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ZAPISNIK
3. seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, ki je bila v četrtek, 22. 01. 2015 ob 17.30 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 Sveta se snema na podlagi Sklepa št. 1 /2 sprejetega na 2. redni seji dne 19.11.2014.
Predsedujoči je ugotovil, da je na začetku seje od 13 članov sveta navzočih 10 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,Mag. Tanja Muha, Mag. Alenka Pirjevec,Maja Premrl,
Alojz Suhoveršnik,Renata Zajc in Valentin Zavašnik.
ODSOTNI: Jelislava Lebesmühlbacher (opravičeno) in dr. Dragan Matić (opravičeno).
OSTALI NAVZOČI: Janez Zajec- Policijska postaja Šiška, Brigita Pavlič in Snježna Zrnić –
strokovni sodelavki 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. Varnostna problematika
2. Potrditev zapisnika 2. redne seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, Mestne občine
Ljubljana
3. Pooblastilo predstojnika javni uslužbenki
4. Oblikovanje finančnih načrtov za leti 2015 in 2016 in planov malih del za leto 2015 in
2016
5. Obravnava gradiva o poplavah v Četrtni skupnosti Šmarna gora v letu 2014
6. Vzdrževanje poljskih poti v letu 2015 na območju Četrtne skupnosti Šmarna gora
7. Pobude, predlogi in vprašanja članov sveta
Navzočih je bilo 10 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 10 članov sveta.
Za predlagani dnevni red je glasovalo 10 članov sveta.
Dnevni red je bil sprejet.

AD 1
VARNOSTNA PROBLEMATIKA
Uvodoma je predsedujoči povedal, da je g. Janez Zajec -vodja policijskega okoliša za območje ČS
Šmarna gora, da ga člani sveta spoznajo in mu predal besedo.
G. Zajec je povedal, da ima PP Šiška 9. policijskih okolišev in je vodja 9. policijskega okoliša, kamor
spada območje četrtne skupnosti Šmarna gora, pristojen je tudi za razne informacije in vprašanja.
V nadaljevanju je nato predstavil statistične podatke za leto 2014 in prva dva meseca za leto 2015 in
poudaril, da je četrtna skupnost razmeroma varen policijski okoliš. Statistični podatki kažejo, da je
bilo na območju ČS veliko vlomov, nekaj požarov, sledijo pa prometne nesreče ter kršitve javnega
reda in miru.
V nadaljevanju je g. Zajec odgovoril na vprašanja članov sveta, da policija nima podatkov o
prekoračitvah hitrosti skozi Gameljne, pač pa jih ima Mestno redarstvo, da sodelujejo z osnovno šolo
Šmartno, tako, da so v bližini šole večkrat prisotni zaradi varnosti otrok in z ozaveščanjem starejših
učencev glede pirotehnike, mlajših pa glede prometne varnosti (varne šolske poti). Za razširjeno sejo
sveta pa bo pripravil obširnejše varnostno poročilo.

AD 2
POTRDITEV ZAPISNIKA 2. 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.
Pripombo na zapisnik je imela članica sveta mag. Tanja Muha in sicer, da je pod točko 7 povedala,
da si je …..stanje ogledal Oddelek za zaščito in reševanje in ne pristojne službe, kot je navedeno v predlogu
zapisnika.

Ker drugih pripomb ni bilo, je predsedujoči predlagal naslednji
PREDLOG SKLEPA ŠT. 1/3:
Svet četrtne skupnosti Šmarna gora sprejema zapisnik 2. seje s pripombo mag. Tanje Muha.
Navzočih je bilo 10 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 10 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 10 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.

AD 3
POOBLASTILO PREDSTOJNIKA JAVNIM USLUŽBENCEM
Skladno z Uredbo o upravnem poslovanju lahko predstojnik pisno pooblasti enega ali več javnih
uslužbencev organa za izvajanje strokovnih in administrativnih opravil za ČS Šmarna gora.
Predsedujoči je dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA ŠT. 2/3:
Svet Četrtne skupnosti Šmarna gora pooblašča predsednika sveta za izdajo posamičnih
pooblastil konkretnim javnim uslužbencem Službe za lokalno samoupravo,MU,MOL, ki
izvajajo strokovna in administrativna opravila za Četrtno skupnost Šmarna gora v skladu z 4.
členom Uredbe o upravnem poslovanju.

