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ZAPISNIK
23. seje Sveta Četrtna skupnosti Šmarna gora, MOL, ki je bila v torek, 28.01.2014 ob 18,00 uri, na
sedežu Četrtne skupnosti Šmarna gora, Pločanska 8, Ljubljana.

Sejo je sklical in vodil predsednik sveta g. Dejan Crnek.
Predsedujoči je ugotovil, da je na začetku seje od 13. članov sveta navzočih 10 članov sveta, kar je
pomenilo, da je bil svet sklepčen in je lahko pričel z delom.
NAVZOČI ČLANI SVETA: Dejan Crnek, Meti Buh Gašparič, Bogdan Groznik,
Renata Jernejc, Boštjan Lah, Jelka Lebesmühlbacher,
Franci Marolt, Maja Premrl, Marko Ramovž, Alojz Suhoveršnik,
Renata Zajc.
ODSOTNI ČLANI SVETA: Jože Ježek (opravičeno),Matjaž Groznik
OSTALI NAVZOČI: Brigita Pavlič – strokovna sodelavka Službe za lokalno samoupravo, MU,
MOL, Valentin Zavašnik, zunanji član Pododbora za Tacen, ga. Tanja Muha-občanka
Seja Sveta se je snemala na podlagi Sklepa št. 1/2 sprejetega na 2. redni seji dne 1.12.2010.
Seja se je pričela ob 18.00 uri, z minuto molka v spomin na preminulo strokovno sodelavko Ladko
Debevc.
Predsedujoči je nato pozdravil vse navzoče in predlagal, da se točki 1 in 2 DNEVNEGA REDA ,
ki so ga člani sveta prejeli skupaj z vabilom, zamenjata.
Ker razprave ni bilo, je predsedujoči dal na glasovanje naslednji spremenjeni DNEVNI RED:
1. Trasa daljnovoda preko Gameljn
2. Pregled in potrditev zapisnika 22. redne seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora,
Mestne občine Ljubljana
3. Izvedbeni načrt za leto 2014
4. Soorganizacija krajevne tržnice v letu 2014
5. Pobude, predlogi in vprašanja članov sveta
Navzočih je bilo 10 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 10 članov sveta.
Za predlagani dnevni red je glasovalo 10 članov sveta.
Dnevni red je bil sprejet.

AD 1
TRASA DALJNOVODA PREKO GAMELJN
Gradivo so člani sveta prejeli.
Uvodoma je predsedujoči povedal, da bilo naknadno ugotovljeno, da je predviden tudi poseg na
manjšem kraku daljnovoda, ki sedaj poteka preko Gameljn v Kleče ter da so prebivalci tega območja
pripravili pripombe in mnenja v zvezi z državnim prostorskim načrtom za prehod 220 kV omrežja na
400 kV Beričevo- Divača in jih posredovali na Ministrstvo za infrastrukturo in prostor ter na ELES.
Četrtna skupnost je prejela dopis Župana s stališčem MOL do načrtovanega daljnovoda,
naslovljenega na Ministrstvo in ELES, v katerem pa je omenjeno samo naseljeno območje Črnuč, ki
bi se ga bilo potrebno izogniti, nič pa za Gameljne.
V nadaljevanju je ga. Muha povedala:
● da je načrtovan 400 kV daljnovod, ki bo nadomestil obstoječi 220 kV daljnovod z dvema
variantama trase daljnovoda in sicer:
- severna trasa: daljnovod, ki poteka čez Brod mimo vrtca in osnovne šole
● -južna trasa: zgradi se nov 400 kV z razširitvijo RTP Kleče, obstoječi 200 kV pa se poruši
● proučili naj bi se tudi 2 varianti daljnovoda do RTP Kleče pri čemer se izbrana varianta uporabi
v primeru izbora severne ali južne variante
● predvidena nova trasa daljnovoda, ki naj bi bila namenjena tudi za prodajo elektrike v tujino, kar
izpostavlja dejstvo, da gre pri vsej zadevi predvsem za politično odločitev
● glavni razlogi in argumenti nasprotovanju izbora variante 1, so:
- trasa 220 kV poteka med hišami ter čez dve območji označeni kot naravni vrednosti
(Gameljščica in Sava) in čez dve območji, ki sta pod oznako Natura 2000 ( Rašica in SavaMedvode- Kresnice);
- škodljivo elektromagnetno sevanje za ljudi in živali, ki povzroča rakava obolenja, tudi
naključnih sprehajalcev in rekreativcev;
- elektromagnetna sevanja elektronsko komunikacijskih in radiodifuznih oddajnikov;
- povzročanje hrupa;
- padec vrednosti nepremičnin v bližini daljnovoda;
- onesnaževanje gozda, njiv, travnikov, Gameljščice.
● bistvena prednost variante 2 je, da je trasa predvidena čez popolnoma neposeljeno območje
V razpravi so g. Lah, g. Suhoveršnik in g. Zavašnik postavili nekaj vprašanj, na katere je pojasnila
podala ga. Muha.
Po razpravi je predsedujoči povedal, da gre za dolgoročno zadevo, da je postopek kompleksen, da bo
Svet ČS zadevo spremljal, istočasno pa se podpira dejavnost, ki jo vodijo občani Gameljn. Na
glasovanje je dal sledeči
PREDLOG SKLEPA ŠT.: 1/23

