
 

 

 

Številka: 900- 176 /2022 -4                                                                               

Datum:  16.09.2022 

 

                                                          Z A P I S N I K 

 

8. izredne seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora s krajani, ki je bila v četrtek, 15.09.2022 ob 17.00 

uri v prostorih OŠ Šmartno pod Šmarno goro, Cesta v Gameljne 7. 

 

Sejo je sklical in vodil predsednik sveta g. Primož Burgar. 

 

Seja se ni snemala. 

 

Na  seji je bilo od 13 članov sveta  navzočih  8 članov sveta,  kar je pomenilo, da je bil svet sklepčen. 

 

NAVZOČI ČLANI SVETA: Burgar Primož, Marija Medja, Dragan Matić, Marko Ramovž, 

                                               Monika Morgenstern Vrhovnik, Tomaž Pajnič, Alenka Pirjevec  

                                               in  Maja Premrl. 

  

OPRAVIČENO ODSOTNI ČLANI SVETA: Alojz Suhoveršnik, Franc Marolt in  Renata Zajc  

ODSOTNI ČLANI SVETA: Stanislav Artelj in Renata Jernejc 

 

OSTALI NAVZOČI: Podžupan MOL g. Dejan Crnek  

                                   Uršula Longar - OGDP   

                                   Irena Babnik-ravnateljica OŠ Šmartno  

                                   Mirko Verovšek – Policijska akademija 

                                   Brigita Pavlič -strokovna sodelavka Službe za lokalno samoupravo MU MOL 

                                   in cca. 100 krajank in krajanov 

 

 

 

 

 

 DNEVNI RED je bil določen, zato se o njem ni glasovalo. 

 

1. Slavnostna otvoritev in nagovor 

2. Podelitev priznanja ČS Šmarna gora 

3. Pregled dela četrtne skupnosti v mandatu 2018 - 2022 

    - pregled izvedenih del v celotnem mandatu 

    - odprte zadeve za reševanje v naslednjem mandatu 

4. Aglomeracije (gradnja kanalizacije) v Tacnu in v drugih območjih v ČS Šmarna gora 
    - opredelitev  oziroma prikaz območij 

    - zapore cest v Tacnu in obvozi 

    - predvidena terminska opredelitev del 

5. Vprašanja in pobude krajank in krajanov 

 

 

 

AD 1 

SLAVNOSTNA OTVORITEV IN NAGOVOR 

 

Predsednik Sveta g. Primož  Burgar je pozdravil in nagovoril navzoče. 

 

 

 



 

 

AD 2 

PODELITEV PRIZNANJA ČS ŠMARNA GORA 

 

Priznanje ČS Šmarna gora za leto 2022 je prejelo Turistično društvo Šmarna gora –Tacen  za zgledno 

in dolgoletno sodelovanje pri promociji krajev ter družbenem življenju v četrtni skupnosti. 

 

Po podelitvi priznanja je zbrane  nagovoril podžupan MOL g. Dejan Crnek. Kot je povedal, se na več 

koncih Ljubljane izvajajo dela dograditve javne kanalizacije. Dela morajo biti zaključena v letu 2023. 

Pri gradnji sta velik problem Ižanska cesta ( barje ) in tudi ČS Šmarna gora, kjer je velik problem 

predvsem prevoznost zaradi ozkih ulic. Posebej je poudaril, da je bila MO Ljubljana o zapori 

obveščena zelo pozno, zato tudi ni bilo prej možno obvestiti krajane. Je pa vesel, da bo tudi ta četrtna 

skupnost in krajani po 20 letih prizadevanj vendarle dobila z gradnjo Centra ČS v Šmartnu športno in 

kulturno središče in  osnovno preskrbo. Mestna občina je našla partnerja, ki bo zgradil trgovino. 

Predvidena je javna dražba  Ježarjeve domačije – interes je ureditev muzeja klavirjev. V Gameljnah 

bo potrebno še kar precej postoriti –gradnja na območju nekdanje tovarne Rašica, dograditev 

kanalizacije, izvedba pločnikov. Pred kratkim se je sanirala polovica vozišča med Zg. in Sr. 

Gameljnami, rešuje se zadeva v zvezi z lastništvom zemljišča za ureditev pločnika. Na koncu se je 

zahvalil predsedniku ČS za delo ter   aktivno spremljanje  in reševanje trenutne situacije na terenu.  

