Številka:900- 270/2016-4
Datum:26.09.2016

ZAPISNIK
14. seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, ki je bila v sredo, 21. 09. 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 10 članov sveta, kar je
pomenilo, da je bil svet sklepčen in je lahko pričel z delom.
NAVZOČI ČLANI SVETA: Primož Burgar, Stanislav Artelj, Renata Jernejc,Franc Marolt,
mag. Tanja Muha, mag. Alenka Pirjevec, Maja Premrl, Marko Ramovž,
Renata Zajc in Valentin Zavašnik.
ODSOTNI: Bogdan Groznik (opravičeno), Alojz Suhoveršnik (opravičeno) 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 za sejo.
Razpravljal ni nihče, zato je predsedujoči dal na glasovanje naslednji DNEVNI RED:
1. Potrditev zapisnika 13. redne seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, Mestne
občine Ljubljana
2. Aktivnosti med 13. in 14. sejo- prejeta in poslana pošta
3. Priprava na proračun MOL 2017 in 2018 –predlogi za pripravo finančnih načrtov ČS
in plana malih del
4. Realizacija finančnega načrta za leto 2016
5. Strokovna ekskurzija
6. Poročilo predsednika sveta
7. Pobude, predlogi in vprašanja članov sveta ter pobude občanov
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
POTRDITEV ZAPISNIKA 13. REDNE SEJE SVETA ČETRTNE SKUPNOSTI ŠMARNA
GORA, MESTNE OBČINE LJUBLJANA
Gradivo so člani sveta prejeli skupaj z vabilom na sejo.
O zapisniku ni razpravljal nihče, zato je predsedujoči dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA št. 1/ 14:
Svet četrtne skupnosti Šmarna gora sprejema zapisnik 13. redne 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
AKTIVNOSTI MED 13. IN 14. SEJO- PREJETA IN POSLANA POŠTA
Gradivo so člani sveta prejeli naknadno.
Seznam prejete in poslane pošte se članom sveta pošilja 1 teden pred sklicano redno sejo. Za dodatna
pojasnila v zvezi z seznamom ali vpogledom v dokumente se člani sveta obrnejo na strokovno
sodelavko.
Mag. Tanja Muha je predlagala, da se v razpredelnico prejete in poslane pošte doda še en stolpec za
vpis opomb ( npr. ni v pristojnosti ČS).

