Številka:900- 18/2019-4
Datum:31.01.2019

ZAPISNIK
2. seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, MOL, ki je bila v sredo, 30. 01. 2019 ob 18.00 uri, na
sedežu Četrtne skupnosti Šmarna gora, Pločanska 8, Ljubljana.
Sejo je sklical in vodil predsednik sveta g. Primož Burgar (v nadaljevanju: predsedujoči).
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: Stanislav Artelj, Primož Burgar, Renata Jernejc, Franc Marolt,
Dragan Matić, Marija Medja, Monika Morgenstern Vrhovnik,
Alenka Pirjevec,Alojz Suhoveršnik,Renata Zajc in Valentin Zavašnik.
ODSOTNI: Maja Premrl in Marko Ramovž
OSTALI NAVZOČI: Janez Zajec- PP Ljubljana-Šiška in Brigita Pavlič– strokovna sodelavka Službe
za lokalno samoupravo, MU MOL
Predsedujoči je pozdravil vse navzoče ter podal dva predloga, glede snemanja sej sveta, o katerih naj
se člani sveta opredelijo in sicer:
1. Snemajo se seje sveta v mandatu 2018-2022,
2. Seje se ne snemajo
Člani sveta so podprli prvi predlog, da se seje snemajo, zato je predsedujoči predlagal naslednji
PREDLOG SKLEPA ŠT. 1/2:
Seje Sveta četrtne skupnosti Šmarna gora v mandatu 2018-2022 se snemajo, razen sej, ki se
izvajajo izven sedeža ČS.
Navzočih je bilo 10 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 7 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 5 članov sveta.
Proti sta glasovala 2 člana sveta.
Sklep je bil sprejet.

V nadaljevanju seje je predsedujoči predlagal DNEVNI RED, ki so ga člani sveta četrtne skupnosti
Šmarna gora prejeli skupaj s sklicem za sejo.
Ker razprave ni bilo, je predsedujoči dal na glasovanje naslednji DNEVNI RED:
1. Seznanitev z sprejetimi sklepi, vezanimi na poslovniška določila in s pravili glede
varovanja osebnih podatkov
2. Potrditev zapisnika 1. redne seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, Mestne občine
Ljubljana
3. Imenovanje odgovorne osebe za posredovanje informacij za medije
4. Določitev odgovorne osebe pristojne za posredovanje informacij javnega značaja
5. Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
6. Volitve podpredsednika/ov Četrtne skupnosti Šmarna gora, Mestne občine Ljubljana
7. Določitev nadomestnega odredbodajalca
8. Finančni načrt ČS Šmarna gora za leto 2019:
- Osnutek izvedbenega načrta
- Register tveganj za leto 2019

9. Pobude, predlogi in vprašanja članov sveta ter občanov
Navzočih je bilo 10 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 9 članov sveta.
Za predlagani dnevni red je glasovalo 9 članov sveta.
Proti ni glasoval nihče.
Dnevni red je bil sprejet.

