Številka:900- 307/2015-4
Datum:08.10.2015

ZAPISNIK
8. seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, ki je bila v sredo, 07. 10. 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).
Na podlagi Sklepa št. 1 /2 sprejetega na 2. redni seji dne 19.11.2014, se je seja Sveta snemala.
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,Alojz
Suhoveršnik,Renata Zajc in Valentin Zavašnik.
ODSOTNI: Maja Premrl (opravičeno),Jelka Lebesmühlbacher in dr. Dragan Matić.
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 7. redne seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, Mestne občine
Ljubljana
2. Izvrševanje finančnega načrta za leto 2015
3. ZEP 2016 –ČS Zeleni ambasador
4. 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.
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AD 1
POTRDITEV ZAPISNIKA 7. 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.
Ker pripomb na zapisnik ni bilo je predsedujoči predlagal naslednji
PREDLOG SKLEPA št. 1/ 8:
Svet četrtne skupnosti Šmarna gora sprejema zapisnik 7. seje brez pripomb.
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 2
IZVRŠEVANJE FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2015
Alojz Suhoveršnik, predsednik Pododbora je povedal, da so predlogi za porabo sredstev Podobora
za Gameljne z Rašico sledeči:
- ureditev mulde v Sr. Gameljnah;
- nabava in posip peska po makadamskih poteh v Gameljnah;
- popravilo rešetke na cesti v Spodnjih Gameljnah;
- obrezovanje zelene vegetacije po Gameljnah
- mulčenje kanala;
- ogled in možna sanacija nabrežine pod h. št. 29 a
Predlog Pododbora je tudi, da se OGDP ponovno pozove, da se prometno ogledalo v Srednjih
Gameljnah ( 42d) prestavi ob notranjo stran ograje ali pa ob rob občinske ceste zaradi varnosti
udeležencev v prometu pri izvozu od Trgovine Mercator na glavno cesto.
Franci Marolt, član Pododbora za Šmartno je predlagal, da se sredstva pododbora namenijo za:
- postavitev 1 luči javne razsvetljave v Šmartnem – (nasproti Gostilne Bizeljčan ali na isti strani kot
je gostilna cca 20 m više na privatnem zemljišču s soglasjem lastnice),če to delo ne bo izvedeno s
strani OGDP;
- za nasutje in utrditev makadamske poti v Grobeljci,
- saniranje asfaltnih razpok na klancu Ceste Cirila Kosmača.
Predlog Podobora je tudi, da se celotno razsvetljavo na cesti skozi Šmartno zamenja z LED
svetilkami-paneli in da se na OGDP posreduje pobuda za postavitev manjkajoče javne razsvetljave v
delu ob Cesti vstaje od Car Centra proti Šmartnemu.
Primož Burgar, predsednik Pododbora za Tacen je podal naslednje predloge:
- čiščenje kanala od Car centra do Ceste Cirila Kosmača, če bo možno izvesti
- čiščenje peskolova na Šturmovi, če bo možno izvesti
- postavitev količkov ob pločniku v dolžini avtobusne postaje v Tacnu, če bo izvedljivo
- nabava in posip peska z utrditvijo makadama pred Gostilno »Pri Koširju«
Predsedujoči je dal na glasovanje sledeče predloge sklepov
PREDLOG SKLEPA ŠT. 2/8
Svet ČS Šmarna gora se je dogovoril, da se sredstva Pododborov porabijo v skladu s predlogi
posameznega pododbora.
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Navzočih je bilo 10 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 10 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 10 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
PREDLOG SKLEPA ŠT. 3/8
Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet,MU,MOL se pozove, da si še enkrat ogledajo
situacijo, vezano na prometno ogledalo v Srednjih Gameljnah, ki zaradi razraščenosti zelene
vegetacije in prevelike oddaljenosti od ceste, ki udeležencem v prometu sedaj ne omogoča
varnega izvoza na glavno cesto.
Navzočih je bilo 10 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 10 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 10 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
PREDLOG SKLEPA ŠT. 4/8
Oddelku za gospodarske dejavnosti in promet, MU,MOL se posreduje pobuda za postavitev
javne razsvetljave- 1 svetilke v bližini Gostilne Bizeljčan ter za zamenjavo obstoječih svetilk JR
z LED lučmi-paneli. Posreduje se tudi pobuda za postavitev manjkajočih luči javne razsvetljave
ob Cesti vstaje od Car Centra proti Šmartnemu.
Navzočih je bilo 10 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 10 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 10 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.

