MESTNA OBČINA LJUBLJANA
ČETRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA
Pločanska 8
1211 ŠMARTNO
tel.01 5110-633, e-mail smarna.gora@siol.net

Številka: 0271-5-6/2002-14221
Datum: 23.04.2002
ZAPISNIK
4. seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, ki je bila v torek 23.04.2002 ob 19. uri v sejni sobi Oddelka za
lokalno samoupravo, MU MOL, Pločanska 08.
Sejo je sklical in vodil predsednik Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora g. Novak Franc.
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: Novak Franc, Bitenc Ivana, Koželj Janez, Lah Boštjan, Lipovec Nataša, Mikec
Miroslav, Novak Janez, Prosen Uroš, Vrečko Breda
OPRAVIČIL SE JE ČLAN SVETA: Rotar Egidij
NEOPRAVIČENO ODSOTNI ČLANI SVETA: Verbič Špela, Veronik Aleksander, Završan Matevž
OSTALI NAVZOČI: Načelnik g. Lenardič Borut, Oddelek za gospodarjenje z zemljišči, MU, MOL,
ga. Maček Darja, Oddelek za gospodarjenje z zemljišči, MU, MOL,
Debevc Ladka in Cedilnik Marjeta, strokovni sodelavki Oddelka za lokalno
samoupravo, MU, MOL
Predsedujoči je pozdravil vse prisotne, ter jih obvestil, da je Oddelek za lokalno samoupravo Mestne uprave,
Mestne občine Ljubljana nabavil prenosljive snemalne naprave za snemanje sej svetov četrtnih skupnosti. Zato
mora Svet Četrtne skupnosti sprejeti sklep glede snemanja sej in sicer:
- ali se snemajo vse seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora
- ali se snema samo 4. seja Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora
- ali se odloča pred vsako sejo posebej o snemanju seje
Po krajši razpravi je predsedujoči dal na glasovanje PREDLOG SKLEPA št. 1/4:
Svet Četrtne skupnosti Šmarna gora se strinja, da se snemajo vse seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna
gora.
Navzočih je bilo 9 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 9 članov sveta
Za predlagani sklep je glasovalo 9 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
Po sprejetju sklepa, je strokovna sodelavka Oddelka za lokalno samoupravo vklopila snemalno napravo.
Predsedujoči je nato predlagal spremembo dnevnega reda in sicer:
- 4. točka dnevnega reda Sprejem Pravil Četrtne skupnosti Šmarna gora se prestavi na 2. točko dnevnega reda
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zaradi napovedanega predčasnega odhoda članice sveta, sprejem Pravil pa je mogoč le z dvotretjinsko večino
vseh članov, ki je na začetku seje zagotovljena
- 2. točka Pregled realizacije sklepov 3. seje postane 4. točka dnevnega reda
- 6. točka dnevnega reda se razširi in sicer s Poročilom Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
o imenovanju članov Volilne komisije Četrtne skupnosti Šmarna gora
Ker razprave na to temo ni bilo, je predsedujoči dal na glasovanje sledeči DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev zapisnika 3. seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, MOL
2. Sprejem pravil Četrtne skupnosti Šmarna gora, MOL
3. Program aktivnosti Četrtne skupnosti Šmarna gora za rešitev najbolj perečih okoljevarstvenih in
prometno-varnostnih problemov
4. Pregled realizacije sklepov 3. seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, MOL
5. Določitev lokacije za postavitev oglasne vitrine za območje Četrtne skupnosti Šmarna gora, MOL
6 a/ Poročilo predsednika Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pri svetu četrtne
skupnosti Šmarna gora, MOL, glede odstopne izjave ga. Verbič Špele s funkcije članice sveta četrtne
skupnosti Šmarna gora
b/ Poročilo predsednika Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pri svetu četrtne
skupnosti Šmarna gora, MOL o imenovanju Volilne komisije Četrtne skupnosti Šmarna gora, MOL
7. Vprašanja in predlogi članov Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, MOL
8. Razno
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.
PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 3. SEJE SVETA ČETRTNE SKUPNOSTI
ŠMARNA GORA, MESTNE OBČINE LJUBLJANA
Gradivo za to točko so člani Sveta prejeli skupaj s sklicem na sejo.
Na zapisnik ni bilo pripomb, zato je predsedujoči dal na glasovanje PREDLOG SKLEPA št. 2/4:
Svet Četrtne skupnosti Šmarna gora, Mestne občine Ljubljana sprejema zapisnik 3. seje sveta četrtne
skupnosti Šmarna gora 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.
SPREJEM PRAVIL ČETRTNE SKUPNOSTI ŠMARNA GORA, MESTNE OBČINE LJUBLJANA
Gradivo za to točko so Člani Sveta prejeli skupaj s sklicem na sejo.
Predsedujoči je članom sveta pojasnil, da je Četrtna skupnost prejela sklep, o predhodnem soglasju županje k
predlogu Pravil, ki jih je svet četrtne skupnosti obravnaval na 2. in 3. seji in na pravila podal pripombo z
dopolnitvijo 25. člena in je bila s strani Mestne občine Ljubljana tudi upoštevana.
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Ker razprave na to temo ni bilo, je dal predsedujoči na glasovanje PREDLOG SKLEPA št. 3/4:
Svet četrtne skupnosti Šmarna gora sprejema Pravila Četrtne skupnosti Šmarna gora, Mestne občine
Ljubljana.
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 3.
PROGRAM AKTIVNOSTI ČETRTNE SKUPNOSTI ŠMARNA GORA ZA REŠITEV NAJBOLJ
PEREČIH OKOLJEVARSTVENIH IN PROMETNO-VARNOSTNIH PROBLEMOV
Gradivo za to točko je pripravil predsednik sveta Četrtne skupnosti Šmartno Tacen in so ga člani Sveta prejeli
skupaj s sklicem na sejo.
Predsedujoči je uvodoma pojasnil, da so predsedniki Četrtnih skupnosti na sestanku pri županji dobili nalogo, da
pripravijo prioritetne naloge, ki bi jih bilo mogoče realizirati v tem mandatu. Zato je pripravil omenjeno gradivo
s predstavljenimi najbolj perečimi problemi v četrtni skupnosti in predlaganimi rešitvami, ki bi jih bilo možno
realizirati še v tem letu. Načelnik Oddelka za gospodarske javne službe in promet g. Klavs se je opravičil z
razlogom, da mora gradivo pregledati in nanj pripraviti odgovore, zato bo o tej točki dnevnega reda sklicana
izredna seja sveta takoj, ko bo svet od g. Klavsa prejeli odgovore. Ker pa je na seji prisoten načelnik Oddelka za
gospodarjenje z zemljišči g. Lenardič Borut in njegova sodelavka ga. Maček Darja pričakuje, da bo nekaj
odgovorov podanih že na tej seji.
G. Prosen je podal pripombo, da v gradivu ni omenjena izgradnja pločnika v Sp.Gameljnah, ki je ravno tako
pereča in jo bo potrebno rešiti. Če omenjena problematika ne bo nikjer zapisana, se bo nanjo pozabilo, zato
vztraja, da se tudi o njej razpravlja na izredni seji z načelnikom g. Klavsom.
Predsedujoči je pojasnil, da je problematika izgradnje pločnika v Sp.Gameljnah dolgoročna rešitev, zato se je v
gradivu omejil le na kratkoročne rešitve problemov. Predlaga pa, da dolgoročne probleme ponovno obravnava
Odbor za področje gospodarskih javnih služb, urbanizma in varstva okolja, ter svoje predloge predstavi na
izredni seji z načelnikom g. Klavsom.
G. Lah je zahteval, da se pri prvi točki pobude Sveta staršev OŠ Šmartno zapiše, da je pisne pobude svetu
posredoval sam, prav tako pa smatra, da so tudi njegove zasluge za povezavo med svetom četrtne skupnosti in
svetom staršev OŠ Šmartno.
