Številka:900- 193/2017-4
Datum:07.06.2017

ZAPISNIK
19. seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, ki je bila v torek, 06. 6. 2017 s pričetkom ob 18.00 uri,
v sejni sobi, 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 7 članov sveta, kar je
pomenilo, da je bil svet sklepčen in je lahko pričel z delom.
NAVZOČI ČLANI SVETA: Primož Burgar, Stanislav Artelj Bogdan Groznik, Renata Jernejc,
Franc Marolt, Alojz Suhoveršnik in Renata Zajc.
OPRAVIČENO ODSOTNI: mag. Alenka Pirjevec, mag. Tanja Muha, Maja Premrl in
Valentin Zavašnik
ODSOTNI: dr. Dragan Matić in Marko Ramovž
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 18. redne, 6. in 7. izredne seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna
gora, Mestne občine Ljubljana
2. Aktivnosti med 18. in 19. sejo- prejeta in poslana pošta
3. Komunalne zadeve na območju ČS
4. Realizacija finančnega načrta za leto 2017
5. Poročilo predsednika sveta
6. Pobude, predlogi in vprašanja članov sveta ter pobude občanov
Navzočih je bilo 7 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 7 članov sveta.
Za predlagani dnevni red je glasovalo 7 članov sveta.
Dnevni red je bil sprejet.

AD 1
POTRDITEV ZAPISNIKA 18. SEJE, 6. IN 7. IZREDNE 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 zapisnikih ni razpravljal nihče, zato je predsedujoči dal na glasovanje naslednje predloge sklepov
PREDLOG SKLEPA št. 1/ 19:
Svet četrtne skupnosti Šmarna gora sprejema zapisnik 18. redne seje brez pripomb.
Navzočih je bilo 7 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 7 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 7 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
PREDLOG SKLEPA št. 2/ 19:
Svet četrtne skupnosti Šmarna gora sprejema zapisnik 6. izredne seje brez pripomb.
Navzočih je bilo 7 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 7 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 7 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
PREDLOG SKLEPA št. 3/ 19:
Svet četrtne skupnosti Šmarna gora sprejema zapisnik 7. izredne seje brez pripomb.
Navzočih je bilo 7 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 7 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 7 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.

AD 2
AKTIVNOSTI MED 18. IN 19. SEJO- PREJETA IN POSLANA POŠTA
Gradivo so člani sveta prejeli naknadno. Vprašanj s strani članov ni bilo.

AD 3
KOMUNALNE ZADEVE NA OBMOČJU ČS
Vezano na komunalne zadeve na območju ČS je predsedujoči povedal:
- da so dela pri izgradnji pločnika od AC do Zg. Gameljn zaključena, zarisati je potrebno še
prehod za pešce;
- v Zgornjih Gameljnah so pri izvajanju del širitve ceste in izgradnjo pločnika, nastali določeni
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problemi v zvezi z obstoječimi živimi mejami- zadeva se je rešila. Dela naj bi bila zaključena
do konca junija, postaviti je potrebno še robnike in asfaltirati. V celotni dolžini bo cesta široka 5,5
m, pločnik 1,10 in 1,30 m, razen v enem delu, kjer bo za 20 cm ožji, ker lastnik ni bil pripravljen
odstopiti zemljišča. Povedal je še, da bi se na naslednji seji Sveta ČS sprejel sklep za posredovanje
pobude MO Ljubljana, za nadaljevanje izgradnje pločnika do Srednjih Gameljn;
- projekt rekonstrukcije ceste Zgornje Gameljne- Povodje je izdelan do meje z Občino Vodice.
Izvajal se bo v 2 fazah, 1. faza na odseku od h. št. Zg. Gameljne 34 do 35 J- urejeno bo
odvodnjavanje, razširitev in asfaltiranje vozišča;
Alojz Suhoveršnik je povedal, da je bila na zemljišču enega izmed lastnikov brez njegove privolitve
narejena ponikovalnica, pri čemer so bo moral lastnik pri košnji ali oranju izogibati betonskega jaška.
Predlagal je, da predsednik preveri, kaj se je lastnik dogovoril z OGDP-jem.
- da koša na Šturmovi ulici, kot je bilo obljubljeno s strani OGDP, še nista postavljena;
- da naj bi bilo do septembra s strani Evropske unije pridobljeno dovoljenje za izgradnjo kanalizacije
območju MO Ljubljana. V ČS Šmarna gora naj bi se izgradnja kanalizacije pričela v letu 2018 in
zaključila 2020 ;
- po obnovi vodovoda v Spodnjih Gameljnah se je na novo asfaltiralo vozišče
Renata Jernejc je ob tem opozorila na problem nepravilnega odvodnjavanja po obnovi vodovoda v
Spodnjih Gameljnah, ker se meteorna voda ne steka v rešetko za odvodnjavanje pač pa mimo,do hiše
stanovalca na koncu poti.
Predsedujoči je obljubil, da se bo pogovoril z prizadetim stanovalcem, investitorja in izvajalca del pa
se bo obvestilo o napaki pri odvodnjavanju po asfaltiranju.