*******
Ob 18.40 uri se je navzočnost na seji spremenila ( prisotnih 9 članov sveta).
*******
V nadaljevanju je predsedujoči člane sveta seznanil, da izvrševanje finančnega načrta poteka skladno
z izvedbenim načrtom, da pa je potrebno prerazporediti sredstva za tiskanje nove številke
Šmarnogorskih razgledov.
Na glasovanje je dal sledeče predloge sklepov
PREDLOG SKLEPA ŠT. 5/8
Ostanek sredstev neizplačanih sejnin, se zaradi manjše udeležbe članov sveta na sejah od
predvidene prerazporedi na področje ČS-Založniške in tiskarske storitve,za tiskanje nove številke
Šmarnogorskih razgledov.
Navzočih je bilo 9 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 9 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 9 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
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PREDLOG SKLEPA ŠT. 6/8
Iz PP 016024- podkonto 4022 05 Telefon, telefaks, elektronska pošta se sredstva v višini 100 €
prerazporedijo na PP 016024 – podkonto 4020 09 Izdatki za reprezentanco.
Navzočih je bilo 9 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 9 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 9 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
PREDLOG SKLEPA ŠT. 7/8
Zaradi neizvedene strokovne ekskurzije se za člane sveta nabavi poslovna darila.
Navzočih je bilo 9 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 9 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 9 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
PREDLOG SKLEPA ŠT. 8/8
Svet ČS pooblašča predsednika Sveta ČS Šmarna gora, da zaradi usklajevanja višine finančnih
sredstev za izvedbo posameznih programov glede na dejanske stroške izvede samostojne
prerazporeditve oz. predlaga pristojnemu organu prerazporeditve sredstev ali odprtje novih
podkontov v okviru razpoložljivih sredstev oziroma celotne mase sredstev, določene v
finančnem načrtu ČS.
Navzočih je bilo 9 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 9 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 9 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.

AD 3
ZEP 2016 –ČS ZELENI AMBASADOR
Gradivo- Komentarji delovne skupine ZEP 2016 na predloge, ki so jih podale vse četrtne skupnosti,
so člani sveta prejeli skupaj z vabilom.
Predloge, ki jih je podala ČS Šmarna gora je delovna skupina ZEP 2016 obravnavala in podala
sledeče mnenje:
- PRIPRAVA SIRUPA IZ ZELIŠČ
 mnenje: dobra ideja
- IZDELAVA KIPCEV-LUTK IZ LIPOVEGA LESA, IZDELAVA PTIČJIH KRMILNIC IN HIŠK
ZA ŽUŽELKE
 mnenje:dobra ideja, možnost povezave s Centrom ponovne uporabe oz. Snago, da se predela
samo določene izdelke in ne uporablja novega lesa….
- ROČNA DELA IN KLEKLJANJE (PREDSTAVITEV IDRIJSKEGA VEZA)
 mnenje: ne sodi v ZEP 2016 aktivnosti
- PRIKAZ DELOVANJA SONČNE ELEKTRARNE
 mnenje: dobra ideja
- PREDSTAVITEV DEJAVNOSTI ZAVODA ZA RIBIŠTVO
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 mnenje: neprimeren čas (februar), prav tako ne sodi v ZPE
- EKSKURZIJA NA ŠMARNO GORO Z REVIRSKIM GOZDARJEM
 mnenje: neprimeren čas (februar)
- LOKALNA TRŽNICA Z DOMAČIMI PRIDELKI OKOLIŠKIH KMETOV
 mnenje: dobra ideja
V okviru programa ČS Zeleni ambasador se bodo četrtne skupnosti predstavile tudi na info točki. ČS
Šmarna gora se bo na na info točki predstavila 06.02 2015 ob 10.00 uri. Program predstavitve ČS
Šmarna gora na info točki, bo okvirno pripravljen do seje v mesecu novembru.

