
 

 

 

 

   

 

Številka:900- 190/2018-4                                                                                                                                                                       

Datum:06.06.2018 

 

 

Z A P I S N I K 

 

26. seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, ki je bila v torek, 05. 06. 2018 ob 17.30 uri, 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 snemala. 

 

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: Primož Burgar,  Stanislav Artelj Bogdan Groznik, Franc Marolt,   

                                                  Renata Jernejc,  mag. Tanja Muha, mag. Alenka Pirjevec, Alojz  

                                                 Suhoveršnik ,Marko Ramovž, Renata Zajc in  Valentin Zavašnik. 

 

ODSOTNI: mag. Tanja Muha, dr. Dragan Matić in Maja Premrl 

                       

OSTALI NAVZOČI:  

 Janez Zajec- Policijska postaja Lj.-Šiška in Brigita Pavlič- Služba za lokalno samoupravo,MU,MOL 

 

                                                                        

Predsedujoči je predlagal dnevni red, ki so ga člani sveta prejeli skupaj s sklicem za sejo. 

Razpravljal ni nihče, zato je predsedujoči dal na glasovanje naslednji DNEVNI RED: 

 

1. Potrditev zapisnika 25. seje in 11. izredne seje  Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, 

Mestne občine Ljubljana 

2. Aktivnosti med 25. in 26. sejo- prejeta in poslana pošta 

3. Poročilo predsednika sveta 

4. Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov (Uredba GDPR) 

5. Pobude, predlogi in vprašanja članov sveta  

6. 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. 
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POTRDITEV ZAPISNIKA 25. SEJE IN 11. IZREDNE SEJE  SVETA ČETRTNE 

SKUPNOSTI ŠMARNA GORA 

 
Gradivo za to točko dnevnega reda so člani sveta prejeli skupaj z vabilom na sejo. 

 

 

Ker razprave ni bilo,  je predsedujoči dal na glasovanje naslednji  

 

PREDLOG SKLEPA št. 1/ 26: 

Svet četrtne skupnosti Šmarna gora potrjuje zapisnik 25.  seje 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. 

 

Razpravljal ni nihče, zato je predsedujoči dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA št. 2/ 26: 

Svet četrtne skupnosti Šmarna gora potrjuje zapisnik 11. izredne  seje 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. 
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AKTIVNOSTI MED 25. IN 26. SEJO- PREJETA IN POSLANA POŠTA 

 

Gradivo so člani sveta prejeli skupaj z vabilom na sejo.  

 

Vprašanj oz. pripomb ni bilo. 
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POROČILO PREDSEDNIKA SVETA 

 

 

Predsedujoči je podal naslednje informacije: 

- da je na tekmovanju v kanujih med ČS MOL v sklopu programa Športnega poletja 2018, ekipa ČS  

   Šmarna gora zmagala in zasedla prvo mesto  

- da so sanirane  udarne jame na    makadamskem delu ceste Zg. Gameljne-Povodje 

- da je bil asfaltiran del Juričeve ulice ( od vrha klančka do zadnje hiše)  

- da so  bile v Gameljnah urejene  nekatere nekategorizirane makadamske  poti; 

-  da je v Gameljnah  potrebno sanirati dostopno pot do športnega in otroškega  igrišča, v  Šmartnu pa  

   izvesti čiščenje kanala z odvozom materiala, zato je oblikoval in  dal na  glasovanje  naslednja  

   predloga sklepov 
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PREDLOG SKLEPA št. 3/ 26: 

Na področju komunale se sredstva za leto 2018 porabijo za izvedbo komunalnih del v 

Gameljnah po prejetih ponudbah. 

 

Navzočih je bilo 9 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 9 članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo 9 članov sveta.  

Sklep je bil sprejet. 

 

 

PREDLOG SKLEPA št. 4/ 26: 

Ostanek sredstev za leto 2018 na področju komunale se porabi za izvedbo komunalnih del v 

Šmartnu- čiščenje kanala z odvozom materiala. 

 

Navzočih je bilo 9 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 9 članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo 9 članov sveta.  

Sklep je bil sprejet. 

 

 

- da bo na koordinaciji predsednikov svetov ČS z predstavnikom OGDP  izpostavil in predlagal, da se  

   načrtuje še  izvedba pločnika od Zgornjih  do Srednjih Gameljn ter prične  z pridobivanjem  

   ustrezne dokumentacije, da je bila Ul. Pot sodarjev po prekopih napeljave kabelske kanalizacije   

  sicer sanirana, vendar v nasprotju z dogovorom  ( sanirano je bilo 3 / 4 asfaltne površine ulice in ne  

  celota) ter, da po prekopih Telekoma, še ni izvedena sanacija na Šturmovi in Thumovi ulici; 

- da aktivnosti vezane na gramoznico Gameljne z ureditvijo dovozne poti in obvozne ceste še  

   potekajo, da naj bi bil OPPN sprejet na Mestnem svetu do jeseni ter, da naj bi bila do konca junija  

   javna predstavitev  predloga OPPN za krajane Gameljn.  
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SPLOŠNA UREDBA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV (UREDBA GDPR) 

 