AD 3
PRIPRAVA NA PRORAČUN MOL 2017 IN 2018 –PREDLOGI ZA PRIPRAVO FINANČNIH
NAČRTOV ČS IN PLANA MALIH DEL
Kratko pojasnilo v zvezi z pripravo finančnih načrtov za leti 2017 in 2018 s plani malih del je podal
predsedujoči.
Člane sveta je seznanil, da si je s predstavniki Oddelka za šport,MU,MOL in Zavoda za šport
Ljubljana ogledal lokacijo za postavitev fitnes naprav na prostem. Na podlagi ogleda je bilo
dogovorjeno tudi, da se zamenjata poškodovana odbojkarska mreža in košarkaška tabla na športnem
igrišču v Gameljnah. Zunanje fitnes naprave ob športnem igrišču v Gameljnah naj bi se postavile
predvidoma spomladi prihodnje leto v okviru sredstev, ki jih bo ČS namenila za plan malih del.
V razpravi je mag. Alenka Pirjevec povedala, da ni tabel oziroma kažipotov za poti na Šmarno goro.
Predsedujoči je povedal, da nekaj tabel oziroma kažipotov je postavljenih, da pa ne bi bilo odveč, če
bi bila postavljen še kakšen,zato bo podan predlog Turističnemu društvu za postavitev še kakšnega
kažipota.
Mag. Tanja Muha je za izvedbo plana malih del podala naslednje predloge:barvanje mostovnih ograj,
obrezovanje zelene vegetacije, postavitev zunanjih fitnes naprav.
Za izvedbo plana malih del so bili podani naslednji predlogi:
- barvanje mostovnih ograj
- obrezovanje zelene vegetacije ob cestah
- nabava in montaža zunanjih fitnes naprav
- urejanje nasadov na prometnih otokih in zelenici v Šmartnem in v Tacnu
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Predsedujoči je po razpravi dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA ŠT. 2/14:
Predlogi za vključitev v plan malih del za leti 2017 in 2018 so: barvanje mostovnih ograj v
Gameljnah, obrezovanje zelene vegetacije ob cestah, nabava in montaža zunanjih fitnes naprav
ter urejanje nasadov na prometnih otokih in zelenicah v Šmartnem in Tacnu.
Strokovna služba pridobi ponudbe, na osnovi katerih se bo pripravil plan malih del.
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 4
REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2016
Predsedujoči je povedal, da izvrševanje finančnega načrta ČS za leto 2016 poteka skladno z program,
da pa bo potrebna prerazporeditev sredstev med postavkami. Predlagal je, da se v okviru sredstev
namenjenih za komunalo izvede ureditev poti za trgovino Mercator in okolica pri končni avtobusni
postaji v Gameljnah (obrez zelene vegetacije).Slednje je bistvenega pomena, saj je tudi že z
odgovornimi iz Poslovnega sistema Mercator dogovorjeno, da bodo uredili zelenico pred trgovino.
V nadaljevanju je predlagal, da se ostanek sredstev iz PP –Komunala in ostanek sredstev neizplačanih
sejnin, zaradi manjše udeležbe članov sveta na sejah od predvidene,prerazporedi na PP 016024.
Ker pripomb in drugih predlogov ni bilo je predsedujoči dal na glasovanje sledeči
PREDLOG SKLEPA ŠT. 3/14:
Ostanek sredstev na PP 045123 –Komunala in ostanek sredstev neizplačanih sejnin, zaradi
manjše udeležbe članov sveta na sejah od predvidene, se prerazporedi. Sredstva bodo
porabljena za tiskanje 4. številke Šmarnogorskih razgledov, nabavo blaga za

decembrsko obdaritev otrok, nabavo poslovnih daril za člane sveta in nabavo
novoletnih voščilnic.
Prerazporedi se tudi sredstva v višini 200 € okviru PP 016024, ker ne bodo nabavljene
vrednostne kartice za mobilni telefon četrtne skupnosti.
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 5
STROKOVNA EKSKURZIJA
Ker v mesecu juniju ekskurzija po sklepu, sprejetem na 13. redni seji ni bila izvedena, bo v mesecu
oktobru izvedena enodnevna strokovna ekskurzija.
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AD 6
POROČILO PREDSEDNIKA SVETA
Predsedujoči je poročal o:
- poteku aktivnosti za ureditev pločnika in širitev ceste v Zg. Gameljnah;
- čiščenju prodnega zadrževalnika na Ul. bratov Novak;
- ureditvi poljskih poti in vzdrževanju ceste Zg. Gameljne-Povodje;
- reševanju problematike za prestavitev ulične svetilke na Cesti Cirila Kosmača;
- reševanju problematike vožnje tovornih vozil in odlaganje materiala v gramoznico Gameljne;
- dogovoru glede postavitve fitnes naprav in obnove rekvizitov na Športnem igrišču v Gameljnah;
- tematiki razgovora na koordinaciji predsednikov ČS z Podžupanom MOL;
- razgovoru sestanka v zvezi z strokovnimi podlagami za urejanje Šmartna;
- aktivnostih pri pridobivanju soglasij za postavitev cestne razsvetljave v Sp. Gameljnah;
- aktivnostih vezanih na izvrševanje proračuna MOL za leto 2016- pripravi in oddaji polletnega
poročila o realizaciji finančnega načrta Četrtne skupnosti Šmarna gora za leto 2016 za obdobje 1.1.
do 30.6.2016 in rebalansu za leto 2016;
- usklajevalnem sestanku protipoplavnih ukrepih za povodje Gameljščice na območju MOL;
- ogledu s predstavnikom Poslovnega sistema Mercator in vzdrževalcem za ureditev zelenice pred
trgovino Mercator;
- in še o: vzdrževanju ceste Zg. Gameljne –Povodje ter ureditvi dela navedene ceste, ki naj bi
potekala v več fazah ( 1. faza zajema območje ureditve v delu od prve do zadnje stanovanjske
hiše), problematiki razraščene zelene vegetacije ob Cesti vstaje ( od okroglega spomenika proti
Šmartnemu) in zapori ceste v Gameljne za izvedbo programa Evropskega tedna mobilnosti.

