Številka: 900- 46 /2014 -4
Datum: 21.02.2014

ZAPISNIK
24. seje Sveta Četrtna skupnosti Šmarna gora, MOL, ki je bila v četrtek, 20.02.2014 ob 18:30 uri,
na lokaciji Cesta vstaje 85 v Šmartnem.

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,
Renata Jernejc, Jože Ježek, Jelka Lebesmühlbacher,
Franci Marolt, Maja Premrl, Marko Ramovž, Alojz Suhoveršnik,
Renata Zajc.
ODSOTNI ČLANI SVETA: Boštjan Lah
OSTALI NAVZOČI: Brigita Pavlič – strokovna sodelavka Službe za lokalno samoupravo, MU,
MOL,
Seja Sveta se ni snemala, ker ni potekala v prostorih četrtne skupnosti.
Seja se je pričela ob 18:45 uri.
Predsedujoči je nato pozdravil vse navzoče in predlagal dnevni red, ki so ga člani sveta prejeli skupaj
z vabilom.
Ker razprave ni bilo, je predsedujoči dal na glasovanje naslednji DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev zapisnika 23. redne seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora,
Mestne občine Ljubljana
2. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih, Poslovno poročilo in Poročilo o realizaciji
finančnega načrta ČS Šmarna gora za leto 2013
3. Nadaljevanje dogovora o podpori krajevni tržnici
4. Predlog o vzpostavitvi odbora za delovanje ČS v primeru naravnih in drugih nesreč
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.
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AD 1
PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 23. REDNE SEJE SVETA ČETRTNE
SKUPNOSTI ŠMARNA GORA, MESTNE OBČINE LJUBLJANA
Gradivo so člani Sveta prejeli skupaj z vabilom na sejo.
Ker na zapisnik ni bilo pripomb je predsedujoči predlagal
PREDLOG SKLEPA ŠT. 1/24:
Svet četrtne skupnosti Šmarna gora sprejema zapisnik 23. redne seje Sveta brez pripomb.
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
POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH, POSLOVNO POROČILO IN
POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA ČS ŠMARNA GORA ZA LETO
2013
Del gradiva so člani Sveta prejeli skupaj z vabilom, del pa naknadno.
Pripomb ni bilo, zato je predsedujoči dal na glasovanje naslednji
PREDLOG SKLEPA ŠT. 2 /24:
Svet četrtne skupnosti sprejema Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih, Poslovno poročilo in
Poročilo o realizaciji finančnega načrta za leto 2013 brez pripomb.
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 3
NADALJEVANJE DOGOVORA O PODPORI KRAJEVNI TRŽNICI
Točka se prestavi na naslednjo sejo Sveta.

2

AD 4
PREDLOG O VZPOSTAVITVI ODBORA ZA DELOVANJE ČS V PRIMERU NARAVNIH
IN DRUGIH NESREČ
Predsedujoči je povedal, da je smisel formiranja odbora za delovanje ČS v primeru naravnih in
drugih nesreč v tem, da bi reševal probleme ki bi nastali v primeru nesreč.
Člani sveta naj do seje v mesecu marcu razmislijo o predlogu, na katerem bo sprejet dokončen
dogovor.

AD 5
POBUDE, PREDLOGI IN VPRAŠANJA ČLANOV SVETA
Predsedujoči je člane sveta seznanil:
- z odgovorom Ministrstva za infrastrukturo in prostor na dopis in sklep ČS v zvezi z državnim
prostorskim načrtom za prehod 220 kV omrežja na 400 kV Beričevo- Divača ( odgovor se bo
posredoval v vednost članom sveta)
- z odgovorom Oddelka za ravnanje z nepremičninami glede odkupa zemljišč za PUC Šmarna goraCenter Šmartno,s katerim seznanjajo, da še nimajo nobenega načrta Centra ČS, zato tudi ne morejo
pričeti s postopkom za odkup zemljišč (odgovor se bo posredoval članom sveta).
- z prošnjo Župnijske Karitas za sofinanciranje programa Karitas. Predsedujoči je dal
na glasovanje
PREDLOG SKLEPA ŠT. 3 /24:
Prošnji za sofinanciranje programa Župnijske Karitas Svet ČS ne more ugoditi, ker v
finančnem načrtu za leto 2014 nimamo predvidenih sredstev za tovrstno dejavnost.
Navzočih je bilo 12 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 12 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 12 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
- z pobudo Društva upokojencev Gameljne –Rašica, da se ob izobešanju žalne zastave hkrati na
oglasno desko objavi tudi osmrtnica. Predsedujoči je dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA ŠT. 4 /24:
Svet ČS je podpira pobudo DU Gameljne- Rašica. Ob izobešanju žalne zastave, v kolikor smo
obveščeni s strani JP Žale oziroma svojcev pokojnih, se na oglasno desko v Gameljnah in
Tacnu objavi osmrtnica.
Navzočih je bilo 12 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 12 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 12 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
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- z programom Usposabljanja in informiranja za leto 2014, ki ga bo organizirala in izvedla Služba za
lokalno samoupravo, MU,MOL z zunanjimi izvajalci ( program se bo posredoval članom sveta).
Predsedujoči je dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA ŠT. 5 /24:
Svet ČS Šmarna gora se je seznanil s Programom usposabljanja in informiranja za leto 2014.
Opredelil se je za predstavitev programov preventive srčno-žilnih bolezni, varnosti v
cestnem prometu ter prednosti in nevarnosti kolesarjenja v MOL za starejše. Vsebina
programov naj bi bila predstavljena na razširjeni seji z občani v okviru Dneva ČS, v
mesecu maju.

G. Ježek je predlagal, da bi četrtna skupnost za odpravo posledic žledoloma pomagala pri sanaciji
čiščenja gozdnih poti, s tem, da bi krila stroške strojne mehanizacije. Predsedujoči je povedal, da
četrtna skupnost glede na obsežne posledice naravne nesreče nima toliko sredstev, da bi lahko krila
stroške, poleg tega se sredstva za odpravo škode lahko zagotovi samo za zemljišča, ki niso v
privatni lasti.
G. Suhoveršnik je povedal, da se je pri odpravi škode po vremenski ujmi na delu lažje poškodovalo 5
gasilcev, 1 gasilec iz naše četrtne skupnosti pa je utrpel hude poškodbe pri opravljanju naloge izven
območja naše ČS.

Dnevni red je bil izčrpan in predsedujoči je sejo zaključil ob 21:00 uri.

Zapisala:
Brigita Pavlič

Predsednik Sveta četrtne skupnosti
Šmarna gora
Mestne občine Ljubljana
Dejan Crnek
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