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ZAPISNIK
6.izredne seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, MOL, ki je bila v četrtek, 29.11.2012 ob 18,30
uri, v gostilni Grad v Tacnu.
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, Matjaž Groznik,
Jože Ježek, Boštjan Lah, Jelka Lebesmühlbacher, Franci Marolt,
Maja Premrl, Marko Ramovž, Alojz Suhoveršnik, Renata Zajc
ODSOTNI ČLANI SVETA: Jože Ponikvar
OSTALI NAVZOČI: Ladka Debevc, Brigita Pavlič – strokovni sodelavki Službe za lokalno
samoupravo, MU, MOL, Valentin Zavašnik – član Pododbora Tacen
Predsedujoči je pozdravil vse navzoče in predlagal DNEVNI RED, ki so ga člani sveta prejeli skupaj
z vabilom na sejo.
1. Sklep o izplačilu sejnin predsedniku in članom Sveta za leto 2012
2. Pregled izvršenih del s strani MOL OGDP na območju ČS Šmarna gora
Dnevni red je bil soglasno sprejet.
AD 1
SKLEP O IZPLAČILU SEJNIN PREDSEDNIKU IN ČLANOM SVETA ZA LETO 2012
Predsedujoči je glede izplačila sejnin članom Sveta ČS Šmarna gora predlagal naslednji
PREDLOG SKLEPA ŠT. 1/6i:
Predsedniku in članom Sveta četrtne skupnosti Šmarna gora se izplačajo sejnine za leto 2012 v
skladu z 12. členom Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v MOL in na podlagi poročila o
prisotnosti na sejah 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.

AD 2
PREGLED IZVRŠENIH DEL S STRANI MOL OGDP NA OBMOČJU ČS ŠMARNA GORA
Predsedujoči je člane sveta seznanil, da je Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet na območju
ČS Šmarna gora v letu 2012 izvedel sledeče naloge:
-

asfaltiranje pešpoti med Cesto v Gameljne in Cesto vstaje
postavili so prometne znake in ogledala
postavili bodo hitrostne ovire na Thumovi in po cesti Cirila Kosmača

Predsedujoči je člane Sveta seznanil tudi s pritožbo občana g. Lukežiča, ki je na svojih parcelah
uredil tematski park in prostor za piknike. Parcele ležijo tik ob meji s ČS Črnuče, ČS Črnuče pa ga je
zaradi ureditve parka že dvakrat prijavila na inšpekcijo. Predlagal je, da se na ČS Črnuče pošlje
dopis, naj zadeve, ki se dogajajo v drugi ČS pustijo pri miru. Predlagal je naslednji
PREDLOG SKLEPA ŠT. 2/6i:
Svet četrtne skupnosti Šmarna gora na četrtno skupnost Črnuče naslovi dopis naj opustijo vse
aktivnosti v zvezi s parcelami g. Lukežiča, saj se nahajajo na območju ČS Šmarna gora.
Navzočih je bilo 12 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 12 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 12 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
Dnevni red je bil izčrpan in predsedujoči je uradni del zaključil ob 19.00 uri.
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