestila  pristojni oddelek na MOL. 

 

 

 

 

B-2 Postavitev ležečih policajev na Tacenski cesti  

Občan je podal pobudo za postavitev ležečih policajev zaradi velikih hitrosti voznikov na odseku od 

gostilne Košir do Medo bara. Tacenska cesta, ki sicer poteka po območju dveh ČS -  Šentvid 

in  Šmarna gora,  je državna cesta, v upravljanju Direkcije RS za infrastrukturo. Glede na to, da se  na 

ČS zavedamo problematike prevelikih hitrosti  nekaterih voznikov na tem delu je bil Policijski upravi 

Ljubljana in Mestnemu redarstvu že posredovan predlog za občasno merjenje hitrosti. 

 

 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 7/23: 

Direkciji za infrastrukturo (DRSI) bo četrtna skupnost posredovala tudi dopis s priporočilom, 

da v novelacijo projekta za rekonstrukcijo Tacenske ceste posebno pozornost namenijo 

zagotovitvi varnosti in umiritvi hitrosti z umestitvijo dvignjenih prehodov z utripajočimi lučkami 

za pešce in postavitev prometnih ogledal za varnejši izvoz iz stanovanjskih hiš. V kolikor je 

tehnično izvedljivo pa naj se v projekt vključi izvedba krožišča (Tacenska-Kajakaška), za boljšo 

pretočnost prometa in prometno varnost. 

  

Navzočih je bilo 8 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 8 članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo  članov sveta. 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

 

 

B3 - Ureditev izvoza iz dvorišča župnije in cerkve na Cesto v Gameljne 

Po prenovi križišča v Šmartnu, se je spremenila lokacija ekološkega otoka. Kjer so bili prej stali  

komunalni zabojniki za steklo in papir, sedaj ljudje parkirajo svoje avtomobile. Nastala situacija 

otežuje večjim avtomobilom uvoz in izvoz na dvorišče župnijskega urada in cerkve, dostavna vozila 

ali manjši tovornjaki pa sploh ne morejo na dvorišče. 

Predsedujoči je povedal, da so bili  s problematiko prometa in  parkiranja pred uvozom v dvorišče 

cerkve in župnišča  na Mestni občini seznanjeni že od ureditve križišča in tudi ob otvoritvi ceste skozi 

Šmartno in takrat je bilo obljubljeno, da bodo v najkrajšem možnem času poskrbeli za ustrezno 

rešitev.  

 



 

 

 

 

 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 8/23: 

Na Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet MU MOL bo četrtna skupnost posredovala 

pobudo, da se na delu Ceste v Gameljne nasproti župnišča postavi fizične ovire, ki bodo 

preprečevale parkiranje vozil in  zagotovile normalen uvoz in izvoz vozil iz dvorišča župnišča in 

cerkve.  

 

Navzočih je bilo 8 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 8 članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo  članov sveta. 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

 

 

******** 

 

 

 

Seja je bila  zaključena ob 20:00 uri. 

 

 

 

Zapisala: 

Brigita Pavlič                                                                                   Predsednik Sveta četrtne skupnosti 
                                                                                                                Šmarna gora 

                                                                                                         Mestne občine Ljubljana 

                                                                                                                Primož Burgar        