AD 1
SEZNANITEV S SPREJETIMI SKLEPI, VEZANIMI NA POSLOVNIŠKA
DOLOČILA IN S PRAVILI GLEDE VAROVANJA OSEBNIH PODATKOV
Pojasnila v zvezi z sklepi, vezanimi na poslovniška določila in pravili glede varovanja osebnih
podatkov je podal predsedujoči.
Skupaj z vabilom so člani sveta v seznanitev prejeli seznam generalnih sklepov, ki jih je Svet ČS
Šmarna gora sprejel v mandatu 2014-2018. Nekatere sklepe je bilo potrebno razveljaviti ali dopolniti
in sprejeti nove sklepe.
Razveljavljeni so bili sklep št. 11/2, sklep št. 8/2, sklep št. 2/ 2 k, sklep št. 12/5,sklep št. 3/ 7 in sklep
št. 10/13. Dopolnjena pa sta bila sklep št. 13/5 glede vključitve programov, ki jih organizira Svet ČS
samostojno ali v sodelovanju z društvi in drugimi z območja ČS (dopolnitev z aktivnostjo Mladih
zmajev in Vokalne skupine Krila) ter sklep št. 13/2
in na glasovanje dani novi in dopolnjeni predlogi sklepov
PREDLOG SKLEPA ŠT. 2 /2:
Določita se dva Pododbora pri Svetu četrtne skupnosti Šmarna gora:
- Pododbor za Tacen in Šmartno
- Pododbor za Gameljne z Rašico
Kandidaturo kot zunanji članici pododborov sta potrdili Tanja Muha in Meti Buh.
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. 3 /2:
V Pododbor za Tacen in Šmartno se imenujejo Primož Burgar, Alenka Pirjevec, Monika
Morgenstern Vrhovnik, Renata Zajc, Valentin Zavašnik, Franc Marolt, Maja Premrl, Stanislav
Artelj in Meti Buh Gašparič- kot zunanja članica pododbora.
V Pododbor za Gameljne z Rašico se imenujejo Alojz Suhoveršnik, Marija Medja, Renata
Jernejc, Dragan Matić, Marko Ramovž in Tanja Muha- kot zunanja članica pododbora.
Prvo sejo pododborov skliče predsednik Sveta ČS.
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. 4/2
Za predstavnico ČS Šmarna gora se v delovno skupino Mestne občine Ljubljana za reševanje
problematike umeščanja tras daljnovodov na območju MOL, določi mag. Tanja Muha.
Navzočih je bilo 10 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 8 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 8 članov sveta.
Proti ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.
PREDLOG SKLEPA ŠT. 5/2
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
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), aktivnosti Mladih zmajev in Vokalne
skupine Krila.
Navzočih je bilo 10 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 10 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 10 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.

Ob 18.20 uri se je navzočnost na seji spremenila ( prisotnih 11 članov sveta).
**********
+

PREDLOG SKLEPA ŠT. 6/2
Sklici sej Sveta ČS Šmarna gora se objavljajo na spletni strani ČS in v oglasnih vitrinah na
lokacijah Pločanska 8 in Srednje Gameljne 50.
Navzočih je bilo 11 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 10 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 10 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.

PREDLOG SKLEPA ŠT. 7/2
Vabila in gradiva za seje sveta se pošilja po elektronski pošti, članoma sveta, ki nimata
elektronske pošte, pa po pošti.
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. 8/2
Svet ČS Šmarna gora imenuje 4 članski uredniški odbor za pripravo in izdajo tiskanega medija
Šmarnogorski razgledi za občane v sestavi: Alenka Pirjevec- odgovorna oseba in urednica,
Monika Morgenstern Vrhovnik, Dragan Matić in strokovna sodelavka Brigita Pavlič.
Navzočih je bilo 11 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 11 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 11 članov sveta.
Sklep je bil sprejet

V drugem delu te točke je predsedujoči člane in članice Sveta seznanil z določili uredbe o varstvu
osebnih podatkov.
Na glasovanje je dal
PREDLOG SKLEPA ŠT. 9/2
Svet ČS Šmarna gora se je seznanil s pravili glede varovanja osebnih podatkov.
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
POTRDITEV ZAPISNIKA 1. REDNE SEJE SVETA ČETRTNE SKUPNOSTI ŠMARNA
GORA, MESTNE OBČINE LJUBLJANA
Gradivo za to točko dnevnega reda so člani sveta prejeli skupaj z vabilom.
Pripomb na zapisnik ni bilo, zato je predsedujoči predlagal in dal na glasovanje naslednji
PREDLOG SKLEPA ŠT. 10/2:
Svet četrtne skupnosti Šmarna gora potrjuje zapisnik 1. seje.
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
IMENOVANJE ODGOVORNE OSEBE ZA POSREDOVANJE INFORMACIJ ZA MEDIJE
Predsedujoči je povedal, da mora organ na podlagi tretjega odstavka 45. člena Zakona o medijih za
omogočanje posredovanja informacij za medije določiti odgovorno osebo.
Razprave ni bilo.
Predsedujoči je dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA ŠT. 11/2:
Svet Četrtne skupnosti Šmarna gora imenuje predsednika sveta g. Primoža Burgarja za
odgovorno osebo za posredovanje informacij za medije.
Navzočih je bilo 11 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 9 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 9 članov sveta.
Proti ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.
AD 4
DOLOČITEV ODGOVORNE OSEBE
INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

