MESTNA OBČINA LJUBLJANA
ČETRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA
Pločanska 8
1211 ŠMARTNO
tel. 01/5110-633, e-mail mol.smarna.gora@siol.net
Številka: 900-17-/2005-2-14211
Datum: 09.11.2005

ZAPISNIK
17. seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, ki je bila v sredo 09.11. 2005 ob 18.45 uri v sejni sobi Oddelka za
lokalno samoupravo, MU MOL, Pločanska 08.
Sejo je sklical in vodil predsednik Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora g. Dejan Crnek.
Predsedujoči je ugotovil, da je na začetku seje od 13. članov sveta navzočih 8 članov sveta, kar je pomenilo, da
je bil svet sklepčen in je lahko pričel z delom.
NAVZOČI ČLANI SVETA: Dejan Crnek, Ivan Bostič, Jože Ježek, Boštjan Lah, Nataša Lipovec, Uroš Prosen
Alojz Suhoveršnik, Špela Verbič
ODSOTNI ČLANI SVETA: Tamara Krebelj, Boris Verbič, Aljoša Gadžijev, Andrej Korenč, Janez Novak
(zadnji trije so se opravičili)
OSTALI NAVZOČI:

Marja Klemenčič, Ladka Debevc – strokovni sodelavki Oddelka za lokalno
samoupravo MOL

Predsedujoči je pozdravil vse navzoče, ter predlagal DNEVNI RED, ki so ga člani sveta četrtne skupnosti
Šmarna gora prejeli skupaj s sklicem na sejo.
Ker razprave na to temo ni bilo, je predsedujoči dal na glasovanje naslednji DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev zapisnika 16. seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, Mestne občine Ljubljana
2. Pregled sklepov 16. seje sveta četrtne skupnosti Šmarna gora
3. Priprava na izredno sejo (pogovor z Županjo in sodelavci)
4. Razno
Navzočih je bilo 8 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 8 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 8 članov sveta.
Sklep je bil sprejet
AD 1
PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 16. SEJE SVETA ČETRTNE SKUPNOSTI ŠMARNA GORA,
MESTNE OBČINE LJUBLJANA
Gradivo za to točko dnevnega reda so člani Sveta prejeli skupaj s sklicem na sejo.
G.Lah je povedal, da ni bil neopravičeno odsoten in da naj se to drugače napiše…
G.Ježek je povedal, da na zadnjo sejo ni prišel kasneje, kot je navedeno v zapisniku…
Predsedujoči je zato predlagal, da se v bodoče v zapisnike piše »odsotni člani sveta«
G.Suhoveršnik je predlagal, da se vseeno loči kdo se je opravičil in kdo ne…
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Ker drugih pripomb na zapisnik ni bilo, je predsedujoči predlagal naslednji predlog sklepa št. 1/17:
Svet četrtne skupnosti Šmarna gora sprejema zapisnik 16. seje sveta brez pripomb.
Navzočih je bilo 8 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 8 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 8 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
AD 2
PREGLED SKLEPOV 16. SEJE SVETA
Gradivo za to točko dnevnega reda so člani sveta prejeli skupaj s sklicem na sejo.
Pod to točko dnevnega reda ni bilo razprave.
AD 3
PRIPRAVA NA IZREDNO SEJO (POGOVOR Z ŽUPANJO IN SODELAVCI)
Gradivo za to točko dnevnega reda so člani sveta prejeli skupaj s sklicem na sejo.
Predsedujoči je pojasnil, da je namen sestanka, priprava na obisk županje, na seji sveta dne 16.11.2005, za
razgovor je pripravljen seznam točk, člani sveta pa ga lahko dopolnijo.
G. Lah je predlagal, da se na seznam uvrsti tudi problem kanalizacije na Vipotnikovi v Tacnu, pločnik skozi
Tacen in uvedbo enosmerne ceste mimo šole in pošte
G. Ježek je vprašal, kako je z gradnjo pločnika skozi Šmartno, po nekaterih informacijah naj bi se gradila
obvozna cesta iz Jeprce, ki bi imela izvoz pri Povodju, ves promet pa bi potekal skozi Šmartno. Krajani Šmartna
bodo zato vztrajali na zahtevi, da se morebitna obvoznica prikluči direktno na avtocesto, ali pa se mimo Šmartna
spelje obvoznica.
G. Bostič je predlagal, da se med problematiko uvrsti tudi problem javnega prevoza med Gameljnami in
Črnučami
G. Lah je vprašal, ali bi bilo primerno postaviti ekološki otok ob avtocesti pri izvozu za Šmartno?
Člani sveta se s predlogom niso strinjali.
Predsedujoči je predlagal, da se seznam s točkami za razgovor z Županjo pregleda, točke se dodajo, se uredijo po
vrstnem redu in prioriteti, svet pa določi tudi kdo bo postavil vprašanje z določeno točko.
Ga. Lipovec je povedala, da bi morali na seznam uvrstiti tudi rekreacijske površine, infrastrukturo in komunalo
novih naselij, vprašala pa je tudi, kako je s prenosom nalog na četrtne skupnosti
Predsedujoči je pojasnil, da prenos nalog na četrtne skupnosti pripravlja Oddelek za lokalno samoupravo, kjer
lahko zaprosimo za informacije
G. Ježek bo postavil vprašanja v zvezi z urbanizmom in »ježarjevo domačijo«
Ga. Lipovec bo postavila vprašanja v zvezi z rekreacijskimi površinami in komunalno infrastrukturo v naseljih
G. Bostič bo postavil vprašanja v zvezi z mestnim potniškim prometom in rekonstrukcijo mostu v Sp. Gameljnah
G. Suhoveršnik bo postavil vprašanja v zvezi s kanalizacijo, izgradnjo pločnikov , plinifikacijo in divjimi
odlagališči v Gameljnah in ob Savi