Predsedujoči je podal informacijo, da je s 25. 5. 2018   pričela veljati splošna uredba o varstvu 

osebnih podatkov (Uredba GDPR), ki prinaša novosti vezane na obdelavo, nadzor in evidentiranje 

osebnih podatkov. Glede na to, da mora vsaka pravna oseba javnega prava določiti pooblaščeno 

osebo za varstvo osebnih podatkov, tudi četrtna skupnost, je potrebno sprejeti sklep vezan na 

imenovanje pooblaščene osebe. Za potrebe nemotenega funkcioniranja sveta ČS in njegovih delovnih 

teles kot so  izvajanje nalog četrtne skupnosti, izplačilo sejnin članom sveta četrtne skupnosti,  

zavarovanje članov sveta za primer poškodbe pri delu,  obveščanje, vabila na seje in druge sestanke, 

četrtna skupnost  zbira osebne podatke članov sveta četrtne skupnosti za katere mora posameznik   

podati pisno privolitev za obdelavo njegovih podatkov. 

 

Po pojasnilu je predsedujoči dal na glasovanje  

 

PREDLOG SKLEPA št. 5/ 26: 

Svet Četrtne skupnosti  Šmarna gora za varstvo osebnih podatkov pooblašča osebo, ki je 

določena za varstvo osebnih podatkov v MOL in bo opravljala  predpisane naloge tudi za ČS.    

 
 

Navzočih je bilo 9 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 9 članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo 9 članov sveta.  

Sklep je bil sprejet. 
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Člani sveta ČS, ki so bili prisotni na seji,  so izjave-privolitve v obdelavo njihovih osebnih podatkov 

za določen namen že podpisali, ostalim članom se pošlje izjave v podpis.  
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POBUDE, PREDLOGI IN VPRAŠANJA ČLANOV SVETA  

 

Člani sveta so obravnavali pobudo – zahtevo krajanov  za označitev prehoda za pešce na Tacenski 

cesti, na križišču Thumove in Pločanske ulice, ki so jo kot dodatno gradivo prejeli po sklicu seje. 

 

 Po razpravi je predsedujoči dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA št. 6/ 26: 

Svet ČS se je seznanil z zahtevo krajanov  za označitev prehoda za pešce na Tacenski cesti, na 

križišču Thumove in Pločanske ulice in jo podpira. Ker je Tacenska cesta  državna cesta, bo 

četrtna skupnost zahtevo krajanov,  posredovala v reševanje Direkciji RS za investicije. 

 

Navzočih je bilo 9 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 9 članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo 9 članov sveta.  

Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

Primož Burgar  je predlagal, da se na začetku Šturmove ulice postavi dopolnilna tabla » dovoljeno 

za lokalni dovoz« . Obiskovalci Šmarne gore vozijo  in parkirajo svoja vozila vsepovsod, čeprav tam 

ni urejenega parkirišča.  

 

Nato je dal na glasovanje 

PREDLOG SKLEPA št. 7/ 26: 

Zaradi problematike parkiranja obiskovalcev Šmarne gore se na Oddelek za gospodarske 

dejavnosti in promet MU MOL pošlje pobuda, da se na začetek šturmove ulice  postavi tabla 

»Dovoljeno za lokalni dovoz«. 

 

Navzočih je bilo 9 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 9 članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo 9 članov sveta.  

Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

Ob 18.33 uri se je navzočnost  na seji  spremenila ( prisotnih 10 članov sveta). 

 

 

Alojz Suhoveršnik je predlagal: 

- da se pristojni oddelek na MOL opozori na nevarnost na mostu čez Gameljščico v Zg. Gameljnah,  

  proti Povodju, kjer iz betona štrli železen kos in predstavlja nevarnost za mimoidoče; 

- in vprašal, kako omejiti visoke hitrosti motoristov in športnih vozil skozi Gameljne. 
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Bogdan Groznik je vprašal, ali bi se lahko ob poti na Rašico proti planinskemu domu postavilo 

nekaj košev za odpadke. 

 

Predsedujoči mu je odgovoril, da je problem  v praznjenju košev, pa še postavljeni bi bili delno na 

privatnem zemljišču. Iz navedenih razlogov že sedaj nikjer ob poti niso postavljeni koši za odpadke. 

Bi pa morali pohodniki odpadke odnesti s seboj in jih ne puščati ob poti.  
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RAZNO 

 

Janez Zajec, vodja varnostnega okoliša PP LJ.-Šiška je podal informacijo, da je bilo kar nekaj vlomov 

v stanovanjske hiše na območju Šmartna in  vprašal kdaj se  bo zaprlo parkirišče pri Policijski 

akademiji. 

Predsedujoči mu je odgovoril, da naj se bi to zgodilo do jeseni. 

 

 

 

Dnevni red je bil izčrpan in predsedujoči je sejo zaključil ob 18:55 uri. 
 

 

 

 

 

 

Zapisala: 

Brigita Pavlič                                                                                          Primož Burgar    
                                                                                               Predsednik Sveta Četrtne skupnosti 

                                                                                                                Šmarna gora 

                                                                                                         Mestne občine Ljubljana                                                                                     

                                                                                                                 

 