PRISTOJNE

ZA

POSREDOVANJE

Predsedujoči je pojasnil, da mora vsak organ na podlagi prvega odstavka 9. člena Zakona o dostopu
do informacij javnega značaja določiti uradno osebo pristojno za posredovanje informacij javnega
značaja. Imenovana oseba je obenem tudi urednik spletne strani ČS. Praviloma je to predsednik sveta,
ki v skladu s Statutom MOL predstavlja četrtno skupnost in svet četrtne skupnosti.
Predsedujoči je še povedal, da je na podlagi sklepa št. 7/2, sprejetega na 2. seji Sveta dne 19.11.2014,
že imenovana administratorka-javna uslužbenka, ki vnaša podatke na spletno stran po nalogu
urednika.
Razprave ni bilo, zato je predsedujoči dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA ŠT. 12/2:
Svet Četrtne skupnosti Šmarna gora imenuje predsednika sveta g. Primoža Burgarja za
odgovorno osebo za posredovanje informacij javnega značaja. Imenovana oseba je tudi urednik
spletne strani ČS.

Navzočih je bilo 11 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 10 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 10 članov sveta.
Proti ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.

AD 5
IMENOVANJE KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA
Predsedujoči je povedal, da je Svet ČS na 2. seji dne 01.12.2010 sprejel sklep št. 6/2 o ustanovitvi
tričlanske KMVVI, kot stalne komisije sveta ČS.

Naloge komisije so, da:
o daje predloge v zvezi z mandatnimi vprašanji,
o daje predloge v zvezi z volitvami, imenovanji in razrešitvami,
o opravlja naloge vezane na nezdružljivost funkcije člana sveta
o opravlja tudi druge naloge, ki jih določi svet.
V nadaljevanju je predsedujoči pozval člane sveta, da podajo predloge za 2 člana in predsednika
komisije.
Predlogi so bili sledeči:
- Alenka Pirjevec za predsednico
- Franc Marolt za člana
- Monika Morgenstern Vrhovnik za članico
Kandidati so soglašali s kandidaturo.
Drugih predlogov ni bilo, zato je predsedujoči predlagal in dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA ŠT. 13/2:
V Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja se imenujejo:
 ALENKA PIRJEVEC - predsednica
 FRANC MAROLT – član
 MONIKA MORGENSTERN VRHOVNIK – članica
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 6
IZVOLITEV PODPREDSEDNIKA/OV ČETRTNE SKUPNOSTI ŠMARNA GORA, MESTNE
OBČINE LJUBLJANA
Predsedujoči je povedal, da 58. člen Statuta MOL določa, da ima lahko svet enega ali več
podpredsednikov, ki jih izmed članov sveta na predlog predsednika izvoli svet.
Predsedujoči je za dva podpredsednika Sveta predlagal Alojza Suhoveršnika in Stanislava Artlja.
Kandidata sta soglašala z kandidaturo.

Predsedujoči je dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA ŠT. 14/2:
Za podpredsednika Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora se imenujeta:
- ALOJZ SUHOVERŠNIK in
- STANISLAV ARTELJ
Navzočih je bilo 11 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 10 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 10 članov sveta.
Proti ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.

AD 7
DOLOČITEV NADOMESTNEGA ODREDBODAJALCA
Za nadomestnega odredbodajalca za izvrševanje finančnega načrta Četrtne skupnosti Šmarna gora za
leto 2019 je predsedujoči pooblastil Alojza Suhoveršnika, podpredsednika Sveta.
Pooblaščeni izvaja tudi naloge in nadomešča predsednika Sveta ČS, v času njegove odsotnosti.