 

 

AD 3 

PREGLED DELA ČETRTNE SKUPNOSTI V MANDATU 2018 – 2022 

 

Predsedujoči je pripravil Power point predstavitev. Navzoče je  seznanil z delom četrtne skupnosti v 

obdobju od leta 2018 – 2022: bistvenimi nalogami, ki jih ima ČS, stanjem in realizacijo prioritetnih 

nalog, izvedenimi malimi komunalnimi deli ter z informacijo za kakšne namene ČS porabi sredstva, 

namenjena njenemu delovanju.  

 

Bistvene naloge, ki jih ima ČS: 

- spremlja stanje in opozarja pristojne javne službe MOL  

- sodelovanje in spodbujanje družbene dejavnosti  

- daje pobude in predloge za uresničevanje interesov občanov 

 

Prioritetne naloge so bile sprejete v začetku mandata. Izvedba teh nalog je v pristojnosti  oddelkov na 

MOL in  odvisna  od  razpoložljivih finančnih sredstev:   

 

- Izgradnja pločnikov skozi Gameljne – NEUREJENO 

- Ureditev parkiranja v Tacnu, Šmartnem in na Rašici – DELNO UREJENO 

- Ureditev ceste Zg. Gameljne - Povodje – UREJENA 1.FAZA 

- Zagotovitev rednega vzdrževanja Tacenskega parkirišča – UREJENO 

- Sanacija plazu v Spodnjih Gameljnah nad ribogojnico – NEUREJENO 

- Izgradnja manjkajoče kanalizacije in obnova vodovodnega omrežja -  Šmartno UREJENO, 

TACEN – začetek del, Gameljne – 2023, Rašica 2023 ali 2024 

- Prevzem ceste v Sr. Gameljnah pri Mercatorju – NEUREJENO (stečajni postopek) 

- DELNO UREJENO 

- Odkup zemljišča (UREJENO) in izgradnja Centra Šmarna gora – V PRIPRAVI (začetek 

2023) 

 

Mala dela ČS -sredstva za izvedbo zagotovi ČS pri pripravi finančnega načrta za posamezno leto iz 

mase sredstev, namenjenih za njeno delovanje. V obdobju 2018-2022 so bila izvedena naslednja dela: 

 

- Postavitev tabel za  prepovedano odlaganje odpadkov ob Savi (2019) 

- Barvanje ograje mosta v Zg. Gameljnah (2019) 

- Košnja igrišča in postavitev klopi ob fitnes v Sr. Gameljnah (2019) 

- Igrala pri OŠ Šmartno pod Šmarno goro (2020 in 2021) 

- Obnova dela cestišča v vasi Rašica (2022) 



 

 

Sredstva ČS  namenjena njenemu delovanju, so bila porabljena v skladu z izvedbenim načrtom, v 

katerem so navedeni finančno ovrednoteni programi , ki jih izvaja ČS samostojno ali v sodelovanju z 

društvi. Izpostavljeno je  bilo naslednje:  

• Ureditev nekategoriziranih makadamskih cest, ki jih MOL ne vzdržuje – Gameljne, Šmartno, 

Tacen 

• Obrezovanje zelene vegetacije na zemljiščih MOL – Gameljne, Šmartno in Tacen 

• Čiščenje odprtih meteornih jarkov – Gameljne, Šmartno in Tacen 

• Najem radarske table – Šmartno  

• Spodbujanje delovanja društev v ČS – izvedba Dneva ČS  

• Pomoč pri organizaciji prazničnega sejma v Šmartnem 

• Nabava materiala za obdaritev otrok  in socialno ogrožene posameznike in družine v 

sodelovanju z Karitasom 

• Izdaja in raznos informatorja  Šmarnogorski razgledi 

 

 

V času  razglašene epidemije Covid 19 je bilo okrnjeno tudi delovanje četrtne skupnosti. V 

štiriletnem mandatnem obdobju,  je ČS v sodelovanju z društvi in drugimi organizacijami  izvedla:   

- 2 prireditvi » Krajani krajem« v počastitev Dneva ČS  

- sodelovala pri izvedbi prazničnega sejma v Šmartnu 

- sodelovala pri decembrskih prireditvah in obdaritvah  otrok  

- sodelovala pri izvedbi evropskega tedna mobilnosti  

Drugo opravljeno delo: 