AD 4
REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2017
Zaradi manjših stroškov od planiranih je predsedujoči predlagal, da se ostanek neporabljenih sredstev
od Dneva ČS prerazporedi.
Predlagal je tudi, da se izvede obrez zelene vegetacije ob občinski poti od Grobeljce proti Spodnjim
Gameljnam. Nato je še pozval člane pododborov, da čim prej pripravijo seznam komunalnih del, ki
jih je potrebno izvesti iz sredstev ČS.
Ker pripomb ni bilo, je predsedujoči dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA ŠT. 4/19:
Svet ČS Šmarna gora, MOL se je seznanil z porabo sredstev, ki so bili planirani v finančnem
načrtu za izvedbo Dneva ČS. Ker so bili stroški manjši od predvidenih se ostanek sredstev iz PP
086004 prerazporedi na PP 016024 podkonto 4020 99- Drugi splošni material in storitve.
Navzočih je bilo 7 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 7 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 7 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
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PREDLOG SKLEPA ŠT. 5/19:
Naroči se obrez zelene vegetacije ob občinski poti med Grobeljco proti Spodnjim Gameljnam.
Dela morajo biti izvedena julija. Sredstva so zagotovljena na postavki Področje komunala-ČS
Šmarna gora iz vsakega pododbora.
Navzočih je bilo 7 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 7 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 7 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.

AD 5
POROČILO PREDSEDNIKA SVETA
Predsedujoči je podal poročilo o:
- čistilni akciji v kateri so množično kot vsa leta doslej, sodelovala društva, udeležbe s strani
krajanov pa ni bilo;
- sestanku v zvezi z urejanjem lastniških razmerij za rekonstrukcijo ceste skozi Šmartno;
- tekmovanju v velikih kanujih na Ljubljanici med četrtnimi skupnostmi, kjer je ČS Šmarna gora
zasedla 1. mesto med ekipami;
- izvedbi nekaterih prioritetnih nalog za obdobje 2014-2018 ( ureditev otroškega igrišča v
Gameljnah,delna sanacija plazu nad ribogojnico v Gameljnah- dokončno se bo sanacija
izvajala v letu 2018- 2019, izgradnja pločnika od AC do Zgornjih Gameljn);
- predlogu za zaprtje Ceste v Gameljne za izvedbo programa Evropskega tedna mobilnosti
2017;
- razgovoru glede gramoznice v Gameljnah;
- prenovi dvorane v Tacnu.

AD 6
POBUDE, PREDLOGI IN VPRAŠANJA ČLANOV SVETA TER POBUDE OBČANOV
► Pobude, predlogi in vprašanja članov sveta:
- Franci Marolt je podal pobudo za popravilo vozišča in obrez zelene vegetacije na Cesti Cirila
Kosmača-klanec.
Predsedujoči je povedal, da bosta pobudi posredovani Oddelku za gospodarske dejavnosti in
promet,MU,MO Ljubljana.
- Stanislav Artelj je podal pobudo za obrez v dreves in grmičevja ob Cesti na Rašico.
Predsedujoči je povedal, da bo pobuda posredovana Oddelku za gospodarske dejavnosti in promet.
- Alojz Suhoveršnik je izpostavil problematiko kopičenja kosovnih odpadkov na privatni parceli
Zgornjih Gameljnah nasproti h. št.48b.
Predsedujoči je povedal, da bomo poizkušali urediti zadevo.
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► Pobude občanov:
1. Člani sveta so gradivo prejeli skupaj z vabilom.
Stanovalec Ulice Pot sodarjev je posredoval pisno prošnjo za izvedbo nadaljevalnih del
sanacijskega programa ureditve leve brežine Save od Židankove ulice gorvodno proti tacenskemu
mostu in zaradi posedanja asfalta in zastajanja meteorne vode na vozišču, sanacijo ulice Pot
sodarjev – v delu od Židankove do gostilne Košir.
Predsedujoči je dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA ŠT. 6/19:
Na Agencijo RS za vode se posreduje dopis za odgovor, kdaj se bodo nadaljevala sanacijska
dela leve brežine Save od Židankove ulice do tacenskega mostu, na Oddelek za gospodarske
dejavnosti in promet ,MU,MO Ljubljana pa dopis za odgovor kdaj bo izvedena sanacija ulice
Pot sodarjev, od Židankove ulice do gostilne Košir.
Navzočih je bilo 7 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 7 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 7 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.

2. Pobuda, ki je bila prejeta po sklicu seje, so člani sveta kot gradivo prejeli na seji.
Stanovalec Rocenske ulice je posredoval pisno pobude za izboljšanje prometnih razmer na
navedeni ulici ter na še nekaterih ulicah v Tacnu. Predlaga zaporo Rocenske ceste na začetku
drevoreda oz. pri zadnji hiši na Rocenski ulici proti Policijski akademiji, ureditev prometne
signalizacije s predlogom za postavitev hitrostne ovire in talne označbe v križišču RocenskaThumova ter obnovo talnih označb na parkirišču v Tacnu.
V razpravi je bilo ugotovljeno, da je del ulice, od zadnje hiše mimo Policijske akademije v lasti
države in ne MO Ljubljana. Dogovorjeno je, da bo Oddelku za gospodarske dejavnosti in promet
posredovana pobuda za ogled in proučitev rešitve problematičnega izvoza Rocenska- Thumova in
ureditev označb.

Dnevni red je bil izčrpan in predsedujoči je sejo zaključil ob 20:30 uri.

Zapisala:
Brigita Pavlič

Primož Burgar
Predsednik Sveta četrtne skupnosti
Šmarna gora
Mestne občine Ljubljana
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