Ob 19.00 uri se je navzočnost na seji spremenila ( prisotnih 9 članov sveta).

AD 7
POBUDE, PREDLOGI IN VPRAŠANJA ČLANOV SVETA IN POBUDE OBČANOV
► Predsedujoči je povedal, da je bilo na četrtno skupnost prejeto vprašanje enega izmed krajanov,
zakaj se v Spodnjih Gameljnah, kjer je predvidena osvetlitev ulice namesto klasične, ne postavi
solarna cestna razsvetljava. Četrtna skupnost je glede dane pobude prejela odgovor pristojnega
oddelka na Mestni občini Ljubljana, ki ga dobesedno navajamo:
»V MOL imamo standardno opremo javne razsvetljave (katalog urbane opreme) in sicer s
priključkom na električno energijo. Solarni sistem razsvetljave ni predviden.«
Ustna vprašanja in predloge so podali:
►mag. Tanja Muha
 ali se nadaljuje postopek za zamenjavo vodovodnih cevi in dograditev cevi za meteorno
kanalizacijo v Spodnjih in Srednjih Gameljnah;
 ali je bilo na koordinaciji predsednikov svetov s podžupanom tudi kaj govora o
kategorizacije cest;
 ali so kakšni premiki pri odpravi slabega stanja ruske dače v Zgornjih Gameljnah in ali je
bil kakšen odziv s strani Društva Slovenija-Rusija;
 ali se aktivnosti vezane za ureditev parkirišča v Tacnu, nadaljujejo?
Predsedujoči je povedal, da podatka o zamenjavi cevi še nimamo ter da na koordinaciji predsednikov
svetov ČS z podžupanom o kategorizaciji cest niso govorili. Glede slabega stanja ruske dače smo s
strani MOL prejeli negativni odgovor za odkup objekta, s strani društva Slovenija Rusija odgovora
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oziroma odziva ni bilo, v notranjosti objekta pa se izvajajo dela, ker je upravitelj objekta prejel
inšpekcijsko odločbo za ureditev. Zadnja dražba za odkup je bila neuspešna, naslednja naj bi bila
oktobra. Povedal je še, da so aktivnosti za ureditev parkirišča v Tacnu trenutno ustavljene.
►Marko Ramovž je predlagal
-da se vsem članom sveta po e-pošti posreduje članek iz časopisa Dnevnik glede
problematike razraščene zelene vegetacije ob Cesti vstaje;
- in vprašal, kaj je z odkupom zemljišč za izgradnjo Centra Četrtne skupnosti Šmarna gora v
Šmartnem?
Predsedujoči je povedal, da bo članek iz časopisa Dnevnik poslan vsem članom sveta. Izgradnja
Centra četrtne skupnosti je projekt MOL, ki se bo sicer izvedel, vendar se gradnja časovno
oddaljuje. Trenutno se še ne ve, ali bo potrebna gradnja vrtca ali širitev šole glede na poseljenost
območja z novimi prebivalci.
►Renata Zajc je
- opozorila na problematiko hiše na Rocenski- nove naselitve delavcev, onesnaženost s smetmi,
skladišče gradbenega materiala in
- nedovoljeno lepljenje plakatov in oglasov na ograjo ob parkirišču v Tacnu
Predsedujoči je povedal, da se bo poslal dopis na inšpekcijo.

Seja je bila zaključena ob 20:00 uri.

Zapisala:
Brigita Pavlič

Primož Burgar
Predsednik Sveta četrtne skupnosti
Šmarna gora
Mestne občine Ljubljana
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