2

G. Crnek je povedal, da je na sejo povabil tudi ravnateljico OŠ Šmartno in krajane Kajakaške ceste, ki bodo
predstavili problematiko s tega območja
AD 4
RAZNO
Predsedujoči je predlagal, da Svet v zvezi s porabo sredstev iz Proračuna za leto 2005 sprejme NASLEDNJE
SKLEPE:
SKLEP ŠT. 2/17:
Svet Četrtne skupnosti Šmarna gora soglaša, da se sredstva v višini 40.000,00 SIT namenijo za nakup
prometnega ogledala v križišču Ceste vstaje in ulice Željka Tonija v Šmartnem.
Navzočih je bilo 7 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 7 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 7 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
SKLEP ŠT. 3/17:
Svet Četrtne skupnosti Šmarna gora soglaša, da se del sredstev nameni za sanacijo Poti na goro v Tacnu.
Navzočih je bilo 7 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 7 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 7 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
SKLEP ŠT. 4/17:
Svet četrtne skupnosti Šmarna gora soglaša, da se del sredstev nameni za sanacijo spomenika Vstaje
slovenskega naroda v Tacnu.
Navzočih je bilo 7 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 7 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 7 članov sveta.
Sklep je bil sprejet
Na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je Svet sprejel naslednja PREDLOGA
SKLEPOV
SKLEP ŠT. 5/17:
Na podlagi 1. člena Pravilnika o dopolnitvah pravilnika o višini in načinu določanja plač oziroma plačil za
opravljanje funkcij funkcionarjev Mestne občine Ljubljana, nagradah članov delovnih teles mestnega
sveta in drugih organov Mestne občine Ljubljana ter o povračilih stroškov (UL.RS št. 23/04) se za leto
2005 določi višina nagrad za predsednika in posameznega člana sveta kot je razvidno iz tabelarnega
pregleda.
Navzočih je bilo 7 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 7 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 7 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
SKLEP ŠT. 6/17:
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Svet četrtne skupnosti Šmarna gora pooblašča predsednika Sveta, da v tabelo vnese še prisotnost članov
sveta na tej seji in na sejah, ki bodo izvedene do oddaje Odredbe za izplačilo, to je do 5.12.2005.
Navzočih je bilo 7 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 7 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 7 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
G. Ježek je postavil vprašanje o delu strokovnih sodelavk četrtne skupnosti Šmarna gora.
Po posvetovanju z Oddelkom za lokalno samoupravo so zadolžitve strokovnih sodelavk naslednje:
-

Koordinator četrtne skupnosti: priprava informacij, poročil in drugih gradiv, vodenje evidenc in
priprava informacij na njihovi podlagi, vodenje seznamov in pregledov, opravljanje drugih nalog
podobne zahtevnosti, dajanje pojasnil, koordiniranje izvajanja manj zahtevnih nalog, opravljanje
strokovnega dela za potrebe sveta četrtne skupnosti in njegovih delovnih teles

-

Koordinator IV: izvajanje strokovnih in administrativnih nalog, dajanje pojasnil, vodenje manj
zahtevnih evidenc in seznamov ter priprava informacij na njihovi podlagi, izdelovanje manj zahtevnih
poročil in gradiv s strokovnega področja, opravljanje drugih nalog podobne zahtevnosti

Dnevni red je bil s tem izčrpan in predsedujoči je sejo zaključil ob 20. uri.
Zapisala:
Ladka Debevc

Predsednik Sveta Četrtne skupnosti
Šmarna gora
Mestne občine Ljubljana
Dejan Crnek
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