Številka:900- 303/2016-4
Datum:10.11.2016

ZAPISNIK
15. seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, ki je bila v torek, 11. 10. 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: Primož Burgar, Stanislav Artelj, Franc Marolt, Maja Premrl,
Marko Ramovž, Alojz Suhoveršnik, Renata Zajc in Valentin Zavašnik.
ODSOTNI: Bogdan Groznik (opravičeno), mag. Alenka Pirjevec (opravičeno), Renata Jernejc,
mag. Tanja Muha in dr. Dragan Matić.
OSTALI NAVZOČI:Brigita Pavlič -strokovna sodelavka Službe za lokalno samoupravo
Predsedujoči je predlagal DNEVNI RED, ki so ga člani sveta prejeli skupaj s sklicem za sejo.
Razpravljal ni nihče, zato je predsedujoči dal na glasovanje naslednji DNEVNI RED:
1. Potrditev zapisnika 14. redne in 4. izredne seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora,
Mestne občine Ljubljana
2. Aktivnosti med 14. in 15. sejo- prejeta in poslana pošta
3. Osnutek finančnih načrtov četrtne skupnosti Šmarna gora za leti 2017 in 2018
4. Poročilo predsednika sveta
5. Pobude, predlogi in vprašanja članov sveta ter pobude občanov

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 14. REDNE IN 4. IZREDNE SEJE SVETA ČETRTNE
SKUPNOSTI ŠMARNA GORA, MESTNE OBČINE LJUBLJANA
Gradivo so člani sveta prejeli skupaj z vabilom na sejo.

Zapisnik 14. seje:
O zapisniku ni razpravljal nihče, zato je predsedujoči dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA št. 1/ 15:
Svet četrtne skupnosti Šmarna gora sprejema zapisnik 14. redne 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.

Zapisnik 4. izredne seje:
O zapisniku ni razpravljal nihče, zato je predsedujoči dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA št. 2/ 15:
Svet četrtne skupnosti Šmarna gora sprejema zapisnik 4. izredne 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
AKTIVNOSTI MED 14. IN 15. SEJO- PREJETA IN POSLANA POŠTA
Gradivo so člani sveta prejeli naknadno.
Predsedujoči je podal pojasnila v zvezi z prispelo in poslano pošto med sejama.
►Alojz Suhoveršnik je vprašal, ali so pridobljena vsa soglasja za postavitev luči v Sp. Gameljnah od
h. št. 25 a do 2e?
Predsedujoči je povedal, da so pridobljena soglasja lastnikov zemljišč po desni strani proti čistilni
napravi, razen dveh. Na podlagi poslanih soglasij bo Oddelek za gospodarske dejavnosti,MU,MOL
preučil ali se bo sploh šlo v izvedbo oziroma ali bo postavljena cestna razsvetljava samo v delu kjer
so pridobljena soglasja lastnikov zemljišč.

AD 3
OSNUTEK FINANČNIH NAČRTOV ČETRTNE SKUPNOSTI ŠMARNA GORA
ZA LETI 2017 IN 2018
Gradivo so člani sveta prejeli naknadno.
Predsedujoči je povedal, da se višina sredstev v finančnih načrtih za leti 2017 in 2018 glede na leto
2016 bistveno ne spreminja. Sredstva za komunalo so planirana v enaki višini kot v letu 2016 ter
predlagal, da Pododbori čim preje v letu 2017 oblikujejo predloge za izvedbo del.
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Plan malih del se bo oblikoval naknadno v skladu z predlogi, podanimi na prejšnji seji Sveta po
pridobitvi vseh ponudb in v višini planiranih sredstev. Nekatere ponudbe za izvedbo malih del se še
pridobiva.
Predsedujoči je dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA ŠT. 3/15:
Svet ČS Šmarna gora se je seznanil z osnutkom finančnih načrtov ČS Šmarna gora za leti 2017
in 2018. Ker člani sveta na osnutek niso imeli pripomb, se ta preoblikuje v predlog.
Po pridobitvi vseh ponudb predsednik sveta samostojno oblikuje Plan malih del za leti 2017 in
2018 v višini kot je predvideno v finančnih načrtih za leti 2017 in 2018.
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
POROČILO PREDSEDNIKA SVETA
Predsedujoči je poročal:
- da sta planirani še dve seji sveta –redna 9.11 in izredna- 25.11.;
- da bo prednovoletno srečanje članov sveta po izredni seji 25.11.;
- o temi razgovora na srečanju predsednikov četrtnih skupnosti z Županom in Podžupanom g.
Dejanom Crnekom;
- o izvedbi kanalizacije na območju MOL –MOL še čaka na podpisano pogodbo s strani Evropske
unije;
- o postopku za rušitev hiše v Zg. Gameljnah za širitev ceste in izgradnjo pločnika- naročen je
elaborat za rušitev- če ne bo zapletov, se izvedba pločnikov pričakuje v prvi polovici leta 2017;
- da je rekonstrukcija državne ceste usklajena med Direkcijo RS za investicije in MOL-om;
- da novega parkirišča v Tacnu ne bo.

