Številka:900- 154/2015-4
Datum:23.04.2015

ZAPISNIK
5. seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, ki je bila v sredo, 22. 04. 2015 ob 18.00 uri, v sejni sobi
Službe za lokalno samoupravo MU MOL, Pločanska 8, Ljubljana.
Sejo je sklical in vodil predsednik sveta g. Primož Burgar (v nadaljevanju: predsedujoči).
Na podlagi Sklepa št. 1 /2 sprejetega na 2. redni seji dne 19.11.2014, se je seja Sveta snemala.
Predsedujoči je ugotovil, da je na začetku seje od 13 članov sveta navzočih 11 članov sveta, kar je
pomenilo, da je bil svet sklepčen in je lahko pričel z delom.
NAVZOČI ČLANI SVETA: Stanislav Artelj,Primož Burgar, Bogdan Groznik, Renata Jernejc,
Franc Marolt,mag. Tanja Muha, mag. Alenka Pirjevec,Maja Premrl,
Alojz Suhoveršnik,Renata Zajc in Valentin Zavašnik.
ODSOTNI: Jelislava Lebesmühlbacher (opravičeno) in dr. Dragan Matić.
OSTALI NAVZOČI:Brigita Pavlič -strokovna sodelavka Službe za lokalno samoupravo
Predsedujoči je predlagal DNEVNI RED, ki so ga člani sveta četrtne skupnosti Šmarna gora prejeli
skupaj s sklicem na sejo.
Ker razprave ni bilo, je predsedujoči dal na glasovanje naslednji DNEVNI RED:
1. Potrditev zapisnika 4. redne seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, Mestne občine
Ljubljana
2. Priprava na Dan četrtne skupnosti
3. Pobude, predlogi in vprašanja članov sveta
Navzočih je bilo 11 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 11 članov sveta.
Za predlagani dnevni red je glasovalo 11 članov sveta.
Dnevni red je bil sprejet.

AD 1
POTRDITEV ZAPISNIKA 4. 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.
Član sveta Alojz Suhoveršnik je podal pripombo, da se na prvi strani pri »Navzoči člani sveta«
izbriše, ime in priimek članice sveta Maje Premrl, ker na seji ni bila prisotna.
1

Ker drugih pripomb ni bilo, je predsedujoči predlagal naslednji
PREDLOG SKLEPA ŠT. 1/5:
Svet četrtne skupnosti Šmarna gora sprejema zapisnik 4. seje s pripombo Alojza Suhoveršnika.
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
PRIPRAVA NA DAN ČETRTNE SKUPNOSTI
Predsedujoči je člane sveta seznanil, da priprave potekajo, dan četrtne skupnosti bo združen s
prireditvijo “Krajani krajem”, ki se bo odvijala v petek, 8.5.2015 s pričetkom ob 17.00 uri na šolskem
igrišču OŠ Šmartno.
Na podlagi poziva, ki ga četrtna skupnost po elektronski pošti poslala predsednikom društev so
prijave za sodelovanje na prireditvi do roka, pisno posredovala naslednja društva: Turistično društvo
Šmarna gora –Tacen, Društvo upokojencev Gameljne Rašica, Društvo tabornikov Rašiški rod, KUD
Tacen, KUD Gameljne, Čebelarsko društvo Tacen, Planinsko društvo Šmarna gora ter PGD Tacen,
PGD Rašica in PGD Gameljne.
V nadaljevanju je predsedujoči predlagal in obrazložil višino sredstev, ki bi se jih namenilo
posameznemu društvu za izvedbo programa. Člani sveta na predlog dodelitve sredstev niso imeli
pripomb.
Predsedujoči je predlagal,da bi se na dan četrtne skupnosti, v torek 5.5.2015 v OŠ Šmartno, kot je
bila navada v preteklih letih, izvedla slavnostna seja sveta z občankami in občani ter kulturnim
programom. Na slavnostno sejo bi se povabilo goste iz MOL-a, Policije, OŠ, g. župnika ter vse
predstavnike društev. Vabila za krajane bi bila tiskana in raznošena po gospodinjstvih. Dnevni red bi
bil sestavljen iz slavnostnih nagovorov, kulturnih točk učencev OŠ, predstavitve zunanjih sodelavcev,
predstavitve članov sveta in delovanje sveta, predstavitve varnostnih razmer na območju četrtne
skupnosti in vprašanj ter pobud občank in občanov. Ena izmed točk dnevnega reda bi bila tudi
podelitev priznanj. Predsedujoči je predlagal, da se podeli priznanje g. Dejanu Crneku za njegovo
dolgoletno delo v četrtni skupnosti in predsedovanje Svetu ČS. Drugih predlogov za podelitev
priznanj ni bilo.
Po razpravi je predsedujoči dal na glasovanje naslednje predloge sklepov:
PREDLOG SKLEPA ŠT. 2/5:
Svet četrtne skupnosti Šmarna gora sprejema dnevni red izredne seje sveta, ki bo v torek, 5.5.
2015 ob 17.00 uri v Osnovni šoli Šmartno.
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. 3/5:
Priznanje Četrtne skupnosti Šmarna gora za leto 2015 se podeli g. Dejanu Crneku za
dolgoletno delo v ČS Šmarna gora in vodenje Sveta četrtne skupnosti Šmarna gora.
Navzočih je bilo 11 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 11 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 11 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
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PREDLOG SKLEPA ŠT. 4 / 5 :
Naroči se tiskanje vabil za krajane, raznos vabil in izdelava priznanja.
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. 5 / 5 :
ČS Šmarna gora bo v sodelovanju z društvi izvedla programe prireditve ob Dnevu ČS.
Navzočih je bilo 11 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 11 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 11 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.

