Številka:900- 87/2017-4
Datum:13.03.2017

ZAPISNIK
18. seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, ki je bila v torek, 07. 03. 2017 s pričetkom ob 18.00
uri, v sejni sobi Službe za lokalno samoupravo MU MOL, na sedežu ČS,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 9 članov sveta, kar je
pomenilo, da je bil svet sklepčen in je lahko pričel z delom.
NAVZOČI ČLANI SVETA: Primož Burgar, Bogdan Groznik, Renata Jernejc,Franc Marolt,
dr. Dragan Matić, mag. Tanja Muha,Marko Ramovž,
Alojz Suhoveršnik, Renata Zajc in Valentin Zavašnik.
OPRAVIČENO ODSOTNA: Stanislav Artelj in mag. Alenka Pirjevec
ODSOTNA: Maja Premrl
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 17. redne seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, Mestne
občine Ljubljana
2. Aktivnosti med 17. in 18. sejo- prejeta in poslana pošta
3. Zaključni dokumenti finančnega načrta ČS Šmarna gora za leto 2016
4. Seznanitev s projektom« Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnikov
Ljubljansko polje in Barje:Dograditev kanalizacije v aglomelioracijah nad 2000 PE v
MOL«
5. Priprave na izvedbo Dneva ČS
6. Poročilo predsednika sveta
7. Pobude, predlogi in vprašanja članov sveta ter pobude občanov
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.

AD 1
POTRDITEV ZAPISNIKA 17. 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
Predsedujoči je odprl razpravo.
O zapisniku ni razpravljal nihče, zato je predsedujoči dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA št. 1/ 18:
Svet četrtne skupnosti Šmarna gora sprejema zapisnik 17. redne 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.

Ob 18.08 uri se je navzočnost na seji spremenila ( prisotnih 10 članov sveta).

AD 2
AKTIVNOSTI MED 17. IN 18. SEJO- PREJETA IN POSLANA POŠTA
Gradivo so člani sveta prejeli naknadno.
Predsedujoči je podal pojasnila v zvezi z prispelo in poslano pošto med sejama, pri čemer so bili
predmet razprave odgovori Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet za sanacijo cestišča v
Srednjih Gameljnah od h. št. 24 do 31 c ter ostale problematike, vezano na dopis četrtne skupnosti.
Razpravljali so dr. Dragan Matić, Tanja Muha, Alojz Suhoveršnik, Marko Ramovž,Renata Zajc in
Primož Burgar.
Dr. Dragan Matić je povedal, da je podal poslansko vprašanje oz. predlog vezan na (ne)delovanje
(utripajoča rumena luč) semaforja v križišču z Gameljsko in Dunajsko cesto zaradi česar nastajajo
zastoji, saj je oteženo zavijanje desno in levo na Dunajsko cesto (umik semaforja in razširitev ceste).
Obljubil je, da bo na seji Mestnega sveta podal svetniško vprašanje oz. pobudo, da Mestna občina
Ljubljana razliko pri reševanju zadev med centrom mesta in četrtno skupnostjo zmanjšuje,ne pa
povečuje, saj pobude, ki jih posreduje četrtna skupnost velikokrat niso upoštevane.
Mag. Tanja Muha je menila, da bi bil potreben nov sestanek z predstavniki MOL- a in ARSA, glede
na to, da je bila narejena nova študija za ureditev protipoplavnih ukrepov na območju MOL na
katerem bi bilo potrebno dogovoriti aktivnosti za naprej.
Na podlagi razprave so bili oblikovani naslednji zaključki:
- ugotavljamo, da se je sodelovanje posameznih oddelkov MOL, predvsem OGDP-ja močno
spremenilo oz. četrtno skupnost pri reševanju nekaterih zadev ignorira ( postavitev javne
razsvetljave, problematika parkiranja), še zlasti zato, ker smo na
obrobju Ljubljane in smatramo, da jim ni v interesu, da bi se tu zadeve reševale. Zaradi slednjega bo
na seji dr. Dragan Matić postavil poslansko vprašanje;
- četrtna skupnost si bo še naprej prizadevala za rešitev perečih problemov;
- predsednik sveta bo pripravil dokument o zadevah, ki bi jih bilo potrebno urediti v naši ČS- zaščita
Šmarne gore in Rašica zaradi brezvestnega parkiranja obiskovalcev Šmarne gore ter vseh ostalih
problemih, ki se pojavljajo na območju četrtne skupnosti, s predlogi rešitev in argumenti. Pri

pripravi gradiva se pričakuje pomoč vseh članov sveta;
- pošlje se dopis za sestanek s Komunalnim podjetjem Ljubljana vezano na gramoznico;
- koncesionar bo opravil ogled in nujna vzdrževalna dela na cesti v Srednjih Gameljnah od h. št. 24
do 31/ c po 15. 3. 2017;
Ob 18.41 uri se je navzočnost na seji ponovno spremenila ( prisotnih 9 članov sveta).