Četrtna skupnost je na svoji seji obravnavala umestitev 400 kV daljnovoda namesto
trenutnega 220 kV čez Gameljne, ki je ena od možnih variant v postopku prehoda 220
kV omrežja na 400 kV od Beričevega do Divače.
Umestitev 400 kV daljnovoda čez Gameljne za Četrtno skupnost Šmarna gora, ni v
nobenem primeru sprejemljiva, saj je problematično stanje že zaradi trenutno
obstoječega 220 kV daljnovoda na tem območju.
Predsednik Sveta g. Crnek in ga. Muha oblikujeta dopis, ki bo posredovan na ustrezne
organe.
Navzočih je bilo 11 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 11 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 11 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.

AD 2
PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 22. REDNE SEJE SVETA ČETRTNE
SKUPNOSTI ŠMARNA GORA, MESTNE OBČINE LJUBLJANA
Gradivo za to točko dnevnega reda so člani Sveta prejeli skupaj z vabilom na sejo.
G. Lah je ponovno opozoril, da se svet do njegovih pripomb na zapisnike še ni opredelil, pripombe,
ki jih je podal na zapisnik 20. seje, pa ni bilo mogoče preveriti zaradi slabega zvočnega posnetka na
kaseti.
Predsedujoči je povedal, da je zapisnik oblika nekega zapisa s sestanka, s povzetkom bistva, ne pa kaj
je kdo povedal in kaj misli. Prav tako je bilo na eni izmed sej povedano, da je potrebno pripombe na
zapisnike posredovati pisno najkasneje do seje, na kateri se zapisnik prejšnje seje pregleda in potrdi.
Glede snemanja sej je povedal, da je bil sprejet sklep, da se seje snema, člani sveta pa lahko podajo
predlog za glasovanje ali seje snema ali ne.
Ga. Zajc je povedala, da so za zapisnik bistveni sprejeti sklepi in realizacija sklepov, pri predlogih in
pobudah ter vprašanjih članov sveta, pa se lahko vsebinsko zapiše več oziroma kaj je kdo hotel.
Repliko na mnenje ga. Zajc je podal g. Lah: v zapisnikih želi da je napisano kar pove zaradi tega, da
bodo novi člani sveta vedeli, kaj je kdo povedal.
Dogovorjeno je bilo, da bo predsednik preveril ali člani in članice sveta res niso prejeli pripomb
g. Laha na zapisnike preteklih sej.
Po razpravi je predsedujoči predlagal in dal na glasovanje sledeča predloga sklepov:
Ker na zapisnik ni bilo pripomb je predlagal
PREDLOG SKLEPA ŠT.: 2/23
Svet četrtne skupnosti Šmarna gora sprejema zapisnik 22. redne seje Sveta brez pripomb.
Navzočih je bilo 11 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 11 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 10 članov sveta.
Proti je glasoval 1 član sveta.
Sklep je bil sprejet.