AD 8
FINANČNI NAČRT ČS ŠMARNA GORA ZA LETO 2019- OSNUTEK IZVEDBENEGA
NAČRTA IN REGISTER TVEGANJ ZA LETO 2019
Osnutek izvedbenega načrta in Register tveganj za leto 2019 so člani sveta prejeli skupaj z vabilom.
Predsedujoči je pojasnil,da je izvedbeni načrt podlaga za izvrševanje finančnega načrta ČS in odprl
razpravo. Razpravljali so Primož Burgar, Alojz Suhoveršnik, Marija Medja.
Po razpravi je predsedujoči dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA ŠT. 15/2:
Glede na ustanovitev dveh pododborov pri Svetu ČS se sredstva na PP 45123-področje
komunale, porazdelijo v enaki višini vsakemu pododboru, zato se izvedbeni načrt ustrezno
popravi in ga bo Svet ČS sprejel na naslednji seji.
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 nato člane sveta seznanil še z registrom tveganj -dokumentom, s katerim se ugotovi
kakšna tveganja nastajajo pri delovanju ČS in dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA ŠT. 16/2:
Svet ČS se je seznanil z Registrom tveganj za leto 2019.
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 9
POBUDE, PREDLOGI IN VPRAŠANJA ČLANOV SVETA IN OBČANOV
 Predsedujoči je povedal:
- da se bo ob Dnevu ČS izvedla razširjena seja z občani in prireditev. Predlagal je, da bi bila letos v
Gameljnah pri Ruski dači. Z zvezi z navedenim bo do naslednje seje pridobil informacije pri
lastniku objekta.
- da vsaka ČS v začetku mandata pripravi plan prioritetnih nalog. Prioritetne naloge iz preteklega
mandata Sveta ČS, niso bile vse izvedene, nekatere so bile izvedene delno, nekaj
pa je bilo takšnih, ki jih ni bilo možno izvesti, ker spadajo v pristojnost države. Na naslednji seji se
bodo obravnavali predlogi prioritetnih nalog za mandatno obdobje 2019-2022;
- da glede na to, da so bile vremenske razmere v letošnji zimi ugodne,s pluženjem niso nastali večji
problemi. Četrtna skupnost je na pristojni oddelek MO Ljubljana sicer poslala dodatne predloge
za pluženje za vključitev v Plan zimske službe 2018-2019, vendar predlogi niso bili upoštevani.
Zato je predsedujoči predlagal, da se sredstva za pluženje zagotovi iz sredstev pododborov;
- da smo LPP zaprosili za razgovor glede voznega reda avtobusa št. 21, odgovora še nismo prejeli;
- da je odgovor Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet glede postavitve javne razsvetljave v
Spodnjih Gameljnah –od h.št. 25 do 2e, da bo le-ta izvedena na zemljišču MOL, da bo kabelska
kanalizacija potekala v cestnem telesu ter, da bo zaradi ekonomičnosti javna razsvetljava izvedena
kot sočasna gradnja ob prvem večjem posegu v cestišče.
Alojz Suhoveršnik je povedal, da če bo razsvetljava postavljena tako kot je odgovoril OGDP, bo
nastal problem, ker je pot že sedaj ozka, omogoča pa dostop do kmetijskih zemljišč in čistilne
naprave. Po postavitvi JR na javni površini pa bo pot postala še ožja in otežen dostop predvsem
kmetijski mehanizaciji.
Dogovorjeno je bilo:
- Člani sveta do naslednje seje pripravijo predloge za izvedbo prireditve za Dan ČS;
- Sredstva za pluženje poti in ulic, ki niso bili vključeni v Plan zimske službe 2018-2019, se zagotovi
iz sredstev pododborov;
- Predsedujoči do naslednje seje pridobi informacije pri lastniku Ruske dače glede možnosti izvedbe
Dneva ČS;
V nadaljevanju je predsedujoči še povedal, da tudi v letošnjem letu poteka akcija »Naj blok v
Ljubljani « in predlagal, da se na seje vabi vodjo varnostnega okoliša za območje ČS Šmarna gora iz
Policijske postaje Lj.-Šiška ter da je stalna točka dnevnega reda - prejeta in poslana pošta, na vseh
rednih sejah. Članom sveta se kot gradivo pošilja s sklicem rednih sej.
Na glasovanje je dal naslednje predloge sklepov
PREDLOG SKLEPA ŠT. 17/2
ČS Šmarna gora ne bo sodelovala v akciji »Naj blok v Ljubljani 2019«. Na območju ČS Šmarna
gora nimamo večstanovanjskih naselij oz. objektov, ki bi izpolnjevali pogoje, s katerimi bi se
uvrstili v izbor.
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. 18/2
Na seje Sveta ČS Šmarna gora se vabi vodjo varnostnega okoliša Policijske postaje Lj.-Šiška.
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. 19/2
Na vseh rednih sejah Sveta ČS je stalna točka dnevnega reda - prejeta in poslana pošta.
Navzočih je bilo 11 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 11 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 11 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.