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 4
OBLIKOVANJE FINANČNIH NAČRTOV ZA LETI 2015 IN 2016 IN PLANOV
MALIH DEL ZA LETO 2015 IN 2016
Gradivo za to točko dnevnega reda je pripravil predsednik sveta, člani sveta pa so ga prejeli skupaj z
vabilom na sejo.
Finančni načrt 2015-2016:
Predsedujoči je prisotne seznanil z višino finančnih sredstev, ki je namenjena za ČS Šmarna gora za
leti 2015 in 2016 ter jim obrazložil način priprave finančnega načrta. Članom Sveta je obrazložil
tabelo in povedal za katere namene so predvidena finančna sredstva ter višino predvidenih sredstev
za Plan malih del.
Podlaga za razdelitev sredstev bo izvedbeni načrt, ki ga bo svet ČS sprejel naknadno.
Plan malih del 2015-2016:
Strošek za izvedbo PMD je določen v minimalnem znesku. Za izvedbo nalog iz Plana malih del za
leti 2015 in 2016 so sredstva planirana za vsako leto v višini 4.793 €. Znesek bo nakazan direktno
Oddelku MOL, ki bo to delo izvajal. Dela se lahko izvajajo le na zemljiščih, ki so v lasti ali
upravljanju MOL.
Po pojasnilu je predsedujoči odprl razpravo. Razpravljali so mag. Tanja Muha,Renata Zajc,
Primož Burgar in Alojz Suhoveršnik.

Predlogi za izvedbo malih del so naslednji:
- ureditev cvetličnih gred ob parkirišču v Tacnu in otokov v Šmartnem
- nabava in montaža igral na igrišče v Gameljnah
- nabava in montaža klopi
- nabava koškov za pasje iztrebke
- nabava košev za odpadke
Po razpravi je predsedujoči predlagal naslednja predloga sklepov
PREDLOG SKLEPA ŠT. 3/3:
Svet ČS Šmarna gora potrjuje predloga Proračunov ČS Šmarna gora za leti 2015 in 2016.
Sredstva v višini 4793 € so namenjena za izvedbo nalog, določenih v Planu malih del za leto
2015 in 2016.
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. 4/3:
Na podlagi predlogov predsednik sveta pripravi predlog izvedbe malih del za leti 2015 in 2016,
v višini planiranih sredstev.
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 5
OBRAVNAVA GRADIVA O POPLAVAH V ČETRTNI SKUPNOSTI ŠMARNA
GORA V LETU 2014
Predsedujoči je pojasnil, da je na podlagi zbranih predlogov pripravljen obsežen dokument o
poplavah na območju ČS Šmarna gora v preteklem letu. Člani sveta so gradivo prejeli po sklicu seje.
V razpravi so bili s strani članov sveta podani dodatni predlogi in sicer:
- za Šmartno se doda – pred ribogojnico (pri Kuclerju)
- za Rašico se doda– odvodnik padavinske vode, ki poteka po parceli 866/4 k.o. Rašica pod cesto
- za Gameljne se doda- čiščenje jarka v Zgornjih Gameljnah proti Gaberniku
- popravi se slovnične napake
Predsedujoči je povedal, da bodo člani sveta prejeli izvod gradiva, ko bo narejena končna verzija.

Po razpravi je predsedujoči dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA ŠT. 5/3:
Svet Četrtne skupnosti Šmarna gora je sprejel pripravljeno gradivo o poplavah na območju
ČS z dopolnitvami.
Gradivo se posreduje v vednost in obravnavo pristojnim oddelkom in službam na Mestni občini
Ljubljana– Županu MOL, Podžupanu MOL g. Dejanu Crneku, OGDP-ju, Oddelku za zaščito
in reševanje, VO-KA, Službi za lokalno samoupravo ter na državnem nivoju- Ministrstvu za
okolje in prostor, ARSU, Hidrotehniku, DRSC-ju in DARS-u.
Navzočih je bilo 11 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 11 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 11 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
V nadaljevanju je predsedujoči člane sveta seznanil z informacijo, da je Vlada sprejela Akcijski načrt
interventnih aktivnosti zaradi poplav, v katerem so v okviru programa gospodarske javne službe
upravljanja z vodami ( vzdrževanje vodotokov, vodne infrastrukture…) vključena tudi nujno
potrebna vzdrževalna dela na območju ČS Šmarna gora in sicer:

