Številka: 900- 252/2011-2
Datum: 9.11.2011

ZAPISNIK
9. seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, MOL, ki je bila v sredo, 9.11.2011 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, Matjaž Groznik, Jože
Ježek, Boštjan Lah, Jelka Lebesmühlbacher, Franci Marolt, Maja Premrl,
Marko Ramovž, Alojz Suhoveršnik, Renata Zajc
ODSOTNI ČLAN SVETA: Jože Ponikvar
OSTALI NAVZOČI: Ladka Debevc, Brigita Pavlič – strokovni sodelavki Službe za lokalno samoupravo,
MU, MOL , Valentin Zavašnik zunanji član Pododbora za Tacen
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 8. redne seje Sveta četrtne skupnosti Šmarna gora, Mestne
občine Ljubljana
2. Pregled aktivnosti november 2010-2011
3. Realizacija finančnega načrta za leto 2011
4. Obravnava Pravilnika o kriterijih in načinu uporabe prostorov za delovanje ČS
5. 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 8. REDNE SEJE ČETRTNE SKUPNOSTI ŠMARNA GORA, MOL

Gradivo za to točko dnevnega reda so člani sveta prejeli skupaj z vabilom na sejo.
Na zapisnik je imel pripombe g. Lah, le te bo posredoval po e pošti in se bodo vnesle v zapisnik.
Predsedujoči je predlagal naslednji PREDLOG SKLEPA ŠT. 1/9:
Svet četrtne skupnosti Šmarna gora sprejema zapisnik 8. redne seje skupaj s pripombami, ki jih
bo po e pošti posredoval g. Lah.
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 NOVEMBER 2010-2011
Gradivo so člani Sveta naknadno prejeli po e pošti.
Predsedujoči je povedal, da je pregled pripravila strokovna služba z namenom, da so skupaj zbrane
vse zadeve, ki so aktualne v četrtni skupnosti in so podlaga za nadaljne delo. Nekaj zadev je
dokončanih s sredstvi MOL, nekaj s sredstvi četrtne skupnosti, apelira pa na člane Sveta, da se po
svojih močeh vključijo v reševanje odprtih zadev.
G. Lah je povedal, da bi moral glede nereševanja zadev v ELPRINU (prijava napak in raznovrstnih
problemov ČS) kdo tudi odgovarjati.
Ga. Buh Gašparič je predlagala, da se v pregled zadev vključi še sledeče zadeve:
-

v Šmartnem je postavljena preventivna radarska table “vi vozite”
taborniki so uredili grob NOV na pokopališču v Šmartnem
za rekonstrukcijo ceste v Šmartnem bo v novembru organiziran sestanek s projektantom
AD 3
REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2011

Predsedujoči je povedal, da se proračunsko leto izteka, na posameznih podkontih Finančnega načrta
četrtne skupnosti za leto 2011 pa so ostala sredstva v višini 3.800 €
G. Suhoveršnik predsednik Pododbora za Gameljne in Rašico je predlagal, da se del sredstev nameni
za čiščenje meteornega jarka v Sr. Gameljnah.

G. Crnek je predlagal, da se sredstva neizplačanih sejnin prenakažejo na komunalo in na prošnjo g.
Tomšiča namenijo za sanacijo ceste pod nadvozom avtoceste. Del sredstev se tudi prenakaže in
nameni za novoletno pogostitev članov sveta, sprejme pa se tudi sklep o izplačilu sejnin.
Razprave ni bilo, zato je predsedujoči predlagal naslednje predloge sklepov:
SKLEP ŠT. 2/9:
Na predlog Pododbora za Gameljne in Rašico, se v Srednjih Gameljnah izvede čiščenje meteornega
kanala.
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. 3/9:
Za sanacijo makadamske poti pod nadvozom avtoceste v Šmartnem se prenakažejo sredstva
neizplačanih sejnin na konto komunala.
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. 4/9:
Za novoletno pogostitev članov sveta se prenakažejo sredstva v višini 400,00 € na podkonto
Izdatki za reprezentanco.
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. 5/9:
Svet četrtne skupnosti Šmarna gora, potrjuje poročilo o udeležbi na sejah in izplačila nagrad
predsedniku in članom Sveta četrtne skupnosti Šmarna gora za leto 2011 v skladu z Odlokom o
financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana za predsednika in posamezne člane Sveta
v višinah določenih v tabeli.
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 4
OBRAVNAVA PRAVILNIKA O KRITERIJIH IN NAČINU UPORABE PROSTOROV ZA DELOVANJE
ČETRTNIH SKUPNOSTI
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli skupaj z vabilom na sejo.
Predsedujoči in strokovni sodelavki so pojasnili da:
-

