MESTNA OBČINA LJUBLJANA
ČETRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA
Pločanska 8
1133 LJUBLJANA BROD
tel. 01/5110-633, e-mail mol.smarna.gora@siol.net
Številka: 900-4/2007-2-14211
Datum: 05.04. 2007

ZAPISNIK
4. seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, ki je bila v četrtek 05.04. 2007 ob 18 uri v sejni sobi Oddelka za
lokalno samoupravo, MU, MOL, Pločanska 08.
Sejo je sklical predsednik sveta 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, Marjan Gradišar, Bogdan Groznik, Jelislava Lebesmühlbacher,
Nataša Lipovec, Janez Novak, , Angela Ribič, Alojz Suhoveršnik, Valentin Zavašnik
ODSOTNI ČLANI SVETA: Alenka Juvančič, Marko Potočnik, Boštjan Lah (opravičeno), Uroš Prosen
OSTALI NAVZOČI: Ladka Debevc, Marja Klemenčič – strokovni sodelavki Oddelka za lokalno samoupravo,
MOL
Predsedujoči je pozdravil vse navzoče, ter predlagal razširitev DNEVNEGA REDA ki so ga člani sveta četrtne
skupnosti Šmarna gora prejeli skupaj s sklicem na sejo, s točko 3 Imenovanje Pododborov v Četrtni skupnosti
Šmarna gora, ostale točke pa se preštevilčijo.
Ker razprave na to temo ni bilo, je predsedujoči dal na glasovanje naslednji razširjeni DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev zapisnika 3. seje in 1. korespondenčne seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora,
Mestne občine Ljubljana
2. Poročilo komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pri Svetu Četrtne skupnosti Šmarna
gora o morebitni nezdružljivosti članstva v svetu četrtna skupnosti Šmarna gora s članstvom v
nadzornem odboru, funkcijo župana in podžupana ter zaposlitvijo v mestni upravi
3. Imenovanje Pododborov v Četrtni skupnosti Šmarna gora
4. Imenovanje komisije za posredovanje informacij javnega značaja in za stike z mediji
5. Izvajanje finančnega načrta četrtne skupnosti Šmarna gora za l. 2007
6. Razno
Navzočih je bilo 8 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 8 članov sveta.
Za predlagani dnevni red je glasovalo 8 članov sveta.
Dnevni red je bil sprejet.
AD 1
PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 3. SEJE in 1. KORESPONDENČNE SEJE SVETA ČETRTNE
SKUPNOSTI ŠMARNA GORA MESTNE OBČINE LJUBLJANA
Gradivo za to točko dnevnega reda so člani sveta prejeli skupaj z vabilom na sejo.
Predsedujoči je povedal, da so bili skoraj vsi sklepi realizirani, prejeli smo tudi odgovor JP VO-KA glede
pritiska v hidrantih na Rašici. JP VO-KA se strinja, da je pritisk premajhen, vendar obstaja možnost, da se v
primeru požara voda črpa iz požarnega bazena.
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Ga. Lebesmühlbacher je predlagala, da se določi datum sestanka s krajani na Rašici.
Predsedujoči je povedal, da se bo glede datuma dogovoril z g. Prosenom.
Na zapisnika drugih pripomb, ni bilo, zato je predsedujoči dal na glasovanje naslednji
PREDLOG SKLEPA ŠT. 1/4:
Svet četrtne skupnosti Šmarna gora sprejema zapisnik 3. seje in 1. korespondenčne seje sveta četrtne
skupnosti Šmarna gora 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
POROČILO KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA PRI SVETU
ČETRTNE SKUPNOSTI ŠMARNA GORA O MOREBITNI NEZDRUŽLJIVOSTI ČLANSTVA V
SVETU ČETRTNE SKUPNOSTI S ČLANSTVOM V NADZORNEM ODBORU, FUNKCIJO ŽUPANA
IN PODŽUPANA TER ZAPOSLITVIJO V MESTNI UPRAVI
Poročilo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je podala predsednica komisije ga. Jelislava
Lebesmühlbacher.
Člani sveta četrtne skupnosti na poročilo niso imeli pripomb, zato je predsedujoči dal na glasovanje naslednji
PREDLOG SKLEPA ŠT. 2/4:
Svet četrtne skupnosti Šmarna gora na podlagi poročila Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja ugotavlja, da noben član Sveta četrtne skupnosti Šmarna gora, MOL ni član nadzornega
odbora, župan ali podžupan in ni zaposlen v mestni upravi.
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 3
IMENOVANJE PODODBOROV V ČETRTNI SKUPNOSTI ŠMARNA GORA
Predsedujoči je predlagal, da se ustanovijo trije Pododbori za Gameljne, Šmartno in Tacen, ki naj se na prvih
sejah dobijo v času med 10. in 13. 4. ter določijo naloge, ki jih z obstoječim proračunom lahko izvede četrtna
skupnost. Predlagal je tudi, da se na eni od naslednjih sej imenuje tudi Odbor za zaščito in reševanje, v katerega
bi vključili tudi g. Gabra policista, ki je odgovoren za četrtno skupnost.
Predsedujoči je predlagal naslednjo sestavo Pododborov:
Pododbor Gameljne: Marjan Gradišar, Bogdan Groznik, Alenka Juvančič, Jelislava Lebesmühlbacher, Uroš
Prosen, Alojz Suhoveršnik in kot zunanji član Ivan Bostič, predsednik Pododbora v prejšnjem mandatu
Pododbor Šmartno: Dejan Crnek, Nataša Lipovec, Marko Potočnik in kot zunanji član Andrej Korenč,
predsednik Pododbora v prejšnjem mandatu
Pododbor Tacen: Boštjan Lah, Janez Novak, Angela Ribič, Valentin Zavašnik, g. Novak pa je kot zunanjega
člana predlagal g. Franca Ušeničnika