AD 4
POBUDE, PREDLOGI IN VPRAŠANJA ČLANOV SVETA
 Predsedujoči je podal sledeče informacije:
-da je bil na DRSC poslan dopis za sestanek za nadaljnji razgovor glede ureditve ceste skozi Šmartno.
V skupini s strani ČS bodo: Meti Buh Gašparič, Primož Burgar, Franci Marolt in Stanislav Artelj.
Cesto bi bilo možno urediti od kapelice proti Povodju, težje oziroma nemogoče pa od kapelice do
križišča v Šmartnem;
- da bosta v Gameljnah in v Tacnu izvedeni delavnici o temeljnih postopkih oživljanja s prikazom
pravilne uporabe defibrilatorja;
- da je bilo na koordinaciji predsednikov svetov ČS z Podžupanom MOL dogovorjeno, da je
ga. Polona Artač iz Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet (OGDP), koordinator za četrtne
skupnosti. Na koordinaciji je bilo s strani predstojnika OGDP podana tudi informacija, da plan
ureditve cestišča čez Stražo-nad ribogojnico v Spodnjih Gameljnah, v letošnjem letu ne bo mogoče
izvesti;
- da je bila s strani OGDP prejeta informacija, da je možno postaviti luči javne razsvetljave v
Spodnjih Gameljnah od h. št. 23 a do 2e pod pogojem, da se pridobi soglasja lastnikov zemljišč vseh
po eni ali vseh po drugi strani. Izvedba bi bila možna v letu 2016 ali 2017, če bodo pridobljena
soglasja. Za pridobitev soglasij lastnikov zemljišč je zadolžena članica sveta Renata Jernejc;
-da je bil ponovno poslan dopis v zvezi z pobudo ČS za postavitev dvojnega ogledala v Tacnu
( križišče Thumova-Kajakaška-Rocenska);
- da se je ena od občank v Šmartnem pritožila nad zvonjenjem v Šmartnem;
- da se je na Rašici zgodila prometna nesreča, pri čemer sta bila porušena nosilna stebra objekta
požarnega bazena. Škoda je že sanirana.

V nadaljevanju so člani sveta podali naslednje pobude in vprašanja:
Bogdan Groznik je vprašal, kako je z rušenjem hiše v Zgornjih Gameljnah? Opozoril je na
problematiko stekanja meteorne vode po kanalizacijskih ceveh. V Srednjih Gameljnah- za trgovino
Mercator je jašek, katerega pokrov ob nalivih zaradi močnega pretoka dviga.
Predsedujoči je povedal, da še nimamo vseh soglasij lastnikov zemljišč za širitev ceste in ureditev
pločnika v Zgornjih Gameljnah.
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Alojz Suhoveršnik je pojasnil, da je problem v Gameljnah ta, da je urejena samo fekalna kanalizacija,
ne pa tudi meteorna. To ima za posledico da se po kanalizacijskih ceveh poleg fekalne steka tudi
meteorna voda. Po evropski direktivi bi se morala kanalizacija urediti do konca leta 2017- kjer ne bo
predvidene trase kanalizacije, bo potrebno urediti male čistilne naprave.
Mag. Tanja Muha je predlagala, da se na četrtni skupnosti organizira sestanek v zvezi z
problematiko vodotokov na območju ČS Šmarna gora s predstavniki ARSA in OGDP-ja.
Predsedujoči je povedal, da bo na eno od sej po novem letu povabil predstavnika OGDP-ja in ARSA.
Valentin Zavašnik je vprašal za podatek, kakšna je kapaciteta čistilne naprave na Brodu?
Predsedujoči mu je odgovoril, da tega podatka nimamo.

Seja je bila zaključena ob 20:15 uri.

Zapisala:
Brigita Pavlič

Primož Burgar
Predsednik Sveta četrtne skupnosti
Šmarna gora
Mestne občine Ljubljana
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