MESTNA OBČINA LJUBLJANA
ČETRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA
Pločanska 8
1133 LJUBLJANA BROD
tel. 01/5110-633, e-mail mol.smarnagora@ljubljana.si
Številka: 900-219 /2010-2
Datum: 30.09.2010
ZAPISNIK
27. seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, ki je bila v četrtek 30.09.2010 ob 18. uri v
sejni sobi Službe za lokalno samoupravo, MU, MOL, Pločanska 8.
Sejo je sklical in vodil predsednik sveta g. Dejan Crnek.
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: Dejan Crnek, Bogdan Groznik, Marjan Gradišar, Boštjan Lah,
Alenka Juvančič, Jelka Lebesmühlbacher, Nataša Lipovec,
Janez Novak, Alojz Suhoveršnik, Angela Ribič, Valentin
Zavašnik
ODSOTNI ČLANI SVETA: Marko Potočnik, Uroš Prosen
OSTALI NAVZOČI: Ladka Debevc, Brigita Pavlič – strokovni sodelavki Službe za lokalno
samoupravo, MOL
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 26. redne seje in 14. izredne seje Sveta četrtne
skupnosti Šmarna gora, Mestne občine Ljubljana
2. Poročilo in sklep o izplačilu sejnin predsedniku in članom sveta
3. Pregled stanja v četrtni skupnosti po poplavah
4. 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
PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 26. REDNE SEJE IN 14. IZREDNE SEJE
SVETA ČETRTNE SKUPNOSTI ŠMARNA GORA, MESTNE OBČINE LJUBLJANA
Gradivo za to točko dnevnega reda so člani sveta prejeli skupaj z vabilom na sejo.
Na zapisnik ni bilo pripomb, zato je predsedujoč predlagal naslednji
PREDLOG SKLEPA ŠT. 1/27:
Svet četrtne skupnosti Šmarna gora sprejema zapisnika 26. redne seje in 14. Izredne
seje sveta 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
POROČILO IN SKLEP O IZPLAČILU SEJNIN PREDSEDNIKU IN ČLANOM SVETA
Poročilo in predlog sklepa je podal predsednik Sveta g. Crnek.
Pripomb ni bilo, zato je predsedujoči predlagal naslednji SKLEP ŠT. 2/27:
Svet četrtne skupnosti Šmarna gora, Mestne občine Ljubljana, potrjuje poročilo o
udeležbi na sejah in izplačila nagrad predsedniku in članom Sveta četrtne skupnosti
Šmarna gora, Mestne občine Ljubljana za leto 2010 v skladu z Odlokom o financiranju
četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS št. 92/07 in 11/09) za
predsednika in posamezne člane Sveta četrtne skupnosti Šmarna gora v višinah
določenih v tabeli, ki je sestavni del tega sklepa.
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 3
PREGLED STANJA V ČETRTNI SKUPNOSTI PO POPLAVAH
G. Groznik je povedal, da je v Zg. Gameljnah poplavljala Gameljščica, poleg hiš je bila
poplavljena tudi cesta, sanacija vodotoka je s strani pristojnih organov obljubljena že dolgo,
projekti so narejeni, ničesar pa se ne naredi. Nujno bi bilo potrebno poglobiti in razširiti
strugo, da bi zaščitili svoje premoženje, so se občani sami odločili, da bodo na svoje stroške
izvedli začasno sanacijo.
G. Lah je povedal, da je Gameljščica tudi gojitveni potok, Ribiška družina Straža- Sava je
podpisala in plačala koncesijo, ki prinaša tudi obveznosti, zato bi se bilo treba pred sanacijo
posvetovati tudi z njimi.
G. Crnek je povedal, da bo četrtna skupnost na pristojne službe ponovno poslala dopise, da
se Gameljščica čimprej sanira.
G. Suhoveršnik je povedal, da bi bila zadeva rešena, če bi od mostu navzdol naredili škarpo,
v naslednjem mandatu pa je potrebno imenovati Odbor za zaščito in reševanje, odbor naj bi
sestavljali zunanji člani, ki dobro poznajo teren.

AD 4

POBUDE, PREDLOGI IN VPRAŠANJA ČLANOV SVETA
Finančni načrt četrtne skupnosti:
Predsedujoči je predlagal, da se zaradi zmanjšanja stroškov na posameznih kontih del
sredstev prerazporedi na konto Založniške in tiskarske storitve za sofinanciranje Zgibanke,
del sredstev pa nameni za sanacijo meteornih kanalov.
Predlagal je naslednji SKLEP ŠT. 3/27:
Svet četrtne skupnosti Šmarna gora se strinja, da se zaradi zmanjšanja stroškov na
nekaterih kontih sredstva prerazporedijo na konto Založniške in tiskarske storitve za
sofinanciranje izdaje Zgibanke in na konto Druge storitve komunikacij in komunale za
sanacijo meteornih kanalov.
Navzočih je bilo 11 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 11 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 11 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
Volilna komisija četrtne skupnosti:
Predsedujoči je povedal, da član volilne komisije Franci Marolt kandidira za člana sveta
četrtne skupnosti, ker pa funkciji nista združljivi, mora svet v volilno komisijo imenovati
novega člana. Predlagal je, da se v volilno komisijo imenuje ga. Angela Ribič.
Predlagal je naslednja predloga SKLEPOV:
SKLEP ŠT. 4/27:
Svet četrtne skupnosti Šmarna gora ugotavlja, da zaradi kratkega roka do volitev, ne
more opraviti postopka evidentiranja kandidatov za volilno komisijo četrtne skupnosti,
zato se upošteva nov predlog kandidata, ki ga je posredoval predsednik 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.
SKLEP ŠT. 5/27:
Razreši se član volilne komisije četrtne skupnosti Franci Marolt in imenuje članica
volilne komisije Angela Ribič.
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. Zavašnik je povedal, da je opravil ogled na Šturmovi ul. kjer se v kotanji nabira voda, ki
odteka h hiši pod njo. Skupaj z g. Podborškom sta si situacijo ponovno ogledala, za sanacijo
bi bila potrebna sredstva v višini cca. 150€.
Razprave ni bilo zato je predsedujoči predlagal naslednji SKLEP ŠT. 6/27:
Svet četrtne skupnosti se strinja, da se za sanacijo kotanje na Šturmovi ul. namenijo
sredstva v višini 150€.
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. Lah je opozoril, da je v Sp. Gameljnah ob kontejnerjih, kjer ustavlja tudi šolski kombi
veliko črepinj, predlaga, da se na JP Snaga pošlje dopis, da črepinje pospravijo.
Ga. Lebesmühlbacher je povedala, da so na Rašici že 2x podrli tablo »prepovedano
odlaganje odpadkov«, zato je predlagala, da se jo postavi ob klopi, ki stoji ob gozdni poti.
Dnevni red je bil izčrpan in predsedujoči je sejo zaključil ob21. uri.
Zapisala:
Ladka Debevc
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