Številka:900- 226/2015-4
Datum:17.06.2015

ZAPISNIK
7. seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, ki je bila v torek, 16. 06. 2015 ob 19.00 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 9 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. Alenka Pirjevec,Alojz Suhoveršnik,Renata Zajc in
Valentin Zavašnik.
ODSOTNI: mag. Tanja Muha (opravičeno), Maja Premrl (opravičeno), Jelislava 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 6. redne seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, Mestne občine
Ljubljana
2. Zeleni ambasador-projekt Zelene prestolnice 2016 ( naloge in aktivnosti ČS Šmarna
gora)
3. Strokovna ekskurzija
4. Pobude, predlogi in vprašanja članov sveta
- predlogi za izvedbo obrezovanja drevja, košnje trave,nasutje peska
Navzočih je bilo 9 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 9 članov sveta.
Za predlagani dnevni red je glasovalo 9 članov sveta.
Dnevni red je bil sprejet.
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AD 1
POTRDITEV ZAPISNIKA 6. 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/ 7:
Svet četrtne skupnosti Šmarna gora sprejema zapisnik 6. seje brez pripomb.
Navzočih je bilo 9 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 9 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 9 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.

ZELENI AMBASADOR-PROJEKT
AKTIVNOSTI ČS ŠMARNA GORA)

AD 2
ZELENE

PRESTOLNICE

2016

(NALOGE

IN

Predsedujoči je povedal, da se mini akcija ČS ZELENI AMBASADOR začne v letu 2016, in sicer
drugi teden meseca januarja. Bistvo akcije je, da je vsaka izmed 17 ČS tri tedne v letu Zeleni
ambasador projekta Zelena prestolnica Evrope 2016 (ZPE 2016).
Mag. Alenka Pirjevec je podala poročilo o udeležbi na zeleni ustvarjalnici v mesecu maju, kjer je
bilo z žrebom določeno, da bo ČS Šmarna gora ambasadorstvo prevzela v terminu od 01.02.- do
21.02.2016.
Aktivnost, ki se izvaja v času zelenega ambasadorstva v ČS Šmarna gora je lokalna tržnica z
domačimi pridelki okoliških kmetov.
V razpravi so bili podani naslednji predlogi za dodatne aktivnosti:
- priprava sirupa iz zelišč
- izdelava kipcev-lutk iz lipovega lesa, izdelava ptičjih krmilnic in hišk za žuželke
- ročna dela in klekljanje (predstavitev idrijskega veza)
- prikaz delovanja sončne elektrarne
- predstavitev dejavnosti Zavoda za ribištvo
- slikanje na platno
- ekskurzija na Šmarno goro z revirskim gozdarjem ( izvedba možna samo v primeru, da ni snega)

AD 3
STROKOVNA EKSKURZIJA
Člani sveta so razpravljali o predlogih za izvedbo strokovne ekskurzije. Po razpravi je predsedujoči
dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA št. 2/ 7:
V mesecu septembru 2015 se izvede strokovna ekskurzija za člane sveta.
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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AD 4
POBUDE, PREDLOGI IN VPRAŠANJA ČLANOV SVETA
 Predsedujoči je podal sledeče informacije:
-da pravna subjektiviteta četrtnim skupnostim MOL ne bo ukinjena- med MOL in
Ministrstvom za finance je bilo dogovorjeno, da se spremenijo predpisi s tega področja;
- da bo sredo 17.6. sestanek predsednikov svetov ČS z Županom in Podžupanom MOL;
- da je Inšpektorat RS za okolje in prostor poslal odgovor na prijavo glede divjega
odlagališča salonitnih plošč v Srednjih Gameljnah;
- da je postopek za izvedbo komasacije zemljišč v Šmartnem začasno ustavljen….. s čimer
se strinja tudi Župan MOL;
- da bo ponovni razgovor z lastniki zemljišč in predstavitev II. variante izvedbe pločnika in
širitve ceste v Zg. Gameljnah 44 (zadeva Pirnat) v sredo,17.6.

 V nadaljevanju je povedal, da je potrebno skladno z Zakonom o medijih objavljati sklice sej
Sveta ČS in dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA št. 3 / 7 :
Sklici sej Sveta ČS Šmarna gora se od 8. redne seje dalje objavljajo na spletni strani ČS in v
oglasnih vitrinah na lokacijah Pločanska 8 in Srednje Gameljne 50.
Navzočih je bilo 9 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 9 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 9 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.