2

Ker razprave ni bilo, je predsedujoči predlagal naslednje PREDLOGE SKLEPOV:
SKLEP ŠT. 3/4:
V Pododbor za Gameljne se imenujejo Marjan Gradišar, Bogdan Groznik, Alenka Juvančič,Jelislava
Lebesmühlbacher, Uroš Prosen, Alojz Suhoveršnik in kot zunanji član Ivan Bostič
Navzočih je bilo 8 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 8 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 8 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
SKLEP ŠT. 4/4:
V Pododbor za Šmartno se imenujejo Dejan Crnek, Nataša Lipovec, Marko Potočnik in kot zunanji član
Andrej Korenč
Navzočih je bilo 8 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 8 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 8 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
SKLEP ŠT. 5/4:
V Pododbor za Tacen se imenujejo Boštjan Lah, Janez Novak, Angela Ribič, Valentin Zavašnik in kot
zunanji član Franc Ušeničnik.
Navzočih je bilo 8 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 8 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 8 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
Predsedujoči je predlagal, da se na naslednjo sejo sveta povabi tudi rajonskega policista g. Gabra, ki bo svet
četrtne skupnosti seznanil z varnostnimi razmerami na območju četrtne skupnosti Šmarna gora.
Ker razprave ni bilo je predsedujoči predlagal naslednji PREDLOG SKLEPA ŠT. 6/4:
Na naslednjo sejo sveta četrtne skupnosti se povabi g. Gabra, rajonskega policista, ki bo svet seznanil z
varnostnimi razmerami na območju četrtne skupnosti.
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 4
IMENOVANJE KOMISIJE ZA POSREDOVANJE INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA IN ZA STIKE
Z MEDIJI
Predsedujoči je predlagal, da se zaradi odsotnosti g. Laha imenovanje komisije ponovno preloži na naslednjo
sejo, do naslednje seje se podaljša tudi sklep št. 4/3 sprejet na 3. seji dne 18.1.2007 in sicer, da do imenovanja
komisije predsedujoči lahko posreduje informacije, ki se nanašajo na četrtno skupnost Šmarna gora.
Ker pripomb ni bilo, je predsedujoči predlagal naslednji PREDLOG SKLEPA ŠT. 7/4:
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Svet četrtne skupnosti Šmarna gora do imenovanja komisije za posredovanje informacij javnega značaja
in za stike z mediji pooblašča predsednika sveta g. Crneka, da lahko posreduje informacije, ki se
nanašajo na četrtno skupnost Šmarna gora.
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 5
IZVAJANJE FINANČNEGA NAČRTA ČETRTNE SKUPNOSTI ŠMARNA GORA ZA LETO 2007
Gradivo za to točko dnevnega reda so člani sveta prejeli skupaj z vabilom na sejo.
Predsedujoči je člane sveta seznanil, da so bili finančni načrti četrtnih skupnosti že podpisani od Načelnika
Oddelka za lokalno samoupravo in poslani na Oddelek za finance in županu, ki jih mora odobriti, z njegovim
podpisom pa se bodo lahko koristila tudi sredstva, ki so namenjena delovanju četrtnih skupnosti.
Pododbori naj zato čimprej pripravijo predloge za realizacijo finančnega načrta. V kolikor bodo ponudbe za
predlagana dela s strani izvajalcev ocenjena do 800 EUR, bo zadostovala ena ponudba, v kolikor bo ocenjena
vrednost del višja od 800 EUR bosta potrebni dve ponudbi.
Predsedujoči je člane sveta seznanil tudi z informacijo, da so bile vse prioritetne naloge četrtnih skupnosti
poslane na pristojne oddelke, odgovore oddelkov naj bi četrtne skupnosti prejele v roku dveh mesecev.
Ga. Ribič in ga. Lebesmühlbacher sta izpostavili problem prometa na cesti Cirila Kosmača oziroma na Rašici in
s tem v zvezi postavitev ležečih ovir.
Predsedujoči je povedal, da sta obe postavitvi ležečih ovir že zajeti v prioritetnih nalogah četrtne skupnosti,
lahko pa naslovimo tudi dopis na Oddelek za gospodarske javne službe in promet, da ovire postavijo oni, ali pa
izdajo dovoljenje, da to naredi četrtna skupnost v manjšem obsegu ( dve ležeči oviri na c. Cirila Kosmača in dve
na cesti na Rašico).
G. Suhoveršnik je predlagal, da se sprejme sklep, da je predlagatelj ideje, da se nekaj naredi tudi njen skrbnik in
jo pripelje tudi do realizacije.
Predsedujoči je zato predlagal naslednji PREDLOG SKLEPA ŠT. 8/4:
Vsak član sveta oz. pododbora, ki predlaga idejo za rešitev problema postane njen skrbnik in vodja
projekta do realizacije.
Navzočih je bilo 9 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 9 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 9 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
Člani pododborov so se med seboj dogovorili tudi za termine prvih sej in sicer:
Pododbor za Gameljne se sestane v sredo 11.4.2007 ob 20. uri.
Pododbor za Šmartno se sestane v sredo 11.4.2007 ob 15. uri.
Pododbor za Tacen se sestane v torek 10.4.2007 ob 10. uri.
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AD 6
RAZNO
Predsedujoči je člane sveta seznanil s temami, ki so bile obravnavane na sestanku pri podžupanu:
-