Predsedujoči je nato predal besedo načelniku g. Lenardiču, ki je najprej predstavil dosedanje aktivnosti,
predvsem dokončanje 3500 m kanalizacije in ureditev ulic z javno razsvetljavo, ter se nato osredotočil na
trenutno najbolj pereče probleme, ki jih Oddelek za gospodarjenje z zemljišči skuša rešiti:
1. Problem vzpostavitve prvotnega stanja na parc.št. 373/2 k.o. Tacen, kjer je lastnik gostinskega objekta skupaj
s še nekaj krajani izvajalcu del Hidrotehniku že dvakrat preprečil , da bi na omenjenem zemljišču pobral
pesek, ki je ostal po gradnji kanalizacije in vzpostavil stanje, kakršno je bilo pred gradnjo kanalizacije in tako
izpolnil obljubo, ki so jo dali krajanom pred začetkom gradnje. Izvajalec del Hidrotehnik je pripravljen priti
še tretjič, vendar zahteva, da se mu med delom zagotovi policijsko varstvo. G. Lenardič je zato prosil Svet
Četrtne skupnost, da še enkrat zavzame stališče o odstranitvi začasne poti in vzpostavitvi prvotnega stanja na
parc.št. 373/2 k.o. Tacen.
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Predsedujoči seje sveta je zato dal na glasovanje PREDLOG SKLEPA št. 4/4:
Svet Četrtne skupnosti Šmarna gora vztraja, da izvajalec del Hidrotehnik na parc.št. 373/2 k.o. Tacen
čimprej vzpostavi prvotno stanje, kot je bilo dogovorjeno s krajani na začetku gradnje kanalizacije,
Mestna občina Ljubljana pa na zahtevo podjetja Hidrotehnik zagotovi policijsko varstvo v času del.
Navzočih je bilo 8 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 8 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 8 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
2. Sofinanciranje gradnje kanalizacije v zahodnem delu Tacna s strani krajanov: izdane so bile 103 odločbe, od
tega je celoten znesek poravnalo 95 krajanov, ostaja pa še osem neplačnikov, ki skupaj dolgujejo MOL
1.009.483,10 SIT in kljub poslanim opominom svojih obveznosti niso poravnali.Zato bo MOL proti njim
vložila tožbo, vseeno pa naprošajo člane sveta, da na neplačnike apelirajo tudi sami.
Obveznost obiska pri neplačnikih je prevzela podpredsednica sveta ga. Vrečko Breda.
3. Parkirišče v Tacnu: pred nekaj leti je imel Oddelek za gospodarjenje z zemljišči že dovoljenje za asfaltiranje
le tega, ker pa je bila vložena denacionalizacija se to ni realiziralo. Sedaj pa denacionalizacije ni več, vendar
pa Upravna enota Ljubljana Šiška za asfaltiranje zahteva gradbeno dovoljenje.
4. Zaprtje pešpoti na Šmarno goro.: z lastnikom zemljišča g. Pirnovarjem ne morejo najti dogovora, ki bi bil
sprejemljiv za obe strani, saj omenjeni lastnik svoje mnenje neprestano menja. G. Pirnovar pa je delno tudi
lastnik zemljišča ob Kajakaški cesti, kjer bi bila možna izgradnja pločnika in če bi prišlo do dogovora med
njim in MOL, je MOL pripravljena odkupiti zemljišče in zgraditi manjkajoči del pločnika ob parkirišču, po
ceni, ki jo določa odlok MOL to je 25% od cene stavbnega zemljišča.
G. Lah je pripomnil, da ne bo držalo, da g. Pirnovar ni pripravljen na dogovor, saj se je osebno oglasil pri njem s
papirji, ki dokazujejo nasprotno, kar je povedal g. Lenardič.
G. Lenardiču je predlagal, da se z g. Pirnovarjem ponovno sestanejo na sedežu Četrtne skupnosti Šmarna gora,
sestanek bo organiziral sam, če ga za to pooblasti Svet Četrtne skupnosti.
G. Lenardič se je s predlogom o organizaciji sestanka strinjal.
Predsedujoči seje sveta je dal na glasovanje PREDLOG SKLEPA št. 5/4:
Svet Četrtne skupnosti Šmarna gora pooblašča g. Lah Boštjana, da organizira sestanek med g.