PREDLOG SKLEPA ŠT.: 3/23
Zaradi nerazumljivih zvočnih posnetkov na kasetah pri snemanju sej Sveta ČS Šmarna gora, se
obvesti Službo za lokalno samoupravo, MU,MOL, da preveri delovanje snemalne naprave
oziroma po potrebi zagotovi novo.
Navzočih je bilo 11 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 11 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 11 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.

AD 3
IZVEDBENI NAČRT ZA LETO 2014
Gradivo so člani Sveta prejeli prejeli naknadno.
V razpravi sta bila postavljena vprašanja glede:
● finančne pomoči društvom pri stroških njihovega delovanja ( primer KUD za pokritje stroškov
pevovodje) in
● zagotovitve sredstev za material, saj je želja postaviti informativne table- stebre , kot so
se postavili v Šmartnem, tudi v Tacnu
Predsedujoči je odgovoril, da lahko društva za pridobitev finančnih sredstev sodelujejo preko javnih
razpisov, ki jih objavlja MOL, sredstva društvom z območja ČS pa se dodeljujejo v okviru
izvedbenega načrta, če sodelujejo v programu Dneva ČS.
Na gradivo ni bilo pripomb, zato je predsedujoči dal na glasovanje naslednji
PREDLOG SKLEPA ŠT. 4 /23:
Svet četrtne skupnosti Šmarna gora sprejema Izvedbeni načrt izvajanja programov in
projektov vezanih na finančni načrt četrtne skupnosti za leto 2014 brez pripomb.
ČS Šmarna gora za določanje načina upravljanja s tveganji smiselno uporablja Navodilo za
upravljanje s tveganji v Mestni občini Ljubljana (0603-8/2011-7 z dne 11.01.2012).
Predsednik sveta ČS Šmarna gora ugotovi kakšna tveganja nastajajo pri delovanju ČS, oceni
verjetnost, da se tveganja pojavijo, potencialne učinke ali izpostavljenost ter se odloči kakšne
ukrepe je potrebno sprejeti za obvladovanje teh tveganj.
Predsednik sveta ČS enkrat letno seznani sveta ČS (ob sprejemu programa dela za
proračunsko obdobje) z registrom tveganj.
Skrbnik za tehnično vodenje Registra tveganj ČS Šmarna gora je javni uslužbenec Službe za
lokalno samoupravo MU MOL, ki:
- spremlja predpise s področja upravljanja s tveganji ter usklajuje, posodablja in
vzdržuje register tveganj (tabela);
- svetuje predsedniku sveta ČS pri vseh aktivnostih procesa upravljanja s tveganji;
- analizira in vrednoti tveganja skupaj s predsednikom sveta ČS.
Navzočih je bilo 11 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 10 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 10 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.

AD 4
SOORGANIZACIJA KRAJEVNE TRŽNICE V LETU 2014
Dopis Turističnega društva Šmarna gora so člani sveta prejeli naknadno.
Predsedujoči je člane sveta seznanil,da je bila krajevna tržnica prvič organizirana v lanskem letu in
da bo organizirana tudi v letu 2014 z nekaj dopolnitvami oziroma novostmi: nabava enotnih
prodajnih stojnic 8 (cca 10 kom), ureditev shrambe oziroma utice za shranjevanje stojnic, priprava
uradni red delovanja tržnice, s katerim bo med drugim določeno tudi poenotenje stojnic.

