Številka: 900- 198/2013-2
Datum: 16.10.2013

ZAPISNIK
20. seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, MOL, ki je bila v sredo, 16.10.2013 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 12 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, Jože Ježek,
Renata Jernejc, Boštjan Lah, Jelka Lebesmühlbacher, Franci Marolt,
Maja Premrl, Marko Ramovž, Alojz Suhoveršnik, Renata Zajc.
ODSOTNI ČLANI SVETA: Matjaž Groznik
OSTALI NAVZOČI: Ladka Debevc, Brigita Pavlič – strokovni sodelavki Službe za lokalno
samoupravo, MU, MOL, Valentin Zavašnik, zunanji član Pododbora za Tacen
Seja Sveta se snema na podlagi Sklepa št. 1/2 sprejetega na 2. redni seji dne 1.12.2010.
Predsedujoči je pozdravil vse navzoče in predlagal, DNEVNI RED , ki so ga člani sveta prejeli
skupaj z vabilom na sejo.
Ker razprave ni bilo, je predsedujoči dal na glasovanje naslednji DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev zapisnika 19. redne seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, Mestne
občine Ljubljana
2. Pregled aktivnosti med obema sejama
- poročilo o izvedenih delih
- prenova spletnih strani
- strokovna ekskurzija
3. Realizacija finančnega načrta za leto 2013
4. Pobude, predlogi in vprašanja članov sveta
Navzočih je bilo 12 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 12 članov sveta.
Za predlagani dnevni red je glasovalo 12 članov sveta.
Dnevni red je bil sprejet.

AD 1
PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 19. REDNE SEJE
SKUPNOSTI ŠMARNA GORA, MESTNE OBČINE LJUBLJANA

SVETA ČETRTNE

Gradivo za to točko dnevnega reda so člani Sveta prejeli skupaj z vabilom na sejo.
G. Lah je po e pošti pred sejo poslal pripombe na zapisnik.
Predsedujoči je predlagal naslednja PREDLOGA SKLEPOV:
SKLEP ŠT. 1/20:
G. Lah skupaj s strokovno službo posluša zvočni zapis seje, naredi se magnetogram v delu, na
katerega je g. Lah podal pripombe, magnetogram in pripombe pa se obravnavajo na naslednji
seji sveta.
Navzočih je bilo 12 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 12 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 12 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
SKLEP ŠT. 2/20:
Na zapisnik drugih pripomb ni bilo, zato Svet četrtne skupnosti sprejema zapisnik 19. seje.
Navzočih je bilo 12 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 12 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 12 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.

AD 2
PREGLED AKTIVNOSTI MED OBEMA SEJAMA
POROČILO O IZVEDENIH DELIH:
Predsedujoči je povedal, da:
-

-

je bil zaradi hitrejše realizacije del na sestanku pri ga. Artač vodji vzdrževanja na MOL
Oddelku za gospodarske dejavnosti in promet
je danes dne 16.10. potekal v Zg. Gameljnah (pri g. Bitencu) sestanek na terenu za
asfaltiranje makadamske poti, na katerem pa ga. Artač ni bila prisotna, dogovor pot se
asfaltira v začetku novembra, če bodo dopuščale vremenske razmere
že poteka izvedba del na Ingličevi ulici pešpot in asfaltiranje
se izvaja gradnja pločnika v Sp. Gameljnah
je v četrtek 17.10. dogovorjen sestanek z JP LPP
bo MOL OGDP pripravilo pravno mnenje glede kanala ob ul. Ivice Pirjevec

-

bo MOL OGDP izdelal idejni projekt pločnika v Zg. Gameljnah do avtoceste, Svet pa se
mora odločiti po kateri strani bo potekal. V kolikor bi bili lastniki zemljišč le ta za namen
pločnika pripravljeni predati brezplačno, bi bil projekt lahko realiziran spomladi 2014.