Renata Jernejc je predlagala, da se prestavi prometno ogledalo v Srednjih Gameljnah, nasproti
izvoza pri trgovini Mercator ob rob občinske ceste zaradi razraščanja drevja in grmičevja, kar sedaj
onemogoča varen in pregleden izvoz od trgovine na glavno cesto Gameljne-Črnuče.
Alojz Suhoveršnik je povedal, da je bilo prometno ogledalo postavljeno pred leti na privat parcelo v
soglasju z lastnikom. Sedaj je na tej parceli postavljena hiša z ograjo in zelenjem in funkcija ogledala
ni več takšna kot je bila.
Strokovna sodelavka je povedala, da je bila pobuda za prestavitev že posredovana OGDP, da poskrbi
za premestitev ogledala iz privat parcele ob rob občinske ceste, vendar se vse do danes ni zgodilo nič.
Pobuda bo posredovana ponovno.

*******
Ob 20.15 uri se je navzočnost na seji spremenila ( prisotnih 8 članov sveta).
*******
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 Kot je povedal predsedujoči je v ČS kar nekaj zemljišč v lasti MOL na katerih se zelena
vegetacija razrašča nad cestno telo ali hodnik za pešce ( razraščena trava na hodniku za pešce,
razraščene veje dreves). Strokovna služba je pripravila seznam lokacij, kjer je potrebno zeleno
vegetacijo obrezati.

Na glasovanje je dal naslednja predloga sklepov
PREDLOG SKLEPA št. 4 / 7 :
Svet ČS Šmarna gora se je seznanil z lokacijami, kjer je potreben obrez zelene vegetacije.
Seznam lokacij se posreduje v nadaljnje reševanje Oddelku za gospodarske dejavnosti in
promet MU MOL.
Navzočih je bilo 8 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 8 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 8 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.

PREDLOG SKLEPA št. 5 / 7 :
Lastnika zemljišča, Poslovni sistem Mercator d.d., se pisno pozove, da poskrbijo za obrez
drevja ter grmičevja na zelenici pred trgovino Mercator v Srednjih Gameljnah.
Navzočih je bilo 8 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 8 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 8 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.

 Predsedujoči je povedal, da bo Služba za lokalno samoupravo na podlagi pobud, ki so jih
prejeli s strani četrtnih skupnosti pričela s postopkom namestitve dodatnih samostoječih
obvestilnih vitrin po četrtnih skupnostih. Za ČS Šmarna gora je bila že predhodno podana
pobuda, da se oglasna vitrina namesti pred objektom MOL v Srednjih Gameljnah.
V razpravi so člani sveta predlagali še dve lokaciji za postavitev samostostoječih oglasnih vitrin:
- V Šmartnem -nasproti kapelice,ob robu regionalne ceste, kjer je avtobusno postajališče in kjer
so že postavljene informativne table (za soglasje bo poskrbela ČS);
- Na Rašici- pri vodohramu
V nadaljevanju so člani sveta podali naslednje pobude in vprašanja:
Renata Zajc je zaradi varnega izvoza predlagala postavitev prometnega ogledala v križišču
Rocenske, Thumove in Kajakaške ceste.
Stanislav Artelj je podal pobudo za ureditev odvodnjavanja na Gustinčičevi ulici.
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Valentin Zavašnik je vprašal, kdaj se bo čistilo peskolov na Šturmovi ulici, potrebno pa bi bilo
čiščenje tudi ostalih kanalov na območju Tacna?
Predsedujoči mu je odgovoril, da so za čiščenje zadolžene pristojne službe, ki pa dela ne opravljajo
redno. Kanal peskolova na Šturmovi poteka po privatnem zemljišču, zato je za čiščenje potrebno
soglasje lastnikov.

*******
Ob 20.32 uri se je navzočnost na seji spremenila ( prisotnih 7 članov sveta).
*******

Predsedujoči je pred zaključkom seje, člane sveta zaprosil, da po izidu podajo svoje mnenje glede
vsebine informativnega lista- zgibanke.

Seja je bila zaključena ob 20:45 uri

Zapisala:
Brigita Pavlič

Primož Burgar
Predsednik Sveta četrtne skupnosti
Šmarna gora
Mestne občine Ljubljana
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