Številka:900- 390/2015-4
Datum:03.12.2015

ZAPISNIK
9. seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, ki je bila v sredo, 02. 12. 2015 ob 18.00 uri, v sejni sobi
Službe za lokalno samoupravo MU MOL, Pločanska 8, Ljubljana.
Sejo je sklical in vodil predsednik sveta g. Primož Burgar (v nadaljevanju: predsedujoči).
Seja se je snemala.
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: Stanislav Artelj,Primož Burgar, Bogdan Groznik, Renata Jernejc,
Franc Marolt, dr. Dragan Matić mag. Tanja Muha,
mag. Alenka Pirjevec, Maja Premrl, Alojz Suhoveršnik,Renata Zajc
in Valentin Zavašnik.
ODSOTNI: Jelka Lebesmühlbacher
OSTALI NAVZOČI:Brigita Pavlič -strokovna sodelavka Službe za lokalno samoupravo
Predsedujoči je predlagal DNEVNI RED, ki so ga člani sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora prejeli
skupaj s sklicem na sejo.
Ker razprave ni bilo, je predsedujoči dal na glasovanje naslednji DNEVNI RED:
1. Potrditev zapisnikov 8. redne in 2. izredne seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora,
Mestne občine Ljubljana
2. Izvrševanje finančnega načrta za leto 2015
3. ZPE 2016 –ČS Zeleni ambasador- program predstavitve na info točki
4. Pobude, predlogi in vprašanja članov sveta in občanov
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
POTRDITEV ZAPISNIKOV 8. REDNE IN 2. 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.
Predsedujoči je odprl razpravo.
O zapisniku 8 redne seje je razpravljala svetnica mag. Tanja Muha.
O zapisniku 2. izredne seje ni razpravljal nihče.
Po razpravi je predsedujoči predlagal naslednja predloga sklepov
PREDLOG SKLEPA št. 1/ 9:
Svet četrtne skupnosti Šmarna gora sprejema zapisnik 8. seje s pripombami oziroma
dopolnitvami svetnice mag. Tanje Muha.
Navzočih je bilo 11 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 11 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 11 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
PREDLOG SKLEPA št. 2/ 9:
Svet četrtne skupnosti Šmarna gora sprejema zapisnik 2. izredne seje 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
IZVRŠEVANJE FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2015
Gradivo so člani sveta prejeli skupaj z vabilom na sejo.
Ker razprave ni bilo je predsedujoči dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA ŠT. 3/9
Svet ČS Šmarna gora, MOL potrjuje poročilo o udeležbi na sejah sveta. V skladu z Odlokom o
financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Ur. list RS. št. 92/07 in 11/09) se
sejnina predsedniku in posameznemu članu sveta ČS Šmarna gora, za udeležbo na sejah za leto
2015, določi v višini, kot je določeno v tabeli, v katero se vnese še prisotnost članov sveta na 9.
seji.
Navzočih je bilo 11 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 11 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 11 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.

Ob 18.44 uri se je navzočnost na seji spremenila ( prisotnih 12 članov sveta).
*******

AD 3
ZPE 2016 –ČS ZELENI AMBASADOR-PROGRAM PREDSTAVITVE NA INFO TOČKI
Gradivo so člani sveta prejeli na seji.
Predsedujoči je uvodoma povedal, da je delovna skupina ZPE –ČS Šmarna gora imela razgovor z
koordinatorko za koordinacijo vseh aktivnosti četrtnih skupnosti v okviru projekta Zelena prestolnica
Evrope 2016 in predstavnico Oddelka za varstvo okolja. Povedal je tudi, da aktivnosti predstavitve
delovanja sončne elektrarne ne bo.
V nadaljevanju je na kratko obrazložil program, ki ga bo ČS predstavila na info točki.
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednja predloga sklepov
PREDLOG SKLEPA ŠT. 4/9
Svet ČS Šmarna gora, MOL se je seznanil z okvirnim program predstavitve na info točki v
času, ko bo ČS Šmarna gora nosilec Zelenega ambasadorstva.
Navzočih je bilo 12 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 12 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 12 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
PREDLOG SKLEPA ŠT. 5/9
Štafeto zelenega ambasadorja bo ČS Šmarna gora od ČS Črnuče prevzela na mestnem
avtobusu na lokaciji med Gameljnami in Črnučami.
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
POBUDE, PREDLOGI IN VPRAŠANJA ČLANOV SVETA
Pobudo za postavitev hitrostnih ovir so svetniki prejeli na seji.
 Predsedujoči je kratko predstavil pobudo za postavitev hitrostnih ovir na ulici v Spodnjih
Gameljnah od h. št. 23 do 2. Ugotovil je, da pobudnik kljub temu, da je bil obveščen, da
mora četrtni skupnosti posredovati podpise oz. soglasja polnoletnih stanovalcev ulice, da se s
postavitvijo strinjajo, le- tega do seje ni storil.

Zato je predsedujoči dal na glasovanje naslednji
PREDLOG SKLEPA ŠT. 6/9
Svet ČS Šmarna gora bo pobudo obravnaval, ko bo pobudnik pridobil in predložil 2 / 3
podpisov polnoletnih stanovalcev ulice.
Navzočih je bilo 12 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 12 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 12 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
 Predsedujoči je podal informacijo - o sestanku na DRI glede nadaljevanja postopkov za ureditev
ceste skozi Šmartno.

Ob 19.07 uri se je navzočnost na seji spremenila ( prisotnih 11 članov sveta).
Vprašanja in pobude svetnikov:
Alojz Suhoveršnik je vprašal kdaj se bo izvedlo popravilo ceste Zgornje Gameljne- Povodje, kako
daleč je postopek izgradnje pločnika v Zgornjih Gameljnah in v Šmartnem ter ali je v prostorskem
planu pločnik in širitev ceste predvidena tako, kot je bilo dogovorjeno?
Predsedujoči je povedal, da bo pridobil informacijo glede popravila ceste Zgornje GameljnePovodje, ureditev pločnika je bila predvidena v novembru, za pločnik in širitev ceste v Zgornjih
Gameljnah pa še niso pridobljena soglasja vseh lastnikov zemljišč.
Bogdana Groznika je zanimalo ali so v naslednjem letu predvidena sredstva za sanacijo
Gameljščice?
Dr. Dragan Matić je povedal, da omenjenega podatka ni zaslediti v protipoplavnem načrtu. V sklopu
protipoplavnih ukrepov bi moral biti narejen plan, ki naj bi opredeljeval, kaj mora urediti država in
kaj lokalna skupnost oziroma občina.
Mag. Tanja Muha je povedala, da so županu poslali poziv, ker pripombe za OPN- izvedbeni del
glede daljnovoda niso bile upoštevane.
Valentin Zavašnik je vprašal kako je z nadaljevanjem sanacije nabrežine do Tacenskega mostu?
Predsedujoči je povedal, da še ni znano kdaj se bo sanacija nadaljevala.
Renata Zajc je povedala, da je v Tacnu ob vikendih veliko nepravilno parkiranih avtomobilov po
pločnikih in cestah vendar se Mestno redarstvo na klic ne odziva.

Seja je bila zaključena ob 20:00 uri.
Zapisala:
Brigita Pavlič

Primož Burgar
Predsednik Sveta četrtne skupnosti
Šmarna gora
Mestne občine Ljubljana