Pirnovarjem in Načelnikom Oddelka za gospodarjenje z zemljišči g. Borutom Lenardičem na sedežu
Četrtne skupnosti Šmarna gora, kjer bi skušali najti dogovor o odkupu zemljišča za pločnik ob Kajakaški
cesti ter pridobiti služnost pešpoti mimo parkirišča na Šmarno goro.
Navzočih je bilo 8 članov sveta
Opredeljenih je bilo 8 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 8 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
Zaradi odsotnosti načelnika Oddelka za gospodarske javne službe in promet g. Klavsa, je ostalo brez odgovora
več vprašanj članov sveta, zato je predsedujoči predlagal, da se bodo le ta reševala na izredni seji z g. Klavsom
in zaključil razpravo ter dal na glasovanje PREDLOG SKLEPA št. 6/4:
Svet Četrtne skupnosti Šmarna gora sprejema kratkoročni Program aktivnosti za rešitev najbolj perečih
okoljevarstvenih in prometno-varnostnih problemov, ter apelira na pristojne službe MOL, da se problemi
skušajo rešiti še v letošnjem letu, razen tam, kjer so ovire pri odkupu zemljišč.
Navzočih je bilo 8 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 8 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 8 članov sveta.
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Sklep je bil sprejet.
AD 4
PREGLED REALIZACIJE SKLEPOV 3. SEJE SVETA ČETRTNE SKUPNOSTI ŠMARNA GORA
MESTNE OBČINE LJUBLJANA
Predsedujoči je povedal, da je bila tema v celoti obravnavana že v tretji točki dnevnega reda, nekaj sklepov iz
prejšnjih sej pa še vedno čaka na realizacijo.
AD 5
DOLOČITEV LOKACIJE ZA POSTAVITEV OGLASNE VITRINE ZA OBMOČJE ČETRTNE
SKUPNOSTI ŠMARNA GORA, MESTNE OBČINE LJUBLJANA
Gradivo za to točko so člani Sveta prejeli skupaj s sklicem na sejo.
Predsedujoči seje je člane sveta seznanil z odločitvijo MOL, da bo v vsaki Četrtni skupnosti postavila enotne
samostoječe oglasne vitrine v bližini sedežev četrtnih skupnosti, vendar v vsaki četrtni skupnosti le eno.
Člani sveta se z namero MOL niso strinjali, saj območje Četrtne skupnosti Šmarna gora ni strnjeno naselje in
nujno potrebuje vsaj štiri oglasne vitrine.
Po razpravi je predsedujoči dal na glasovanje PREDLOG SKLEPA št. 7/4:
Svet Četrtne skupnosti Šmarna gora predlaga Mestni občini Ljubljana, Oddelku za lokalno samoupravo,
da postavi enotne oglasne vitrine na štirih lokacijah v Četrtni skupnosti in sicer:
-

sedežu Četrtne skupnosti Šmarna gora na pročelju stavbe četrtne skupnosti poleg že obstoječe
v Šmartnem na pročelju stavbe pošte
v Gameljnah na pročelju stavbe Oddelka za lokalno samoupravo ali pri trgovini Mercator
na Rašici pri gasilnem domu

Svet Četrtne skupnosti ne podpira prostostoječih vitrin zaradi vandalizma in pomanjkanja prostora, zato
naj se nove vitrine namestijo na pročeljih stavb.
Navzočih je bilo 8 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 8 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 8 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
AD 6 A
POROČILO PREDSEDNIKA KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN
IMENOVANJA PRI SVETU ČETRTNE SKUPNOSTI ŠMARNA GORA, MESTNE OBČINE
LJUBLJANA, GLEDE ODSTOPNE IZJAVE GA. VERBIČ ŠPELE S FUNKCIJE ČLANICE SVETA
ČETRTNE SKUPNOSTI ŠMARNA GORA
Komisija se je sestala na svoji 4. seji dne 02.04.2002 zaradi odstopne izjave ga. Verbič Špele z dne 25.03.2002.
