
 

 

 

Številka:900 - 163 /2022  - 6                                                                                      

Datum:14.10.2022 

 

 

Z A P I S N I K 

 

25. seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, MOL, ki je potekala v četrtek,  13. 10. 2022  v sejni sobi 

na sedežu ČS, Pločanska 8, Ljubljana.  

 

Sejo je sklical in vodil predsednik sveta g. Primož Burgar (v nadaljevanju: predsedujoči). 

 

Seja se je pričela ob 18.15 uri, ko je predsedujoči ugotovil, da je od 13 članov sveta navzočih 7 

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

 

 

NAVZOČI ČLANI SVETA: Primož Burgar, Stanislav Artelj Renata Jernejc Franc Marolt,  

                                               Tomaž Pajnič, Marko Ramovž, Alenka Pirjevec in Renata Zajc 

                        

OPRAVIČENO ODSOTNI: Marija Medja, Maja Premrl, Monika Morgenstern – Vrhovnik  

                                               in Alojz Suhoveršnik. 

 

ODSOTNI : Dragan Matić 

                                                                         
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 24. redne in 8. izredne seje Sveta Četrtne skupnosti 

Šmarna gora, Mestne občine Ljubljana  

2. Aktivnosti med 24. in 25. sejo- prejeta -poslana pošta 

3. Poročilo predsednika  

4. Izvrševanje finančnega načrta ČS  

5. Pobude, predlogi in vprašanja članov sveta ter pobude krajanov 

 

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 24. REDNE IN 8. IZREDNE  SEJE SVETA ČETRTNE 

SKUPNOSTI ŠMARNA GORA, MESTNE OBČINE LJUBLJANA 

 

Predlog zapisnika 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. 1/25: 

Svet četrtne skupnosti Šmarna gora potrjuje zapisnik 24. 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. 2/25: 

Svet četrtne skupnosti Šmarna gora potrjuje zapisnik 8. 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 24. IN 25. SEJO- PREJETA / POSLANA POŠTA 

 

 

Poročilo o prejetih/poslanih zadevah  v obdobju med 24. in 25. sejo, so člani sveta prejeli s sklicem 

seje. 

Razpravljal ni nihče. Vprašanj članov sveta ni bilo. 

   

 

 

 

AD 3 

POROČILO PREDSEDNIKA 

 

Ob 18.33 uri se je seji pridružil svetnik Tomaž Pajnič ( prisotnih 8 svetnikov). 

 

 

Predsednik je povedal, da so imeli predsednice in predsedniki svetov ČS koordinacijo s predstavitvijo 

nove vodja Službe za lokalno samoupravo MU MOL ga. Jere Grobelnik. Nadaljnje je podal 

informacije o  težavah, ki se pojavljajo pri gradbenih delih gradnje kanalizacije v Tacnu – težave na 

Molekovi in Vipotnikovi  ulici ter ulici Na Palcah. Veliko je bilo telefonskih klicev občanov glede 

voznega reda  mestne avtobusne linije 21Z in primestne linije št. 60.  

Na Šmarnogorski poti je uveden enosmerni promet. 

 

 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 3/25: 

Na OGDP MU MOL se pošlje dopis z zahtevo, da se v Plan zimske službe že za sezono  

2022 / 2023 in naprej, vključita tudi obe na novo urejeni ulici Šmarnogorska pot in Ul. Jožeta 

Štruklja. Prav tako naj se vključijo vse preostale ulice in odcepi, ki so se uredili po izgradnji 

kanalizacije v Šmartnu.  

 



 

 

Navzočih je bilo 8 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 8 članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo  članov sveta. 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

 

AD 4 

IZVRŠEVANJE FINANČNEGA NAČRTA ČS 

 

Predsedujoči je povedal, da so Šmarnogorski razgledi pripravljeni za tisk, ni pa dovolj sredstev na 

kontu za raznos, zato je potrebno sredstva zagotoviti s prerazporeditvijo. Ob tem je članica sveta Alenka 

Pirjevec podala informacijo, da so se na seji Odbora za lokalno samoupravo pogovarjali ravno o visokih 

stroških raznosa in sprejeli sklep, da se poizkuša s Pošto Slovenija dogovoriti, da se glasila četrtnih 

skupnosti raznašajo po neki razumski ceni.  

 

Predlagani so bili naslednji predlogi sklepov 

 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 4/25: 

Sredstva za raznos Šmarnogorskih razgledov se zagotovi s  prerazporeditvijo v okviru 

proračunske postavke 016024: 750 eur iz konta 4020 Založniške in tiskarske storitve in 700 eur iz 

konta 4020 Drugi splošni material in storitve, na konto 4022 Poštnina in kurirske storitve. 

 

Navzočih je bilo 8 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 8 članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo  članov sveta. 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

 

Predsedujoči je nato predlagal in dal na glasovanje še naslednje predloge sklepov 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 5/25: 

Iz PP 016024, konta 4020 Drugi splošni material in storitve se 400 eur nameni Planinskemu društvu 

Šmarna gora se za ureditev poti na Šmarno goro. 