AD 3
ZAKLJUČNI DOKUMENTI FINANČNEGA NAČRTA ČS ŠMARNA GORA ZA
LETO 2016
Gradivo so člani sveta prejeli skupaj z vabilom na sejo.
Predsednik Sveta je podal kratko obrazložitev.
Ker vprašanj s strani članov sveta ni bilo je predsedujoči dal na glasovanje naslednji
PREDLOG SKLEPA ŠT. 2/18:
Svet ČS Šmarna gora, MOL se je seznanil z zaključnimi dokumenti finančnega načrta ČS
Šmarna gora za leto 2016:
- Poročilom o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih
programov in podprogramov (II/2.1);
- Poročilom o doseženih ciljih in rezultatih neposrednega uporabnika in proračunskih postavkah
ter projektih (II/2.2);
- Poročilom o realizaciji finančnega načrta ČS Šmarna gora.
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 4
SEZNANITEV S PROJEKTOM« ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA
OBMOČJU VODONOSNIKOV LJUBLJANSKO POLJE IN BARJE:DOGRADITEV
KANALIZACIJE V AGLOMELIORACIJAH NAD 2000 PE V MOL«
Gradivo so člani sveta prejeli skupaj z vabilom na sejo.
22.2 2017 je bila organizirana skupna predstavitev za člane svetov četrtnih skupnosti, kjer so
predstavniki Oddelka za gospodarske javne službe in promet ter LUZ-a predstavili projekt in
odgovarjali na vprašanja članov svetov.
Pričetek izvajanja projekta je odvisen od odločbe Evropske komisije,pričakuje pa se, da se bo
izgradnja lahko pričela še v letošnjem letu in zaključila leta 2020.
Za ČS Šmarna gora je predvideno 9.400 m nove javne kanalizacije na območju Tacna, Šmartna in
Gameljn. Kot je bilo pojasnjeno na predstavitvi, območje Rašice ni vključeno v navedeni projekt.
Izgradnja kanalizacije na območju Rašice se bo financirala s sredstvi Mestne občine Ljubljana,
izvedba pa pričakuje se v letih 2018-2019.

Po razpravi je predsedujoči dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA ŠT. 3/18:
Svet ČS Šmarna gora, MOL se je seznanil z projektom« Odvajanje in čiščenje odpadne vode na
območju vodonosnikov Ljubljansko polje in Barje:Dograditev kanalizacije v aglomelioracijah
nad 2000 PE v MOL«,ga podpira in pričakuje, da bodo pristojni četrtno skupnost sprotno
obveščali.
Navzočih je bilo 9 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 8 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 8 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.

AD 5
PRIPRAVE NA IZVEDBO DNEVA ČS
Predsedujoči je povedal, da se je potrebno dogovoriti glede izvedbe programov in prireditev ob
Dnevu ČS in predlagal, da se razširjena seja sveta ČS z krajani izvede 4.5.2017 v OŠ Šmartno, na
katerem bi bila predstavljena dejavnost Mediacijskega centra Ljubljana.
Izvedba programa Dneva ČS je predvidena za soboto 12. maja. Organizator Dneva bo Športno
društvo Rašica- Gameljne v sodelovanju z četrtno skupnostjo in društvi. Predviden je kulturni
program, balinanje, plezalna stena ter razne predstavitve dejavnosti in aktivnosti ter projekta
“Enkratno je stvari uporabljati večkratno” - spodbujanje ponovne uporabe odpadkov JP SNAGA,
delovanja JP VODOVOD KANALIZACIJA- ozaveščanje o pomenu čiste pitne vode z obiskom
maskote Cevko. Z mobilnim igralom »gasilski dom 112« bi otrokom prikazali gasilsko dejavnost in
varen umik - evakuacija iz stavbe v primeru nesreče. V večernem času pa bi bil še slavnostni program
v Domu krajanov.
Mag. Tanja Muha je predlagala, da bi se v program vključila predstavitev plazilcev, OŠ bi lahko
pripravila delavnico s poskusi, predstavili bi se lahko perspektivni mladi izvajalci.
Po razpravi je predsedujoči dal na glasovanje naslednje predloge sklepov
PREDLOG SKLEPA ŠT. 4/18:
Nova številka Šmarnogorskih razgledov bo izšla po 20. aprilu. Prispevki oz. članki se zbirajo do
25. marca 2017.
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. 5/18:
Razširjena seja Sveta ČS bo 4. 5. 2017 ob 17.00 uri v Osnovni šoli Šmartno.
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. 6/18:
Prireditev ob Dnevu ČS bo 12. maja na športnem igrišču v Gameljnah.
Navzočih je bilo 9 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 9 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 9 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
Ob 19.21 uri se je navzočnost na seji ponovno spremenila ( prisotnih 8 članov sveta).

AD 6
POROČILO PREDSEDNIKA SVETA
Predsedujoči je podal poročilo.
Povedal je tudi, da Mestna občina Ljubljana pripravlja celostno prometno strategijo in v ta namen
organizira 23. marca javno razpravo za Četrtne skupnosti Dravlje, Šiška, Šentvid, Šmarna gora na
sedežu ČS Dravlje. Zaprosil je, če se kdo od svetnikov razprave udeleži.

AD 7
POBUDE, PREDLOGI IN VPRAŠANJA ČLANOV SVETA IN POBUDE OBČANOV
► Bogdan Groznik je vprašal ali je uradno kaj znano, da naj bi lastnik ruske dače v Gameljnah
kupil še del zemljišča za tem objektom, saj naj bi tam gradil?
Predsedujoči je povedal, da podatka o kakršnikoli gradnji na tem območju nimamo.

Dnevni red je bil izčrpan in predsedujoči je sejo zaključil ob 20:00 uri.

Zapisala:
Brigita Pavlič

Primož Burgar
Predsednik Sveta četrtne skupnosti
Šmarna gora
Mestne občine Ljubljana