- Sodelovanje z drugimi pristojnimi službami MOL in države 

- Sodelovanje pri spremembi OPN = Občinski prostorski načrt in 4 -ih OPPN -jev = občinski 

podrobnejši prostorski načrt 

- Aktivnostih povezanih z aglomeracijami  (dograditev kanalizacije) 

- Sodelovanje z DRSI (Direkcijo RS za infrastrukturo), DARS –om ( Direkcija za avtoceste 

RS), DRSV ( Direkcija RS za vode) … 

- Sodelovanje v projektu Teden mobilnosti 

- Sodelovanje v družbenem življenju v kraju 

- Sodelovanje z Mladimi  zmaji in  Karitas 

- Informiranje občanov preko informatorja Šmarnogorski razgledi, zloženk, spletne strani ČS 

in FB 

 

 

Odprte zadeve za reševanje v naslednjem mandatu 

Večji nezaključeni projekti: 

• Aglomeracije (kanalizacija) – Gameljne in Tacen ter gradnja kanalizacije na Rašici 

• Gramoznica Gameljne 

• Obvozna cesta Gameljne 

• 2.faza državne ceste Šmartno – Povodje:  država načrtuje ureditev ceste od konca Prelog 

proti Povodju 

• Center Četrtne skupnosti v Šmartnem 

• Projekti vezani na državne institucije 

– Cesta vstaje in Tacenska cesta (DRSI) 

 

Predsedujoči je ob zaključku te točke dnevnega reda nanizal še nekaj pomembnejših državnih in 

mestnih projektov, v ponos ČS in zadovoljstvo krajanov, ki so: 

• rekonstrukcija državne ceste skozi Šmartno in ureditev trga; 

• aglomeracije v Šmartnu na Gustinčičevi ul.,  Šmarnogorski poti, Pšatniku in  Ul. Jožeta 

Štruklja,; 

• obnova vodovoda v Šmartnu ter preplastitev na Ul. Željka Tonija in v  Prelogah;  

• obnova Tacenskega mosta;  

• obnova igrišča OŠ Šmartno; 

• izvedba 1. faze ureditve ceste Zg. Gameljne –Povodje  (2. fazo ureditve ceste od zadnjih hiš v 

Zg. Gameljnah  proti Povodju, MOL  ne načrtuje).  



 

 

AD 4 

AGLOMERACIJE (GRADNJA KANALIZACIJE) V TACNU IN V DRUGIH OBMOČJIH V 

ČS ŠMARNA GORA 

 

Pod to točko je predsedujoči zbranim podrobno predstavil projekt gradnje kanalizacije –aglomeracije, 

ki se izvajajo iz evropskih sredstev za dograditev kanalizacije in obnovo vodovodov, v območjih, kjer 

so strnjena naselja, večja od 2000 PE. 

 

ŠMARTNO - izveden ni samo še stranski odsek Šmartno v dolžini 100 m, kjer MOL ne razpolaga s 

pravico graditi zaradi nasprotovanja enega  izmed  solastnikov zemljišča, ki ne da soglasja. Zato ta 

odsek z 10 hišami še nima kanalizacije. V križišču – Cesta vstaje so sicer obnovili črpalko za vodo, 

vendar gospodinjstva v višje ležečem delu Šmartna še nimajo normalnega pritiska in ga ne bodo 

imela  toliko časa, dokler ne bodo obnovljene vodovodne cevi v Tacnu. 

 

KJE BODO POTEKALE AGLOMERACIJE IN PREDVIDENA TERMINSKA OPREDELITEV 

DEL: 

 

 TACEN sever (Cesta vstaje, Molekova, Vipotnikova, Na Palcah, Cesta Cirila Kosmača, 

Grobeljca) - meteorni tečejo v Savo), fekalni pod gorenjsko AC. Začelo se je v Tacen sever 

na Cesti vstaje (lahka izvedba). Križišče z Ul. Ivice Pirjevčeve in Cesta vstaje bodo zaprti 

predvidoma 14 dni. Sledi pričetek  izvedbe na  Molekovi ulici,  delu Grobeljce in Cesti Cirila 

Kosmača. 

 

Uršula Longar  je pojasnila, da je mnenje MOL- OGDP, da se dela na Cesti Cirila Kosmača in na 

Cesti vstaje  ne izvajajo  sočasno. Načrte ureditve si zainteresirani lahko ogledajo na gradbišču, 

vendar se je potrebno za ogled predhodno dogovoriti. 