*******
Predsedujoči je ob 18.50 uri odredil prekinitev seje. Ob 19.05 uri se je seja nadaljevala.
Navzočnost članov sveta na seji se je spremenila ( prisotnih 10 članov sveta).
*******

AD 3
POBUDE, PREDLOGI IN VPRAŠANJA ČLANOV SVETA
1. Predsedujoči je podal sledeče informacije:
- po 19.6. 2015 se bo pričela prenova otroškega igrišča v Srednjih Gameljnah- po prenovi bo
vzdrževanje igrišča prevzel Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet,MU,MOL;
- prometni znak na Rašici je iz privatne parcele prestavljen in nameščen ob steno Gasilnega doma;
- postavljeno bo ogledalo v križišču Grobeljca- Cesta Cirila Kosmača;
- da je v poletnem času predvidena izgradnje pločnika od izvoza iz avtoceste do začetka Zgornjih
Gameljn;
- da je bil Oddelku za urejanje okolja poslan seznam poljskih poti, ki bi jih bilo v ČS Šmarna gora
potrebno urediti v letu 2015 in tudi s predstavniki omenjenega oddelka opravljen skupen terenski
ogled;
- da je izdelan elaborat za širitev ceste in izgradnjo pločnika v Zgornjih Gameljnah ( Pirnat) in
opravljen prvi usklajevalni sestanek z lastniki zemljišč, na katerem so podali predlog, da se že
obstoječi pločnik po desni strani razširi in cesta razširi iz 4 m na 5,5 m. Zato je OGDP naročil
izdelavo novega elaborata, upoštevajoč predlog prvega usklajevalnega sestanka. Zaradi rušitve
objekta je potrebna tudi sprememba OPN in dogovor z lastniki o prenosu zemljišč. Zaradi novega
elaborata je potreben sklic drugega usklajevalnega sestanka in dogovor z lastniki zemljišč. V kolikor
ne pride do nepredvidenih situacij, je predvidena rušitev hiše pozimi, izvedba projekta pa
v letu 2016;
- da poteka od 21. aprila do 22. maja 2015 javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in
dopolnitev OPN MOL-izvedbeni del ter zaprosil člane, da ga pregledajo ter podajo morebitne
pripombe in jih posredujejo na ČS. Javna razprava za četrtno skupnost Šmarna gora, Dravlje,
Šentvid in Šiško bo 21.5.2015 na Gospodarskem razstavišču;
- da je bila vloga zasebnemu partnerju s strani MOL zavrnjena, ker predlagani projekt »Center ČS
Šmarna gora » ni bil izvedljiv v obliki in na način, kot je bil predlagan. Postopki za izgradnjo Centra
3

