Številka:900- 156/2019-4
Datum:26.04.2019

ZAPISNIK
5. seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, MOL, ki je bila v sredo, 24. 04. 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 11 članov sveta, kar je
pomenilo, da je bil svet sklepčen in je lahko pričel z delom.
NAVZOČI ČLANI SVETA: Primož Burgar, Stanislav Artelj, Renata Jernejc, Franc Marolt,
Marija Medja, Monika Morgenstern Vrhovnik, Alenka Pirjevec,
Marko Ramovž, Alojz Suhoveršnik, Renata Zajc in Valentin Zavašnik.
ODSOTNI: Dragan Matić ( opr.) in Maja Premrl.
OSTALI NAVZOČI: Janez Zajec- PP Ljubljana-Šiška in Brigita Pavlič– strokovna sodelavka Službe
za lokalno samoupravo, MU MOL
Predsedujoči je 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. Potrditev zapisnikov 4. redne in 1. izredne seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora,
Mestne občine Ljubljana
2. Aktivnosti med 4. in 5. sejo- prejeta poslana pošta
3. Poročilo predsednika
4. Izvrševanje finančnega načrta 2019 -Dan ČS
5. Program usposabljanja prebivalcev – oblikovanje predlogov, ki obremenjujejo okolje
na območju ČS Šmarna gora
6. Evropski teden mobilnosti 2019
7. 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 ZAPISNIKOV 4. REDNE IN 1. IZREDNE SEJE SVETA ČETRTNE
SKUPNOSTI ŠMARNA GORA, MESTNE OBČINE LJUBLJANA
Gradivo za to točko dnevnega reda so člani sveta prejeli skupaj z vabilom.
PREDLOG SKLEPA ŠT. 1/5:
Svet četrtne skupnosti Šmarna gora potrjuje zapisnik 4. seje brez pripomb.
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. 2/5:
Svet četrtne skupnosti Šmarna gora potrjuje zapisnik 1. izredne seje brez pripomb.
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
AKTIVNOSTI MED 4. IN 5. SEJO- PREJETA POSLANA POŠTA
Gradivo so člani sveta prejeli s sklicem seje.
Razpravljal ni nihče. Vprašanj članov sveta ni bilo.

AD 3
POROČILO PREDSEDNIKA
Predsedujoči je podal informacijo s koordinacije, na kateri so predsedniki Svetov ČS prejeli
odgovore v zvezi z predlaganimi 3 prioritetnimi nalogami, ki jih je podala vsaka ČS in jih je možno
izvesti v letošnjem letu. Od treh prioritetnih nalog , ki jih je predlagala ČS Šmarna gora je realizacija
izvedbe pločnika od Zgornjih do Srednjih Gameljn odvisna od pridobitve projekta ter odkupov
zemljišč, predlagana izvedba 2. etape asfaltiranja ceste Zg. Gameljne - Povodje do meje z občino
Vodice ni v planu oziroma ne bo izvedeno, za ureditev parkiranja v Tacnu, Šmartnu in na Rašici pa
je dogovorjeno, da se bo uredilo kratkotrajno parkiranje pri pokopališču, išče pa se tudi primerna
zemljišča.
Poročal je še o zaključkih razgovora na JP Žale glede problematike pokopališča in sicer:
- pogrebna služba pri cerkvenem pogrebu počaka toliko časa dokler župnik ne odide, pri civilnem
pogrebu pa, ko preneha glasba;
- če svojci želijo, da se pred pogrebom za pokojnim izobesi žalna zastava, mora naročnik pogreba
sporočiti v pisarno ČS;
- izvedeno bo popravilo vrat na mrliški vežici;
- ob trenutni intenziteti je po oceni JP Žale prostega prostora za pokope še za nekaj let.

Predsedujoči je nato predlagal naslednji in dal na glasovanje sledeči
PREDLOG SKLEPA ŠT. 3/5:
Četrtna skupnost Šmarna gora poziva MO Ljubljana, da prične postopek za širitev pokopališča
Šmartno pod Šmarno goro, vključno z izgradnjo kolumbarija ( žarne niše) in zaščito pred
hrupom.
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 4
IZVRŠEVANJE FINANČNEGA NAČRTA 2019 -DAN ČS
Gradivo so člani sveta prejeli na seji.
Predsedujoči je člane sveta seznanil z programom in povedal, katera društva bodo sodelovala.
Program bo povezoval igralec Jernej Kuntner, v vlogi nekdanjega lastnika vile, g. Franca Petriča.
Članica Sveta ČS Alenka Pirjevec je povedala, da bo sodelovala v programu- z lutko baletke, bo
izvedla Cvetlični valček Petra I. Čajkovskega.