-

spremembe statuta: prispele pripombe četrtnih skupnosti so bile le delno upoštevane, dodali so le eno
alinejo pri nalogah, ki se nanašajo na gospodarske javne službe in promet in sicer, da lahko četrtna
skupnost lahko izvaja nalogo čiščenja in urejanja okolja, kako bo s financiranjem te naloge in kako naj
bi potekala se še ne ve
upravljanje s pokopališčem do reorganizacije Holdinga zaenkrat ostaja nespremenjeno, kasneje pa bo
verjetno prešlo pod upravljanje podjetja Žale
četrtne skupnosti naj bi se v bodoče financirale na dva načina in sicer tako kot sedaj dobijo določena
finančna sredstva iz MOL vse četrti enako, del sredstev pa bi bil za vsako četrt določen glede na
program, ki bi ga v četrti pripravili, odvisen tudi od velikosti in števila prebivalcev
podan je bil tudi predlog, da bi vsaka četrt za svoje območje prejela terminski plan izvajanja del,
predstavnik četrtne skupnosti pa bi ta dela nadziral in podpisal dnevnik izvedenih del
podžupan je za zadnja tri leta pripravil tudi pregled porabe sredstev po četrtnih skupnostih in ugotovil,
da so le štiri četrti porabile vsaj 99% dodeljenih sredstev

G. Novak je izpostavil problem plačevanja ogrevanja v domu PGD Tacen, DU Šmartno Tacen naj bi ogrevanje
plačevali kot prostovoljni prispevek, zato sprašuje kako je s tem.
Strokovna sodelavka je pojasnila, da Oddelek za lokalno samoupravo PGD Tacen plačuje ogrevanje, vodo in
elektriko preko uradnega računa, lahko pa se na MOL vpraša kako je s tem. Lastninski odnosi v domu še niso
rešeni, zaenkrat je kot lastnik nad celim domom še vedno vpisano PGD Tacen, MOL pa bo verjetno po sodni
poti uveljavljala svoj delež.
Opomba po opravljenem tel.razgovoru s pravno službo Oddelka za lokalno samoupravo z dne 6.4.2007
V tej fazi MOL, Oddelek za lokalno samoupravo zaradi nerešenih lastniških odnosov društvom, ki imajo sedež v
domu ne more pomagati s tem, da bi namesto društev prevzel plačilo ogrevanja v kolikor pa imajo društva svojo
rešitev za nastali problem, naj to pismeno podajo na Oddelek za lokalno samoupravo.
G. Suhoveršnik je vprašal, kako je s svetlečimi nalepkami pri g. Blatniku, še vedno jih nima?
Strokovna sodelavka je pojasnila, da je nalepke g. Blatniku osebno odnesel g. Gaber že pred približno enim
mesecem.
G. Crnek je vprašal kaj se dogaja z avtobusno postajo v Zg. Gameljnah?
G. Groznik in g. Suhoveršnik sta povedala, da je na cestišču že zarisana, premakniti je potrebno še info steber
Strokovna sodelavka je pojasnila, da bo zarisan tudi prehod za pešce, postavljena javna razsvetljava, v kasnejši
fazi pa postavljen tudi lesen podij, saj je bilo naknadno ugotovljeno, da je zemljišče občinsko.
Dnevni red seje 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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