se bodo nadaljevali s spremembo projekta;
- da je v Srednjih Gameljnah pod h. št. 29 – 31 prišlo do zdrsa nabrežine – po 1. maju bo opravljen
ogled s strani OGDP.
2. Predsedujoči je predlagal:
- ureditev parkiranja ob pokopališču v Šmartnem z postavitvijo oznak, ki bi opredeljevala
režim parkiranja ( modra cona za kratkotrajno parkiranje);
- izvedbo strokovne ekskurzije za člane Sveta.
Na glasovanje dal naslednja predloga sklepov:
PREDLOG SKLEPA ŠT. 6 / 5 :
Oddelku za gospodarske dejavnosti in promet,MU,MOL se posreduje pobuda za ureditev
parkiranja pri pokopališču v Šmartnem.
Navzočih je bilo 10 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 10 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 10 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
PREDLOG SKLEPA ŠT. 7 / 5 :
Člani Sveta ČS do naslednje seje posredujejo predloge lokacij za izvedbo strokovne ekskurzije.
Navzočih je bilo 11 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 11 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 11 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
3. Pobuda občana za ureditev padavinskih vod na Cesti Cirila Kosmača 53-55 zaradi izliva
hudourniških vod iz JV pobočja Šmarne gore na travniške površine k.o. Šmartno pod
Šmarno goro št. 191/20, 198/10,191/2, 198/1 in na dovozno cesto 192/4 in 196/1 ter posledično
ogrožanja stanovanjskih hiš
Razprave ni bilo, zato je predsedujoči dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA ŠT. 8 / 5 :
Pobuda se posreduje v nadaljnje reševanje Oddelku za gospodarske dejavnosti in promet,
MU,MOL.
Navzočih je bilo 10 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 10 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 10 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
4. Pobuda občana za ureditev problematike na parkirišču v Tacnu(zapora parkirišča in plačilo
parkiranja), zaradi povzročanja nemira in kaljenja nočnega miru – predlaga postavitev zapornice
in pobiranje parkirnine
Predsedujoči je povedal, da je poleg obstoječega parkirišča zemljišče, ki je v privatni lasti in bi bilo
primerno za parkiranje. Po prostorskem načrtu je izvedba možna, Mestna občina Ljubljana je
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pripravljena sofinancirati začasno ureditev zemljišča- nasutje peska. Ali je zadeva izvedljiva, pa je
odvisno od dogovora z lastnikom zemljišča.
Predsedujoči je predlagal in dal na glasovanje naslednja predloga
PREDLOG SKLEPA ŠT. 9 / 5 :
Pobuda za zaprtje asfaltnega parkirišča v Tacnu z zapornico in pobiranje parkirnine bo
posredovana v nadaljnje reševanje Oddelku za gospodarske dejavnosti in promet, MU,MOL.
Navzočih je bilo 10 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 10 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 10 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
PREDLOG SKLEPA ŠT. 10 / 5 :
Policijski postaji Šiška se posreduje zahteva za pogostejše obhode na območju Tacna - v bližini
parkirišča in na parkirišču, zaradi kršenja javnega reda in miru v nočnem času. Prav tako naj
se ob vikendih pogosteje preverja nepravilno parkirana vozila.
Navzočih je bilo 10 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 10 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 10 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.

5. Mag. Tanja Muha je vprašala ali je četrtna skupnost prejela kakšen odgovor v zvezi s stroški, ki so
bili porabljeni za sanacijo Gameljščice vezano na Akcijski načrt Vlade RS za odpravo posledic po
poplavah?
- Predsedujoči je pojasnil, da akcijski načrt ureditve stanja po poplavah, ki ga je sprejela Vlada RS, v
ČS Šmarna gora še ni v celoti izveden.
6. Čiščenje jarka v Šmartnem
Člani so soglašali, da se del stroškov krije iz sredstev Pododbora za Šmartno, zato je predsedujoči
dal na glasovanje naslednji
PREDLOG SKLEPA ŠT. 11 / 5 :
Iz sredstev Pododbora za Šmartno se naroči čiščenje jarka v Šmartnem.
Navzočih je bilo 10 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 10 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 10 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
7. Priprava vsebinskih prispevkov -obveščanje občanov
Predsedujoči je povedal, da bi četrtna skupnost nekajkrat na leto obveščala občane z tiskanim
medijem v obliki glasila, zloženke… o dogajanju v četrtni skupnosti. Povedal je, da članica sveta že
zbira in pripravlja vsebinske prispevke, zaradi česar je potrebno imenovati odbor.
Okvirna vsebina bi bila naslednja: predstavitev članov sveta, informacije o pobudah, ki jih ČS
posreduje na pristojne službe, naloge četrtne skupnosti, ki jih opredeljuje oziroma določa Statut
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MOL,predstavitev in aktivnosti oziroma akcije društev, delujočih v ČS ( npr. pogozdovanje, pozdrav
pomladi na Gregorjevo, praznični sejem, čistilna akcija, krajevna tržnica…), rubrika o predstavitvi
posebnih prebivalcev ČS, o spletni strani ČS, kontaktni podatki, kamor bi lahko občani posredovali
pobude in predloge ipd.
Po razpravi je predsedujoči dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA ŠT. 12 / 5 :
Za pripravo tiskanega medija za občane se imenuje tričlanski odbor v sestavi: mag. Tanja
Muha- odgovorna oseba, mag. Alenka Pirjevec in strokovna sodelavka SLS Brigita Pavlič.
Navzočih je bilo 10 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 10 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 10 članov sveta.