 Pobude, vprašanja in predlogi članov sveta:
Ga. Marija Medja je vprašala zakaj se pot mimo Mercatorja in čez most do ceste, ki pelje do
naselja » Brezovica«, ne vzdržuje in ne pluži.
Predsedujoči ji je pojasnil, da lahko Mestna občina Ljubljana vlaga samo v lastno infrastrukturo, ne
pa v privatno. Podizvajalci po planu zimske službe te poti ne smejo več plužiti in posipati, ker je v
privatni lasti oz. v stečajni masi DUTB.
Alojz Suhoveršnik je dodal, da je bil pred leti s strani četrtne skupnosti za reševanje zadeve zadolžen
danes že pokojni stanovalec te poti, ko je bila tovarna Rašica še v stečaju.
Dragan Matić je v razpravi predlagal, da se na občino poda pobudo za ureditev lastništva.
Predsedujoči je obljubil, da se bo predhodno pogovoril s stečajnim upraviteljem.
********
Renata Zajc je vprašala ali je policija glede na to, da je bilo na območju Rocna več kraj žlebov s
stanovanjskih hiš, odkrila storilce ter opozorila na problematiko parkiranja predvsem med vikendi v
Tacnu, po zaprtju parkirišča pri Policijski akademiji. Obiskovalci Šmarne gore parkirajo avtomobile
vsepovsod po ulicah na območju Rocna, mestno redarstvo pa ob vikendih dežura samo v centru
mesta. Postavila je tudi vprašanje glede postavitve table » zasebno zemljišče« na zemljišču ob
parkirišču.
Janez Zajec iz PP Lj.-Šiška je povedal, da se je od decembra preteklega leta povečalo število vlomov
na celotnem območju četrtne skupnosti,od januarja letos pa kraja bakrenih žlebov s stanovanjskih hiš
na območju Tacna ter da vlomi in kraje še niso raziskani.
Primož Burgar je povedal, da je Ministrstvo za notranje zadeve moralo zavarovati svoje območje,
ker gre za varovane objekte. Predlagal je, da se na eno od prihodnjih sej povabi predstavnike
Policijske akademije. Tabla z napisom »zasebno zemljišče« je postavila lastnica.
V zvezi z navedeno temo so razpravljali še: Alenka Pirjevec, Renata Zajc, Franc Marolt, Dragan
Matić, Alojz Suhoveršnik in Primož Burgar.
********
Primož Burgar je povedal, da kljub temu, da ima informacijo, da naj bi bil narejen prenos zemljišča
iz ORN na OGDP in dano v upravljanje ter vzdrževanje JP Ljubljanska parkirišča in tržnice, je
tacensko parkirišče, še vedno neurejeno. Predlagal je, da Dragan Matić na seji MS MOL postavi
svetniško vprašanje glede problematike parkiranja obiskovalcev Šmarne gore v Tacnu, Šmartnem in
na Rašici ter glede upravljanja in vzdrževanja parkirišča v Tacnu. Ob tem je še predlagal, da bi bila
ena od prioritetnih nalog ureditev parkiranja v Tacnu ( ob obstoječem tacenskem parkirišču je
neuporabljeno, nepozidano zemljišče), v Šmartnem ( nasproti gostilne Bizeljčan, kjer je nedograjena
stavba propada že več let) in na Rašici, saj je v zadnjem času to postalo velik problem lokalnega
prebivalstva.
Alojz Suhoveršnik je vprašal ali lahko krajani uporabljajo policijski poligon.
Predsedujoči je povedal, da lahko, vendar se morajo legitimirati. Nekaterim društvom iz Šiške, Viča
in osebnim trenerjem so odpovedali uporabo poligona, z nekaterimi lokalnimi društvi in posamezniki
pa so se dogovorili za uporabo poligona proti plačilu.