- Gameljščica- odstranitev naplavin, stabilizacija in čiščenje struge na odseku od Povodja do izliva v
strugo Save ter sanacija poškodb;
- most Lj. (Šentvid)-Povodje:odstranjevanje, čiščenje struge, nasutje odnešene brežine
- v Tacnu ( pri spomeniku)- čiščenje prodnega zadrževalnika
- hudournik Ul. Bratov Novak- čiščenje prodnega zadrževalnika

AD 6
VZDRŽEVANJE POLJSKIH POTI V LETU 2015 NA OBMOČJU ČETRTNE
SKUPNOSTI ŠMARNA GORA
Gradivo so člani sveta prejeli skupaj z vabilom.
Na pripravljeno gradivo je član sveta g. Franc Marolt podal pisne dopolnitve.
V razpravi je član sveta g. Suhoveršnik predlagal, da gradivo obravnavajo pododbori in da se od
pristojnega oddelka na MOL pridobi podatek, katere poljske poti so bile vzdrževane v letu 2013 in
2014 na območju ČS Šmarna gora.
Na predlog člana sveta je predsedujoči dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA ŠT. 6/3:
Gradivo za vzdrževanje poljskih poti v letu 2015 predhodno obravnavajo posamezni Pododbori
pri Svetu ČS. Od pristojnega Oddelka se pridobi podatek, katere poljske poti na območju ČS
Šmarna gora so bile vzdrževane v letu 2013 in 2014.
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 7
POBUDE, PREDLOGI IN VPRAŠANJA ČLANOV SVETA
1.Predsedujoči je podal sledeče informacije:
- da je novoletni sejem dobro uspel;
- da je bilo veliko pripomb glede pluženja, saj ulice v Šmartnem niso bile splužene ter da je bil zaradi
navedenega z izvajalcem opravljen razgovor;
- da je bil dne 15.1.2015 skupen terenski ogled na Ul. Ivice Pirjevčeve z OGDP, VO-KA,
KPL, investitorjema in stanovalci glede problematike betonske ograje pri novogradnji;
- da je ČS posredovala dopis na Mestno inšpekcijo zaradi panoja, ki je postavljen ob AC (pano sicer
stoji na privatnem zemljišču, vendar je pritrjen na debla dreves) -odgovora nismo prejeli;
- da bo 27.1.2015 sestanek z vodjo vzdrževanja na OGDP glede Plana vzdrževanja cest na območju
ČS Šmarna gora za leto 2015;
- da je bil s pripravljalcem spletne strani ČS opravljen razgovor zaradi težav, ki se pojavljajo pri
pripenjanju datotek ( npr. vabil, zapisnikov) in glede razširitve obstoječih in dodatnih vsebin
spletne strani. Podatki, o predstavitvi četrtnih skupnosti, objavljeni preko spletne strani MOL, so o
ČS Šmarna gora pomanjkljivi, zato bi jih bilo potrebno popraviti oziroma dopolniti vsebino.
Dogovorjeno je, da bo članica sveta mag. Tanja Muha pripravila novo vsebino ČS Šmarna gora za
objavo na spletni strani MOL;
- da se bo kot predsednik udeležil občnih zborov društev

2. V nadaljevanju je predsedujoči povedal, da Svetniški klub DeSus želi, da se na seje sveta vabi
njihovega predstavnika.
Po razpravi je dal na glasovanje predlog
PREDLOG SKLEPA ŠT. 7/3:
Svet ČS bo zaprosil za pojasnilo oziroma strokovno mnenje Službo za lokalno samoupravo,
MU,MOL.
Navzočih je bilo 11 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 11 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 11 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
3. Članica Sveta mag. Tanja Muha je povedala:
- da bo na MOL-u ustanovljena delovna skupina za reševanje problematike umeščanja tras
daljnovodov na območju MOL;
- da je potrebno obvestiti pristojno službo, da se zakrpa luknja na vozišču v Zgornjih Gameljnah
pri avtobusni postaji

Dnevni red 3. seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora je bil s tem izčrpan in predsedujoči je sejo
zaključil ob 19:30 uri.

Zapisala:
Brigita Pavlič
Predsednik Sveta četrtne skupnosti
Šmarna gora
Mestne občine Ljubljana
Primož Burgar