 

Navzočih je bilo 8 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 8 članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo  članov sveta. 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 6/25: 

Iz PP 016024, konta 4020 Drugi splošni material in storitve se 400 eur nameni  Društvu 

upokojencev Gameljne –Rašica za obisk in obdaritev starejših.  

 

Navzočih je bilo 8 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 8 članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo  članov sveta. 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

 



 

 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 7/25: 

Iz PP 016024, konta 4020 Drugi splošni material in storitve se nabavi blago v znesku  390 eur za 

obdaritev otrok. 

 

Navzočih je bilo 8 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 8 članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo  članov sveta. 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 8/25: 

500 eur iz PP 016024, konta 4020 Drugi splošni material in storitve se nameni za pogostitev 

predsednikov in predsednic društev ob zaključku mandata. 

 

Navzočih je bilo 8 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 8 članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo  članov sveta. 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

 

AD 5 

POBUDE, PREDLOGI IN VPRAŠANJA ČLANOV SVETA  

 

Pobude občanov so člani sveta prejeli kot gradivo, skupaj  z vabilom za sejo. 

 

1. Pobuda krajanov Šmartna in Tacna za odkup parcele 151/4 k. o. Šmartno,  
Krajani predlagajo, da se zemljišče, ki je trenutno zaraščeno in neugledno odkupi, na tem 

mestu pa uredi tržni prostor za prodajo kmetijskih in drugih pridelkov. Pobudo utemeljujejo z 

dejstvom, da je  bilo ob rekonstrukciji ceste skozi Šmartno, urejeno tudi trikrako križišče. In 

ta parcela v neposredni bližini tega križišča daje neugleden videz naselju. 

    

 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 9/25: 

Svet ČS Šmarna gora je  obravnaval pobudo krajanov za odkup parcele št. 151/4 k. o. Šmartno 

za  ureditev krajevne tržnice. Svet ugotavlja, da osnovne preskrbe s kmetijskimi in drugimi 

lokalnimi pridelki domačini nimajo, od takrat, ko je pred nekaj leti prenehala z delovanjem 

lokalna tržnica v Tacnu in pobudo krajanov za ureditev tržnice, podpira. 

Pobuda bo posredovana v nadaljnje reševanje pristojnemu oddelku na MOL. 

 

Navzočih je bilo 8 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 8 članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo  članov sveta. 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

2. Pobuda krajana za ureditev problematike hudourniških vod v Solzni dolini 

Na Cesti Cirila Kosmača od 53-55 ob obilnejšem deževju hudourniška voda iz JV pobočja Šmarne 

gore izteka na travnik pred stanovanjskimi hišami in parcelami 191/20,198/10,191/1,198/1 ter na 

občinsko cesto –parc. št.192/4 in 196/1 k. o. Šmartno. Prihaja do poplavljanja in zadrževanja vode na 

cestišču. Poleg ostalih stanovanjskih objektov je ob tem  najbolj ogrožen objekt Cesta Cirila Kosmača 

55L, zato predlaga ureditev te problematike v sklopu izvedbe aglomeracij na omenjenem območju. 

 



 

 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 10/25: 

Svet ČS Šmarna gora pobudo za ureditev problematike poplavljanja hudourniških vod v Solzni 

dolini podpira. Pobuda bo poslana v reševanje pristojnemu oddelku na MOL s predlogom, da 

se problematika uredi v sklopu izvedbe aglomeracij na omenjenem območju.   

 

 

Navzočih je bilo 8 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 8 članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo  članov sveta. 

Sklep je bil sprejet. 

 

3. Svet ČS je obravnaval tudi pobudo krajana za ureditev novega izvoza za dostop do 

stanovanjske hiše Cesta vstaje 1 in predlog za  zmanjšanje prometnega otoka za uvoz 

na Ul. bratov Novak, kot ga predvideva načrt rekonstrukcije Tacenske ceste in Ceste 

vstaje  

 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 11/25: 

Svet ČS Šmarna gora podpira pobudo krajana za ureditev novega uvoza za dostop do 

stanovanjske hiše Cesta vstaje 1. Pobuda bo posredovana  v reševanje pristojnim.   

 

Navzočih je bilo 8 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 8 članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo  članov sveta. 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

Na vprašanje Marka Ramovža  glede obvoznice Gameljne, je predsedujoči pojasnil: 

- načrti za 1 odsek so potrjeni, lahko se zaprositi za gradbeno dovoljenje 

- za odsek 2 so projekti v izdelavi. Izvajalec je želel na privatnih parcelah izvesti vrtine za geološke  

  raziskave, vendar  je bila večina lastnikov proti 

- za 3 del se izdelujejo izvedbeni načrti.  

 

  

 

******** 

 

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

 

 

 

 

 

Zapisala: 

Brigita Pavlič                                                                                   Predsednik Sveta četrtne skupnosti 
                                                                                                                Šmarna gora 

                                                                                                         Mestne občine Ljubljana 

 

                                                                                                                Primož Burgar        