Dragan Matić je predlagal, da se na naslednji seji obravnava njegovo svetniško vprašanje glede
obvoznice Gameljne in odgovor OGDP, vendar z njim ni zadovoljen.
Predsedujoči je povedal, da bo vsem članom sveta poslano njegovo vprašanje in odgovor OGDP
glede obvoznice Gameljne.
Vezano na temo ureditve dostopa do gramoznice in s tem povezanih odkupov zemljišč, je Alojz
Suhoveršnik povedal, da ORN podaja različne informacije glede odkupov zemljišč.
Nadaljnje je Alojz Suhoveršnik podal še naslednji pobudi:
- pristojni oddelek na MOL naj se obvesti, da se sanira vdrtina na vozišču, pri avtobusnem
postajališču LPP št. 21 – nasproti gostilne Maček, kjer zastaja voda;
- na portalu nepremičnin je oglas za prodajo zemljišča v Gameljnah, ki se nahaja okoli Doma
krajanov in predlagal, da Mestna občina Ljubljana odkupi zemljišče v celoti ali pa vsaj del
zelene površine pred Domom.
Predsedujoči je dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA ŠT. 20/2
Mestni občini Ljubljana se predlaga, da odkupi zemljišče okoli Doma krajanov Gameljne, ki se
prodaja, v celoti ali vsaj del pred in ob objektu.
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 prisotne seznanil, da pobude, vprašanja in predloge lahko podajo ustno na redni seji
ali pa jih pošljejo pisno do seje. Člani Sveta so podprli predlog predsedujočega, da se jim posreduje
kontaktne podatke vseh članov sveta.
********
 Pobuda občana za postavitev ležečih policajev na cesti Gameljne- Črnuče v Srednjih
Gameljnah.
Razpravljali so: Primož Burgar, Alojz Suhoveršnik, Stanislav Artelj in Renata Jernejc
Po razpravi je predsedujoči dal na glasovanje naslednji
PREDLOG SKLEPA ŠT. 21/2:
Svet ČS je obravnaval pobudo za postavitev ležečih policajev –grbin na cesti Gameljne- Črnuče
v Srednjih Gameljnah in jo podpira. Za omejitev hitrosti in varnost udeležencev v prometupešcev, predlagamo 3 lokacije za postavitev ležečih policajev – grbin za omejitev hitrosti na
relaciji oz. v delu med uvozom k nekdanji tovarni Rašica in gasilskim domom.
Pobuda za postavitev ležečih policajev - grbin v Srednjih Gameljnah se posreduje v reševanje
Oddelku za gospodarske dejavnosti in promet MU MOL.
Navzočih je bilo 11 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 11 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 11 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.

 Pobuda občana za postavitev polnilnice za električne avtomobile pred Domom krajanov
Gameljne:
Predsedujoči je dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA ŠT. 22/2:
Glede na to, da se povečuje število električnih vozil ter da v neposredni bližini ni nobene
polnilnice, Svet ČS podpira pobudo. Predlagana lokacija pred Domom krajanov v Gameljnah
ni primerna, zato Svet ČS predlaga, da se preveri možnost postavitve polnilnica na občinskem
zemljišču - zelenici pri končni avtobusni postaji LPP v Srednjih Gameljnah. Pobuda se
posreduje v reševanje na MO Ljubljana.
Navzočih je bilo 11 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 10 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 10 članov sveta.
Proti ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.

 Dopis občana - projekt Tacenski vrtovi
-so člani Sveta prejeli na seji, ker je bil posredovan na dan seje.
Predsedujoči je povedal, da naj bi se na zemljišču v Tacnu odstranilo stanovanjski objekt, garažo,
lopa, nadstrešnica in teniško igrišče in na novo zgradilo 8 stanovanjskih objektov- dvojčkov z
podzemno garažo z izvozom in priklopom na kanalizacijsko omrežje na Thumovo ulico. ČS za
reševanje tovrstnih zadev ni pristojna, vendar pa lahko poda mnenje. Thumova ulica, na katero je
predviden izvoz je zelo ozka, zato je problematično že srečevanje dveh vozil. Meteorne in
kanalizacijske cevi po ulici so premera fi 30 in novih dodatnih, tako velikih obremenitev ne bodo
prenesle. Tudi gostota pozidljivosti se zdi prevelika.
Predsedujoči je po razpravi dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA ŠT. 23/2:
Glede predvidene izgradnje novih stanovanjskih objektov –dvojčkov s pripadajočo
infrastrukturo, ki ga predvideva projekt Tacenski vrtovi, Svet ČS meni, da takšen projekt s
tako veliko pozidljivostjo in dodatno prometno in komunalno obremenitvijo ne sodi v to okolje.
Glede na nepristojnost četrtne skupnosti, bo zadeva odstopljena v preveritev in reševanje
pristojnima oddelkoma na MO Ljubljana.
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 še povedal, da bo naslednja seja 13.2. 2019. S tem je bil dnevni red 2. seje Sveta
Četrtne skupnosti Šmarna gora izčrpan in predsedujoči je sejo zaključil ob 20:30 uri.
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