Po razpravi je predsedujoči predlagal naslednji PREDLOG SKLEPA ŠT. 3/20:
Svet četrtne skupnosti predlaga potek pločnika po desni strani iz smeri Šmartna proti
Gameljnam oz. po levi iz smeri Gameljn, kjer že poteka pločnik do zadnje hiše.
Navzočih je bilo 11 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 11 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 11 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
G. Ježek je povedal, da bi bilo smiselno ob asfaltiranju Ingličeve ulice izvesti tudi muldo ob glavni
cesti do telefonske govorilnice, kjer sedaj zastaja voda. Zato bi bilo potrebno čimprej pridobiti
soglasje DRSC kot upravljalca ceste, da bi se v okviru del na Ingličevi izvedla tudi mulda.
Pridobljeno pa je tudi soglasje lasznika zemljišča za odstranitev dreves in štorov, Telekom in Elektro,
ki imata tu speljane podzemne kable storitev označitve zaračunavata, zato se bo verjetno parcela
samo nasula.
SPLETNE STRANI:
Predsedujoči je povedal, da je postavitev predvidena v začetku novembra, preko posebnega linka pa
si bo predhodno možno ogledati samo postavitev.
STROKOVNA EKSKURZIJA:
Na predlog g. B. Groznika bo izvedena v Prekmurje v soboto 19.10.2013 po Izredni seji sveta.
AD 3
REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2013
Predsedujoči je povedal, da so sredstva rezervirana še za novoletno pogostitev članov sveta in za
ureditev križišča v Šmartnem. V ta namen bo nekaj sredstev posodi Pododbor za Gameljne. Izvedla
pa se bo tudi prerazporeditev sredstev iz konta sejnine zaradi manjše udeležbe na sejah članov sveta
in iz konta poštnine, kjer niso bila porabljena vsa sredstva.
Predsedujoči je predlagal naslednji PREDLOG SKLEPA ŠT. 4/20:
Izvede se prerazporeditev sredstev iz konta 4029 Drugi operativni odhodki saj je višina sejnin
vezana na plačo župana, le ta pa se je znižala s tem pa tudi višina sejnin predsedniku in članom
sveta in iz konta 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije zaradi manjše
poštnine in ne nabave kartic za mobitel ČS na konto 4020 Pisarniški in splošni material in
storitve, kjer se sredstva povečujejo za izvedbo nove spletne strani, strokovne ekskurzije in
novoletno pogostitvijo članov sveta.
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
POBUDE, PREDLOGI IN VPRAŠANJA ČLANOV SVETA
Predsedujoči je predlagal, SKLEP št. 4/21:
Novoletna pogostitev članov Sveta se izvede v četrtek 28.11.2013 ob 18. uri v gostilni Košir.
Navzočih je bilo 11 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 11 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 11 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
G. Ježek je opozoril, da ne bi bila smiselna povezava LPP Brod Črnuče, ampak da se vztraja na
povezavi Gameljne Črnuče.
G. Lah je opozoril, na pavšalna obvestila JP VO-KA glede kvadrature strehe in deževnice, ki se steak
v meteorne kanale.
Ga. Premrl je povedala, da je imel vsak možnost popravka in označitve, koliko vode gre v meteorni
kanal in koliko v ponikovalnico.
G. B. Groznik je opozoril na razpoke ceste skozi Stražo v Sp. Gameljnah.
Ga. Jernejc je povedala, da nadomestno luč javne razsvetljave niso montirali nazaj na mesto, kjer je
že bila, ampak na mesto, ki nikomur ne služi. Opozorila pa je tudi na gozdno cesto, kjer so zasuti
kanali, ki jih nihče ne čisti, zato ob deževju pesek nosi na cesto, kamor je iz hiš speljana tudi ostala
meteorna voda.
Ga. Zajc je vprašala ali je predvidena tudi ureditev križišča “Pri Koširju”?
Predsedujoči je povedal, da je predviden semafor, vendar šele z ureditvijo Tacenske ceste. Povedal je
tudi, da s sedanjim državnim Proračunom za leti 2014 in 2015 ni predvidenih sredstev za urejanje
cest.
G. Zavašnik je povedal, da so končali z deli na hudourniku Pot na goro, vendar v zgornjem delu niso
bile zamenjane cevi.
Dnevni red je bil s tem izčrpan in predsedujoči je sejo zaključil ob 20. uri.
Zapisala:
Ladka Debevc
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