Ga. Verbič je četrtno skupnost obvestila, da odstopa s funkcije članice sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, ker
se je zaposlila v mestni upravi, kar na podlagi 37 a člena Zakona o lokalni samoupravi ni združljivo s funkcijo
članice sveta četrtne skupnosti.
Člani sveta četrtne skupnosti Šmarna gora na poročilo niso imeli pripomb, zato je predsedujoči dal na
glasovanje UGOTOVITVENI SKLEP:
Gospe Verbič Špeli preneha mandat članice Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, Mestne občine
Ljubljana, ker je dne 25.03.2002 podala izjavo o odstopu s funkcije članice Sveta Četrtne skupnosti
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Šmarna gora z obrazložitvijo, da je začela opravljati dejavnost, ki ni združljiva s funkcijo članice sveta
četrtne skupnosti.
Navzočih je bilo 8 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 8 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 8 članov sveta
Sklep je bil sprejet.
AD 6 B
POROČILO PREDSEDNIKA KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN
IMENOVANJA PRI SVETU ČETRTNE SKUPNOSTI ŠMARNA GORA, MESTNE OBČINE
LJUBLJANA O IMENOVANJU VOLILNE KOMISIJE ČETRTNE SKUPNOSTI ŠMARNA GORA
Komisija se je sestala na svoji 5. seji dne 23.04.2002 in obravnavala predloge kandidatov za imenovanje v
Volilno komisijo Četrtne skupnosti Šmarna gora.
Zadnji rok za oddajo predlogov kandidatov je bil torek 23.04.2002 in do tega roka je komisija prejela 8
predlogov kandidatov za člane Volilne komisije Četrtne skupnosti Šmarna gora, vsi kandidati so s svojo
kandidaturo soglašali.
Komisija je v Volilno komisijo Četrtne skupnosti Šmarna gora predlagala naslednje kandidate:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Oblak Matej predsednik
Planinšek Damjan namestnik
Polajnar Matija član
Novak Ksenija namestnik
Sever Frančiška član
Česenj Dušan namestnik

G. Prosen se s predlagano sestavo Volilne komisije ni strinjal, saj v njej ni kandidata stranke SDS. Mnenja je, da
zadeva ni bila pravilno izpeljana, saj ni bil obveščen o seji Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja, niti o trajanju mandata volilne komisije.
Strokovna sodelavka Oddelka za lokalno samoupravo mu je pojasnila, da pismenega predloga njegove stranke ni
bilo, čeprav je na sedež stranke prišel dopis Mestne volilne komisije, prav tako pa je bil k predložitvi kandidature
pozvan tudi preko telefona.
G.Lah predsednik Komisije je pojasnil, da je s strokovno sodelavko Oddelka za lokalno samoupravo ves čas
sodeloval in če bi kandidatura prišla, bi jo upoštevali, zato meni, da je Komisija korektno izpeljala postopek.
Predsedujoči je povedal, da je sam podaljšal rok za vložitev kandidatur in tudi naročil strokovni sodelavki, da je
klicala predstavnike strank, naj vložijo predloge kandidatov do 15.04.2002. Ker do tega roka predlogov na
sedež Četrtne skupnosti ni bilo, je bil zadnji rok 23.04.2002, to je do zasedanja Komisije.
Po daljši razpravi je predsedujoči dal na glasovanje PREDLOG SKLEPA št. 8/4:
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Svetu Četrtne skupnosti Šmarna gora,
Mestne občine Ljubljana, da se v Volilno komisijo Četrtne skupnosti Šmarna gora imenujejo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

OBLAK MATEJ predsednik
PLANINŠEK DAMIJAN namestnik
POLAJNAR MATIJA član
NOVAK KSENIJA namestnik
SEVER FRANČIŠKA član
ČESENJ DUŠAN namestnik

Navzočih je bilo 8 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 8 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 7 članov sveta.
PROTI je bil 1 član sveta
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Sklep je bil sprejet.