bo Pravilnik predvidoma začel veljati 1.1.2012
bo potrebno terminski načrt uporabe prostorov za naslednji mesec pripraviti do 25. v
mesecu za naslednji mesec
bo možna je le urna uporaba prostorov in ne več dnevna
bo s strani Službe za lokalno samoupravo poslan dopis vsem dosedanjim uporabnikom v
zvezi z novimi pravili uporabe prostorov
se političnim strankam prostori oddajajo z naročilnico po ceniku za najem
Svet ČS pooblasti odbor ali posameznika, ki bo v imenu sveta potrjeval terminski načrt
uporabe prostorov
AD 5
POBUDE, PREDLOGI IN VPRAŠANJA ČLANOV SVETA

G. Lah je povedal, da:
-

-

so delavci Javne razsvetljave srednjo luč na Vipotnikovi že pred kakršnimikoli meritvami
jakosti svetlobe luči, katere so itak brez senčnika pokazale podnormirane vrednosti, opremili
z dodatnim senčnikom, kar je le v dobro. Kar se tiče že omenjene tožbe g. Godnjavca, pa se
čedalje bolj kaže potreba, da se ČS na strani MOL resnično le vključi v sodni postopek, kot
stranski intervent na strani MOL, kar je bil uradni predlog odvetnice MOL.
so delavci JP VO-KA sanirali puščanje vode ob ventilu na Vipotnikovi ulici, luža pa se sedaj
pojavlja še ob drugem ventilu
so se izvajale meritve na Cesti vstaje pri odcepu za ul. Na palcah
se na naslednjo sejo vabi novega rajonskega policista v kolikor bo že imenovan

Predsedujoči je povedal, da:
-

je podan predlog za postavitev radarja “vi vozite” na začetku Kajakaške
je predvidena montaža vrtljivih vrat na šolskem igrišču prihodnji teden
bo naslednji sestanek vseh predsednikov četrtnih skupnosti v Tacnu, datuma še ni

G. Suhoveršnik je povedal, da:
-

mora podjetje Hidrotehnik urgentno, do konca novembra sanirati Gameljščico od mostu v
Sp. Gameljnah gorvodno,
je OGDP v Zg. Gameljnah postavil novo prometno ureditev, kjer pa manjka en znak
ni jasno, kaj morajo stanovalci še storiti v zvezi s prevzemom cest

Strokovna sodelavka je v zvezi z manjkajočim prometnim znakom pojasnila, da zaradi pomanjkanja
sredstev le ta v letu 2011 ne bo postavljen.

G. Suhoveršnik je zato predlagal, da se zaradi večje prometne varnosti na novo postavljen znak
začasno umakne in se ga namesti nazaj skupaj s sedaj manjkajočim znakom.
V zvezi s prevzemom cest v upravljanje MOL je predsedujoči pojasnil, da je to dolgotrajnejši
postopek, lahko pa se na pristojne oddelke pošlje vprašanje, kako daleč so zadeve.
Ga. Buh Gašparič je povedala, da bo v novembru sestanek s projektantom rekonstrukcije ceste skozi
Šmartno, saj se bo projekt zaradi zastaranosti spreminjal. V okviru spreminjanja projekta za obnovo
ceste je nastala pobuda, da se pri kapelici v križišču Šmartna, kjer je cesta široka, odvzame nekaj
površine, površino pa se tlakuje v manjši trg. Pred kapelico se že sedaj zadržujejo in srečujejo ljudje,
tu pa se zbira tudi mladina.
Predsedujoči je zato predlagal naslednji PREDLOG SKLEPA ŠT. 6/9:
Svet četrtne skupnosti podpira predlog, da se ob spreminjanju projekta za rekonstrukcijo glavne
ceste skozi Šmartno del površine pred kapelico v Šmartnem odvzame cesti in tako pridobi prostor
za manjši trg.
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 s tem izčrpan in predsedujoči je sejo zaključil ob 20. uri.
Zapisala:
Ladka Debevc
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