Številka:900- 17/2016-4
Datum:21.01.2016

ZAPISNIK
10. seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, ki je bila v sredo, 20. 01. 2016 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 8 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,
Franc Marolt, mag. Tanja Muha,Alojz Suhoveršnik,Renata Zajc
in Valentin Zavašnik.
ODSOTNI: dr. Dragan Matić (opravičeno), mag. Alenka Pirjevec (opravičeno),
Jelka Lebesmühlbacher, Renata Jernejc (opravičeno) in Maja Premrl
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 zapisnika 9. redne seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, Mestne občine
Ljubljana
2. Izvedbeni načrt za leto 2016 in register tveganj
3. ZPE 2016 –ČS Zeleni ambasador- dokončni dogovor izvedbe programa
4. Priprava na sestanek s predstavniki OGDP in ARSA
5. Pobude, predlogi in vprašanja članov sveta in občanov
-poraba sredstev na področju komunalne dejavnosti za leto 2016

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
POTRDITEV ZAPISNIKA 9. REDNE 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.
Razprave o zapisniku ni bilo, zato je predsedujoči dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA št. 1/ 10:
Svet četrtne skupnosti Šmarna gora sprejema zapisnik 9. seje 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
IZVEDBENI NAČRT ZA LETO 2016 IN REGISTER TVEGANJ
Gradivo so člani sveta prejeli skupaj z vabilom na sejo.
Razpravljali so Alojz Suhoveršnik, Primož Burgar in mag. Tanja Muha.
Po razpravi je predsedujoči dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA ŠT. 2/10
Svet ČS Šmarna gora, MOL sprejema Izvedbeni načrt za leto 2016 z razporeditvijo finančnih
sredstev po programih kot je razvidno v tabeli in register tveganj.
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
ZPE 2016 –ČS ZELENI AMBASADOR-dokončni dogovor izvedbe programa
Predsedujoči je predstavil programe in terminske plane izvedbe programov, ki bodo izvedeni v času,
ko bo ČS Šmarna gora nosilka zelenega ambasadorstva. ČS Šmarna gora bo repliko oz. štafeto
zelenega ambasadorstva prevzela od ČS Črnuče, 31.1.2016.

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji
PREDLOG SKLEPA ŠT. 3/10
Svet ČS Šmarna gora, MOL se je seznanil z vsebinami programov, ki bodo izvedeni v času,
ko bo ČS Šmarna gora nosilka Zelenega ambasadorstva. Za izvedbo programov ZPE 2016 so
stroški planirani na PP 016024.
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
PRIPRAVA NA SESTANEK S PREDSTAVNIKI OGDP IN ARSA
Predsedujoči in člani sveta so predlagali teme za sestanek s predstavniki OGDP in ARSA.
Teme določene za sestanek s predstavniki OGDP so:
- Izgradnja pločnikov ČS Šmarna gora
- Asfaltna prevleka na cesti Zgornje Gameljne –Povodje
- Sanacija ceste Spodnje Gameljne- Črnuče čez Stražo
- Nova kategorizacija cest
- Šmarnogorska pot
- Gustinčičeva ulica
- Juričeva ulica
Teme za sestanek z predstavnikom ARSA:
- vodotok Gameljščica
- čiščenje peskolovov

********************************************************************
Ob 19.35 uri se je navzočnost na seji spremenila ( prisotnih 7 članov sveta).
*******************************************************************
AD 5
POBUDE, PREDLOGI IN VPRAŠANJA ČLANOV SVETA
 Franci Marolt je predlagal postavitev prometnega znaka na Ul. Cirila Kosmača. Najprej bo
preveril lastništvo zemljišča, na katerem bi bil znak postavljen in v kolikor gre za zemljišče v
lasti MOL, bo posredoval pobudo še pisno.
Predsedujoči je dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA ŠT. 4/10
Pisna pobuda za postavitev prometnega znaka na Cesti Cirila Kosmača se bo na OGDP
posredovala le v primeru, da gre za zemljišče, v lasti MOL.
Navzočih je bilo 7 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 7 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 7 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.

 Renata Zajc je vprašala kdaj bo postavljeno prometno ogledalo v križišču Rocenska-Thumova Kajakaška cesta?
Predsedujoči je povedal, da s strani OGDP še nismo prejeli odgovora.
 Bogdan Groznik je predlagal, da se na VO-KA posreduje zahtevo za pregled kanalizacijskih in
meteornih cevi v Srednjih Gameljnah za trgovino Mercator, kjer je jašek, katerega pokrov ob
nalivih zaradi močnega pretoka dviga. Tudi okoliški stanovalci imajo v zvezi z navedenim
težave, saj voda na njihovih parcelah po ceveh udarja nazaj in povzroča škodo.
Predsedujoči je dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA ŠT. 5/10
Na VO-KA se posreduje dopis z zahtevo za pregled kanalizacijskih in meteornih cevi v
Srednjih Gameljnah.
Navzočih je bilo 7 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 7 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 7 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
 Predsedujoči je v nadaljevanju člane sveta seznanil z realizacijo porabe sredstev za komunalo za
leto 2015. Povedal je, da bi bilo smiselno, da Pododbori pri Svetu ČS za leto 2016 pripravijo
seznam predlogov za dela s področja komunalne dejavnosti za leto 2016. Predlagal je in dal na
glasovanje
PREDLOG SKLEPA ŠT. 6/10
Pododbori za komunalno dejavnost pri Svetu ČS pripravijo seznam del, ki bi jih bilo potrebno
izvesti v letu 2016. Rok za pripravo seznamov je marec 2016.
Navzočih je bilo 7 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 7 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 7 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.

Seja je bila zaključena ob 20:05 uri.

Zapisala:
Brigita Pavlič

Primož Burgar
Predsednik Sveta četrtne skupnosti
Šmarna gora
Mestne občine Ljubljana