AD 7
VPRAŠANJA IN PREDLOGI ČLANOV SVETA ČETRTNE SKUPNOSTI ŠMARNA GORA,
MESTNE OBČINE LJUBLJANA
1. G. Lah predlaga svetu, da se za krajane pripravi in pošlje pismo o dosedanjih aktivnostih Sveta
Četrtne skupnosti Šmarna gora. Prav tako predlaga, da se prek spletnih strani MOL-a predstavi
tudi Četrtna skupnost Šmarna gora.
Predsedujoči je povedal, da je pripravljen napisati pismo krajanom in sicer po seji sveta na kateri bo prisoten
tudi načelnik Oddelka za gospodarske javne službe in promet g. Klavs, ki bo predstavil rešitve za probleme
obravnavane pod točko AD 3.
Po krajši razpravi je predsedujoči dal na glasovanje PREDLOG SKLEPA št. 9/4:
Predsednik Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora pripravi do srede junija pismo krajanom, v katerem
bodo predstavljene dosedanje aktivnosti sveta in predlagane rešitve problemov s strani načelnika g.
Klavsa.
Navzočih je bilo 8 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 8 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 8 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
Po krajši razpravi glede predstavitve Četrtne skupnosti Šmarna gora na spletnih straneh v okviru MOL je dal
predsedujoči na glasovanje PREDLOG SKLEPA št. 10/4:
Svet Četrtne skupnosti Šmarna gora pooblašča g. Laha in g. Prosena, da pripravita gradivo za
predstavitev Četrtne skupnosti Šmarna gora na spletnih straneh MOL-a.
Navzočih je bilo 8 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 8 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 8 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
2. Ga. Bitenc je predlagala, da se pred cerkvijo Sv. Jurija v Tacnu sname zastavo zaradi dotrajanosti.
Zastavo je obesila še bivša Krajevna skupnost.
Predsedujoči je dal na glasovanje PREDLOG SKLEPA št. 11/4:
Svet Četrtne skupnosti Šmarna gora poziva pristojne v Mestni občini Ljubljana, kot pravni naslednici
krajevnih skupnosti, da dotrajano zastavo čimprej odstranijo.
Navzočih je bilo 8 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 8 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 8 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
3. G. Lah je izpostavil problem nasilja na OŠ Šmartno, problem opuščene » ježarjeve hiše« pod šolo, ki je
postala shajališče narkomanov, problem » kardeljeve hiše«, kjer se prav tako zbirajo klateži in narkomani.
Predsedujoči seje je povedal, da so to problematiko obravnavali na sestanku pri županji, kjer je bil prisoten tudi
predstavnik policije. Dogovorjeno je bilo, da naj bi sveti Četrtnih skupnosti ustanovili sosvete, ki naj bi
sodelovali za pristojnimi policijskimi postajami. Ker v okviru sveta že deluje Odbor za zaščito,reševanje in
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civilno obrambo predlaga, da se odbor čimprej sestane, na sejo pa se povabi tudi pristojne s policijske postaje
Šiška.
Po krajši razpravi je dal predsedujoči na glasovanje PREDLOG SKLEPA št. 12/4:
Odbor za zaščito, reševanje in civilno obrambo naj čimprej organizira sestanek s predstavniki Policijske
postaje Šiška, kjer bi obravnavali varnostne probleme na območju Četrtne skupnosti Šmarna gora.
Navzočih je bilo 8 članov sveta
Opredeljenih je bilo 8 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 8 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
AD 8
RAZNO
Gradivo za to točko so člani Sveta prejeli skupaj s sklicem na sejo.
Predsedujoči seje je člane sveta seznanil z zabeležko narejeno po telefonskem pogovoru med strokovno
sodelavko Oddelka za lokalno samoupravo ga. Debevc in JP VO-KA v zvezi z gradnjo čistilne naprave v Sp.
Gameljnah.

Dnevni red 4. seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora MOL je bil tako izčrpan in predsedujoči je sejo zaključil
ob 21.45 uri.

Zapisala:
Ladka Debevc

Predsednik Sveta Četrtne skupnosti
Šmarna gora
Mestne občine Ljubljana
Franc Novak dipl.ing.
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