*******
Ob 20.26 uri se je navzočnost članov sveta na seji spremenila ( prisotnih 9 članov sveta).
*******

7. Mag. Tanja Muha je povedala:
- da je bila na MOL-u imenovana delovna skupina za spremljanje in vključevanje v pripravo
Državnega prostorskega načrta za prehod 220 kV omrežja na 400 kV Beričevo- Divača;
- da so prebivalci Gameljn skupaj z prebivalci Črnuč podali pobudo predstavitev pripravljenega
okoljskega poročila v državnem svetu;
- da je bila podana pobuda za odmaknitev trase daljnovoda 150 m stran od stanovanjskih
hiš, v kolikor pa to ne bi bilo možno, pa je podan predlog, da se daljnovod vkoplje v zemljo;
- da je bila podana pobuda za spremembo zakonodaje;
- da bo pripravila pobudo za umiritev prometa v Srednjih Gameljnah ( križišče ceste za Rašico)

8. Uporaba prostorov SLS za izvajanje programov ČS
Pravilnik o kriterijih in načinu uporabe prostorov za delovanje četrtnih skupnosti opredeljuje prostore
za delovanje četrtnih skupnosti ter določa kriterije in način uporabe prostorov za delovanje ČS, s
katerimi upravlja Služba za lokalno samoupravo. V prostorih SLS se na podlagi mesečnega
terminskega načrta izvajajo programi četrtne skupnosti, ki ga na predlog četrtne skupnosti potrdi
vodja SLS. Skladno z navedenim je predsedujoči dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA ŠT. 13 / 5 :
Na osnovi Pravilnika o kriterijih in načinu uporabe prostorov za delovanje četrtnih skupnosti
so vključeni programi ki jih organizira svet ČS samostojno ali v sodelovanju z društvi in
drugimi z območja ČS, programi, ki jih organizirajo društva in drugi, ki so namenjeni
občanom ČS in jih ČS potrdi kot sestavni del programa ter programi društev in drugih za
katere se ČS dogovori, da jih izvedejo društva za občane ČS in so v interesu prebivalcev ČS.
V izvajanje programa Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora za brezplačno uporabo v
prostorih SLS,MU,MOL na lokacijah Pločanska 8 in Srednje Gameljne 50 so vključena
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naslednja društva, organizacije in ustanove: KUD Tacen ( redne in izredne pevske vaje, vaje in
brezplačni koncerti), Društvo upokojencev Šmartno- Tacen( sestanki,aktivnosti ročnih
del,občni zbori), ZB Šmartno-Tacen ( sestanki,občni zbori),Planinsko društvo Šmarna gora
(sestanki, predavanja),Turistično društvo Šmarna gora-Tacen ( sestanki,občni zbori),AK
Vertikala (sestanki, predavanja), Čebelarsko društvo Tacen(sestanki,občni zbori),Društvo
tabornikov Rašiški rod(sestanki),KUD Gameljne (redne in izredne pevske vaje , brezplačni
koncerti), Športno društvo Rašica-Gameljne(sestanki),PGD Gameljne(sestanki,občni zbori),
MKL-Knjižnica Gameljne( predavanja, prireditve za otroke), Društvo upokojencev GameljneRašica( sestanki, martinovanje, silvestrovanje, pustovanje,občni zbori) Planinsko društvo
Rašica (občni zbori, sestanki), ZB Gameljne(sestanki).
Navzočih je bilo 10 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 10 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 10 članov sveta.

Dnevni red 5. seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora je bil s tem izčrpan in predsedujoči je sejo
zaključil ob 20:50 uri.

Zapisala:
Brigita Pavlič
Predsednik Sveta četrtne skupnosti
Šmarna gora
Mestne občine Ljubljana
Primož Burgar
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