AD 5
POBUDE, PREDLOGI IN VPRAŠANJA ČLANOV SVETA IN POBUDE OBČANOV
► Pobuda občanke-ureditev dela poti Pot na goro
Občanka je posredovala pobudo, da se zaradi varnosti uporabnikov, primerno uredi del poti s parc. št.
576 k.o. Tacen od h. št. 36 do Šturmove ulice. Pot se od navedene hišne številke močno zoži, po njej
vozijo motoristi, kolesarji, pojavlja pa se tudi plazenje zemljine.
Predsedujoči je dal na glasovanje sledeči
PREDLOG SKLEPA ŠT. 4/15:
Pobuda se posreduje v 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
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►Renata Zajc je povedala, da so od table Vikrče mimo Kovača postavljeni zabojniki - izvajala naj
bi se cestna dela- ureditev pločnikov in ceste.
Valentin Zavašnik je glede izvedbe del pojasnil, da bo Občina Medvode načrtovana dela izvajala
z evropskimi sredstvi in da ima izvedbo v planu že 3 leta. Problem bo nastal s prometom, ker
obvozne ceste, po kateri bi lahko uredili obvoz, ni. Opozoril je še, da bo potrebno paziti glede
odvoda, da ne bi meteorno vodo speljali v Savo na naši strani. Poligon ima namreč dodaten odvod.
►Alojz Suhoveršnik je povedal:
- da je bil na sestanku glede zemljišča za novi gasilni dom v Gameljnah. Obljubam, danim na
sestanku ne verjame, dokler gasilci ne bodo imeli v rokah notarski zapis o lastništvu zemljišča.
- prosil, da se poizve, kdo je postavil vodnjak s tremi pipami na osrednjem delu starega dela
pokopališča v Šmartnem ( pri križu), kam gre odtok in od kje priteka voda iz pip. Zadeva je
neugledna, poleg tega pa bo nastal problem ob 1. novembru;
- da se na prednovoletno srečanje članov sveta povabi tudi sodelujoče pri izvedbi program, ko je
bila ČS zeleni ambasador;
- da ga pogosto kliče g. Verbič v zvezi z napredovanjem postopka za izvedbo pločnika in širitve
ceste v Zg. Gameljnah z željo, da sodeluje pri rešitvi problema;
Predsedujoči je povedal, da je bil stari del pokopališča Šmartno pred postavitvijo vodnjaka v tem delu
lepo razširjen in se strinjal, da je sedaj ta del postal neugleden. V zvezi z navedenim bo najprej
poiskal informacijo pri župniku, v kolikor odgovora ne bo, se bo ČS obrnila na upravljavca
pokopališča JP Žale. Menil je, da bi lahko ČS podala pobudo za razširitev pokopališča Šmartno, ko
bodo za to podani pogoji. Sedaj se vršijo pokopi pokojnikov od vsepovsod. Zaradi slednjega kmalu
ne bo več prostora za nove grobne prostore, namenjenih pokopu pokojnikov z območja ČS, razen
tistih, ki že imajo grobove. Nadalje je povedal, da bodo na prednovoletno srečanje članov sveta
povabljeni tudi sodelujoči pri izvedbi programa, ko je bila ČS zeleni ambasador ter še, da g. Verbič
lahko sodeluje pri izvedbi postopka za izvedbo pločnika in širitev ceste v Zg. Gameljnah v
pogovorih z MOL-om.
Predsedujoči je dal na glasovanje sledeči
PREDLOG SKLEPA ŠT. 5/15:
Informacijo v zvezi z postavitvijo vodnjaka na starem delu pokopališča ( pri križu) se najprej
preveri pri župniku. Če odgovora ne bo, se posreduje dopis upravljavcu pokopališča JP Žale.
Navzočih je bilo 8 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 8 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 8 članov sveta.
Sklep je bil sprejet
►Franc Marolt je vprašal ali bo postavljena tabla »dovoljeno za lokalni dovoz« na Šturmovi ulici
zaradi obiskovalcev Šmarne gore, ki se po tej ulici vozijo in parkirajo svoja vozila.
Predsedujoči je pojasnil, da je problematiko izpostavil na koordinaciji predsednikov ČS z
podžupanom MOL. Znano mu je, da bo lastnik zemljišča za Kardeljevo vilo poskrbel za namestitev
tabel za prepovedano parkiranje obiskovalcem Šmarne gore ter, da so stanovalci Šturmove
pripravljeni ulico tudi zapreti, v kolikor se problematika s prometom ne bo rešila.
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►Valentin Zavašnik je vprašal ali so narejeni projekti za ureditev križišča Tacenska – Kajakaška in
izvozom, ki je sedaj nelegalen, iz Ulice Pot sodarjev na Tacensko cesto?
Predsedujoči je povedal, da projektov še ni.

► Predsedujoči je podal predlog, da se pripravi seznam vseh problemov oziroma nerešenih zadev
na način, kot je bilo pripravljeno gradivo O poplavni ogroženosti na območju ČS.

Dnevni red je bil izčrpan in predsedujoči je sejo zaključil ob 20:40 uri.

Zapisala:
Brigita Pavlič

Primož Burgar
Predsednik Sveta četrtne skupnosti
Šmarna gora
Mestne občine Ljubljana
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