V razpravi so sodelovali g. Lah, g. Suhoveršnik, g. Crnek, ga. Zajc in g. Ramovž ter podali mnenja,
predloge in pomisleke glede nabave stojnic:
● postavlja se vprašanje kako bo potekalo posojanje stojnic drugim društvom in organizacijam
● kaj bo s stojnicami, ko tržnice ne bo več
● glede na brezplačno uporabo prodajnega prostora naj prodajalci sami financirajo nakup stojnic
● pridobiti bi bilo potrebno trajno dovoljenje za prodajni prostor, saj je sedaj izdano začasno
dovoljenje za uporabo prostora na parkirišču v Tacnu

G. Lah je povedal, da je na prireditvi na Gorenjskem videl avtohtono oblikovane stojnice in
predlagal, da bi nekaj podobnega imeli tudi na krajevni tržnici. Poizkušal bo pridobiti ponudbo
proizvajalca teh stojnic. Ga. Buh Gašparič je njegov predlog podprla.
Po končani razpravi je predsedujoči dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA ŠT. 5 /23:
Svet ČS bo pripombe in predloge, podane na seji glede soorganizacije krajevne tržnice v letu
2014, obravnaval na naslednji seji . G. Lah posreduje ponudbo proizvajalca avtohtonih stojnic,
videnih na prireditvi na Gorenjskem.
Navzočih je bilo 11 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 11 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 11 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.

AD 5
POBUDE, PREDLOGI IN VPRAŠANJA ČLANOV SVETA
Predsedujoči je člane sveta seznanil:
- da sta bili na srečanju predsednikov svetov četrtnih skupnosti z Županom, izpostavljeni dve
bistveni stvari- realizacija sestanka za uvedbo nove avtobusne proge LPP in odkup zemljišč za PUC
Šmarna gora-Center Šmartno.
- z odgovorom Oddelka za ravnanje z nepremičninami glede odkupa zemljišč za PUC Šmarna goraCenter Šmartno in se ga posreduje članom sveta
- da se bo na pokopališču uredil videonadzor, glede stebra pa so se člani sveta opredelili, da se JP
Žale pošlje odgovor oziroma se jih povpraša ali je možno steber sanirati glede na stanje v kakršnem
je.
G. Lah je povedal, da so novogradnje na Ulici Na Palcah prispevale k povečanju kriminalitete na
našem območju (kraje in vlomi) in predlagal, da člane sveta rajonski policist bolj podrobno seznani s
to zadevo. Povedal je tudi, da je sin na sprehodu ob Savi našel nahrbtnik z denarnico, za katerega ni
bilo možno ugotoviti od kje izvira- ali iz vloma ali iz kraje na pokopališču.
Ga. Buh Gašparič je povedala, da je problem povečanja vlomov na celotnem območju četrtne
skupnosti.
G. Suhoveršnik je predlagal:
- da bi se na Straži postavila ograja ali mreža, v kolikor bodo nastali problemi s parkiranjem
- da se postavi luči javne razsvetljave na delu od Šmartnega proti Tacnu ob glavni cesti

G. Marolt je povedal, da je križišče Thumova-Tacenska pri Medo baru neosvetljeno in predlagal, da
se na tem delu postavi luč.
G. Groznik je predlagal, da se pošlje dopis na ARSO, kdaj se bo nadaljevala sanacija Gameljščice.
Predsedujoči je dal na glasovanje sledeče predloge sklepov:
PREDLOG SKLEPA ŠT. 6 /23:
JP Žale se posreduje dopis, da se steber na pokopališču Šmartno pod Šmarno goro sanira, da
ne bo predstavljal nevarnosti za obiskovalce pokopališča.
Navzočih je bilo 11 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 11 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 11 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.

PREDLOG SKLEPA ŠT. 7 /23:
Na ARSO se posreduje dopis z zahtevo za odgovor kdaj se bo nadaljevala sanacija Gameljščice.
Navzočih je bilo 11 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 11 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 11 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
PREDLOG SKLEPA ŠT. 8 /23:
Za zagotovitev varnosti udeležencev v prometu je potrebno postaviti dodatno javno
razsvetljavo v križišču Thumova- Tacenska pri Medo baru in ob glavni cesti od Šmartnega
proti Tacnu.
Navzočih je bilo 11 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 11 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 11 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.

Dnevni red je bil izčrpan in predsedujoči je sejo zaključil ob 20:00 uri.

Zapisala:
Brigita Pavlič

Predsednik Sveta četrtne skupnosti
Šmarna gora
Mestne občine Ljubljana
Dejan Crnek