 

 TACEN jug (Tacenska cesta, 100m Cesta vstaje, Ul. Ivice Pirjevčeve, Ul. Lizike Jančarje, 

Grško, del Židankove, Ul. Bratov Novak in Pot na goro) - meteorni tečejo v Savo, fekalni 

pod Tacenskim mostom). 

 

Na Molekovi in Ul. bratov Novak bodo stanovalci v času gradnje imeli omejen dostop do 

stanovanjskih hiš, ker ni možno zagotoviti obvoza drugje. Možnost bi bila, da se v tem času 

stanovalcem teh ulic omogoči parkiranje na tacenskem parkirišču. 

 

 

 GAMELJNE -  čaka  se gradbeno dovoljenje, izvedba  leta 2023. Obseg izvajanja na tem 

območju bo v primerjavi s Šmartnim ali Tacnom relativno majhen in enostaven, ker se bo 

večinoma delalo po javnih površinah. Bodo pa večji posegi zaradi meteornih vodov, obnove 

vodovodnega omrežja, cestišč,...Za izvedbo pločnika v Gameljnah bodo potrebni odkupi 

zemljišč, zato bo tudi tu potrebno sodelovanje lastnikov. V Sr. Gameljnah se že sedaj ve, da v 

enem delu pločnika ne bo zaradi ozkega cestišča. 

 

 RAŠICA – leto 2023 ali kasneje 

- Ne bo se gradilo v okviru  aglomeracij, ampak bo  projekt financirala Mestna občina  

   Ljubljana 

- Celostno se bo  uredila komunalna infrastruktura  

- bo težka izvedba (hrib, meteorne vode, slaba trenutna opremljenost,...) 

 
ZAPORA CESTE V TACNU IN OBVOZ: 

Zapora v Tacnu –Tacenske ceste in Ceste vstaje od 12.9. do 22.9.2022. Obvoz je po avtocesti 

Šmartno- Brod, tudi za vozila brez vinjete. Linija št. 8 in 1B vozita samo do Broda, uvedena je  

začasna linija 21Z. Od ponedeljka,12.09.  bo linija 21Z vozila do Šentvida ( do nekdanje končne 

postaje linije 1 pri trgovini Lidl in Merkur). 

 

 



 

 

UREDITEV TACENSKE CESTE 

Predsedujoči je predstavil  skico ureditve Tacenske ceste od gostilne Košir do križišča z Ul. bratov 

Novak  in 100m Ceste vstaje, kjer se predvideva: 

 

- obojestranski pločnik (opcija A),  če ne bo zapletov  pri pridobivanju potrebnih zemljišč. V zvezi s  

  tem , je zaprosil, da lastniki zemljišč  sodelujejo s pristojnimi iz MOL-a , ko se bodo pri njih oglasili   

  glede dogovora izvedbe, parcelacije in odkupov). V kolikor se z lastniki zemljišč ne bo možno  

  dogovoriti, bo pločnik ali enostranski (opcija B ) ali ga sploh ne bo (opcija C); 

- več prehodov za pešce ( obstoječi pri gostilni Košir in 4 novi); 

- rekonstrukcija križišča pri »Čukiju« in pri Ul. bratov Novak. 

 

Načrti med DRSI in MOL-om so sicer usklajeni, vendar bo potrebno kot je  poudarila ga. Uršula 

Longar iz OGDP, MU MOL križišče Tacenska –Kajakaška semaforizirati ali tam urediti krožišče, da 

bo možen izvoz od gostilne Košir. Prosila je, da udeleženci v prometu upoštevajo in spoštujejo  

opozorila in navodila, ki bodo podana v času gradnje.  

 

 

 

                                                                             

AD 5 

VPRAŠANJA IN POBUDE KRAJANK IN KRAJANOV 

 

Občani so izpostavili naslednjo problematiko, pobude, predloge in vprašanja: 

 

 Opozorilo na problem z meteornimi vodami na Ul. Ivice Pirjevčeve in Grško: 

Predsedujoči je pojasnil, da je težava z državno institucijo (DRSV- Direkcija RS za vode). Na 

Ul. Ivice Pirjevčeve bo odprti kanal zacevljen in izveden pločnik do Ul. Pot sodarjev. 