AD 5
PROGRAM USPOSABLJANJA PREBIVALCEV – OBLIKOVANJE PREDLOGOV,
KI OBREMENJUJEJO OKOLJE NA OBMOČJU ČS ŠMARNA GORA
V okviru Programa usposabljanja in ozaveščanja prebivalcev, ki ga izvaja Služba za lokalno
samoupravo so bile četrtne skupnosti pozvane da pripravijo predloge pri skrbi za okolje, na podlagi
katerih bo Oddelek za varstvo okolja MU MOL, v okviru svojih pristojnosti in zmožnosti pripravil
nabor možnih izobraževalnih aktivnosti za širšo populacijo ( kot so okrogle mize, predavanja,
tematskimi dogodki…).
Svet ČS Šmarna gora je vezano na problematiko obremenjevanja okolja v ČS Šmarna gora,
oblikoval naslednje predloge :
- Onesnaževanje vodotoka Gameljščica pri bivši tovarni Rašica ( v nekdanjih prostorih
tovarne Rašica se vrši predelava papirja, pri čemer se odplake spuščajo v Gameljščico)
- Problematika odlaganja različnih vrst odpadkov ob Savi
- Zbiranje odpadnega železa v prostorih nekdanje tovarne Kot ob Kajakaški cesti
- Unihem -Izdelava kemičnih izdelkov - lepil in razredčil, v prostorih nekdanje tovarne Kot
ob Kajakaški cesti ( nevarnost požara in eksplozij v okolju)

AD 6
EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI 2019
Predsedujoči je člane Sveta seznanil, da je slogan letošnjega Evropskega tedna mobilnosti »Gremo
peš«. Predlog MOL je, da se v času Evropskega tedna mobilnosti 2019, skupaj z lokalnimi društvi
(planinskimi, taborniškimi, športnimi) pripravi skupne sprehode po izbranem območju četrtne
skupnosti.
Članica sveta Renata Zajc je predlagala, da se za 1 dan zapre tacensko parkirišče in Šturmovo ulico
ter na ta način sporoči Ljubljančanom, da spodbujamo hojo in da uporabljajo javni prevoz.

Predsedujoči je nato dal njen predlog na glasovanje
PREDLOG SKLEPA ŠT. 4/5:
Četrtna skupnost Šmarna gora predlaga, da se v okviru izvedbe Evropskega tedna mobilnosti,
katerega slogan je »Gremo peš«, za 1 dan zapre tacensko parkirišče in Šturmova ulica, kot
sporočilo Ljubljančanom, da za prihod v Tacen uporabijo javni prevoz.
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 7
POBUDE, PREDLOGI IN VPRAŠANJA ČLANOV SVETA
Marko Ramovž je opozoril, da je v Zgornjih Gameljnah ob robu hodnika za pešce potrebna sanacija
vozišča zaradi uničenega asfalta, ker je nevarno za kolesarje. Izvesti je potrebno tudi sanacijo
prekopa čez cesto v Spodnjih Gameljnah, proti trafo postaji. Na mostu v Spodnjih Gameljnah se
razrašča živa meja v ograjo.
Renata Zajc je opozorila na zanemarjeno, zaraščeno zelenico pri tacenskem parkirišču.
Predsedujoči je povedal, da se bo zelenica uredila v sklopu Plana malih del, ki smo ga predlagali za
izvedbo za leto 2019.
Marija Medja je opozorila na problematiko pasjih iztrebkov po travnikih.
Predsedujoči je nato člane sveta seznanil še s pobudo civilne iniciative za ureditev ceste skozi naselje
Šmartno in varne poti iz naselja do osnovne šole in avtobusne postaje ter, da je bil prisoten na
njihovem sestank. Projekt ureditve ceste skozi Šmartno bo Direkcija RS za investicije, ki deluje v
okviru Ministrstva za infrastrukturo (DRSI), krajanom predstavila5.6. 2019.
Na glasovanje je dal sledeči
PREDLOG SKLEPA ŠT. 5/5:
Svet ČS Šmarna gora podpira pobudo civilne iniciative za ureditev ceste skozi Šmartno za
zagotovitev varnosti udeležencev v prometu, še zlasti šoloobveznih otrok. Omenjena cesta je
dejansko potrebna obnove, na kar tudi ČS Šmarna gora že dalj časa opozarja odgovorne.
Navzočih je bilo 11 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 11 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 11 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
Janez Zajec, vodja varnostnega okoliša PP Lj.-Šiška je podal informacijo v zvezi z varnostjo na
območju ČS v zadnjem obdobju – vlomi v osebno vozilo, poslovni objekt, gospodarsko poslopje in
klet, kraje , goljufija, zaseg pištole in najdba trupla.
Predsedujoči je vprašal, če se je število vlomov oziroma kraj v zadnjem času povečalo. Gospod Zajec
je odgovoril, da se število vlomov ni povečalo, pri krajah pa gre predvsem za kraje denarja in
zlatnine.
Predsedujoči ga je nato zaprosil, da opravi občasne preglede na Ulici Lizike Jančarjeve zaradi
problematike parkiranja vozil ob cesti.

Predsedujoči je v zaključku povedal, da bo potrebno iz sredstev, ki so v finančnem načrtu ČS
predvidena za izvedbo komunalnih del izvesti ureditev nekaterih makadamskih poti v Gameljnah,
katere smo doslej urejali, očistiti kanale ob Ul. Ivice Pirjevčeve ob Poti na goro in v Šmartnunasproti tenis igrišča, obrezati zeleno vegetacijo – ob poti mimo gostilne Grad in na povezovalni poti
od Šmartna, mimo pasje šole do Spodnjih Gameljn.

********
Dnevni red 5 seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora je bil izčrpan in predsedujoči je sejo zaključil
ob 20:00 uri.

Zapisala:
Brigita Pavlič

Predsednik Sveta četrtne skupnosti
Šmarna gora
Mestne občine Ljubljana
Primož Burgar