 

 Kdaj bo zapora ul. Pot na goro, kolikšen bo komunalni prispevek? 

Predsedujoči je pojasnil, da se bodo pri  lastnikih oglasili predstavniki izvajalca in jih seznanili 

z podrobnostmi. Višina komunalnega prispevka je odvisna od velikosti parcele in velikosti hiše 

in ali je objekt legaliziran. Prispevek bo izračunan po izgradnji oziroma pred priklopom na 

javno kanalizacijo, v roku od 1 do 1,5 leta.  

 

 Kakšen je problem na ulici Na Palcah? 

Kot je pojasnil predsedujoči je problem  v obstoječi lastniški čistilni napravi, ki jo imajo 

stanovalci ulice Na Palcah in Vipotnikove ulice. Dokler se stanovalci ne bodo strinjali za 

priklop na javno kanalizacijo,  kanalizacije ne bo možno izvesti.   
 

 Smrad iz čistilne naprave v Tacnu: 
Predsedujoči je povedal, da se bo opozorilo pristojne na ta problem. 

 

 Ulica Jožeta Štruklja – postavitev ulične table, ureditev brežine nasproti h. št. 9 

Kot je povedal stanovalec imajo sedaj ulico lepo urejeno. Krajanom in ostalim stanovalcem, 

kjer bo še potekala gradnja svetuje, da imajo s tistimi na gradbišču  dobro komunikacijo in 

odnos saj se da na tak način  marsikaj rešiti, tako kot je to bilo na njihovi ulici. Opozoril je,  da 

je potrebno postaviti nazaj ulično tablo in urediti nabrežino nasproti h. št. 9 , da se blato in 

zemljina ne vsipata na ulico. 

 

 Ureditev kolesarske steze v Tacnu 

Odgovor predsedujočega: podpisan je sporazum za ureditev kolesarske steze med Vodicami in 

Šentvidom, ureditev za Tacen pa je vprašljivo. Na državnih cestah so pogoji drugačni kot na 

občinskih cestah. Vseeno pa MOL išče rešitve na lokalnih cestah in uredi kolesarsko stezo, 

kjer je to možno. 

 

 



 

 

 Zakaj ne deluje več FB stran  ČS Šmarna gora? 

Ker so nepooblaščene osebe vstopale v FB, je sedaj blokiran. 

 

 Krajan je povedal, da so stanovalci ob rekonstrukciji ceste skozi Šmartno državi podali 

pobudo za ureditev povišanih prehodov. Predlagal je, da enako storijo tudi stanovalci 

ostalih delov in četrtna skupnost. 

 

 Ul. Lizike Jančarjeve in Grško – termin izvajanja del in postavitev hitrostnih ovir 

Uršula Longar  je povedala, da pobudo za postavitev hitrostnih ovir na Ul. Lizike Jančarjeve 

pošljejo na Mestno občino Ljubljana – Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet z 

zbranimi podpisi večine stanovalcev te ulice. Prometne grbine predstavljajo povečan hrup in 

lahko ker spremenijo pretok padavinske vode. 

 

 Izgradnja vodovoda na Ul. bratov Novak 

Predsedujoči je povedal, da je izgradnja predvidena v roku 1 leta,  Uršula Longar pa dopolnila, 

da se gradnja kanalizacije prične naprej v spodnjem delu ter, da imajo navodilo, da se mora 

vsa infrastruktura izvesti tako, da se novi posegi v cesto ne bodo izvajali vsaj nekaj let. 

 

 Pločnik v Šmartnu je še vedno črna gradnja  

Predsedujoči je povedal, da se bo tudi to uredilo, če bodo lastniki odstopili zemljišče. Celotna 

Cesta vstaje bo urejena na novo. 

 

 Pobuda krajanov za ureditev novega avtobusnega postajališča med Šmartnim in Tacnom 

ob Cesti vstaje 

 

 

 

 

************** 

 

Dnevni red je bil  izčrpan in predsedujoči je sejo zaključil ob 19:30 uri. 

 

 

 

 

 

Zapisala:                                                                                           Predsednik Sveta četrtne skupnosti 

Brigita Pavlič                                                                                                 Šmarna gora 

                                                                                                              Mestne občine Ljubljana 

                                                                                                                       Primož Burgar 

 

 

 

 

                                    

 


