Številka: 900- 51/2012-2
Datum: 22.2.2012

ZAPISNIK
10. seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, MOL, ki je bila v sredo, 22.2.2012 ob 18,00 uri, na
sedežu Četrtne skupnosti Šmarna gora, Pločanska 8, Ljubljana.
Sejo je sklical in vodil predsednik sveta g. Dejan Crnek.
Predsedujoči je ugotovil, da je na začetku seje od 13. Članov sveta navzočih 11 članov sveta, kar je
pomenilo, da je bil svet sklepčen in je lahko pričel z delom.
NAVZOČI ČLANI SVETA: Dejan Crnek, Meti Buh Gašparič, Bogdan Groznik, Matjaž Groznik, Jože
Ježek, Boštjan Lah, Jelka Lebesmühlbacher, Franci Marolt, Marko Ramovž,
Alojz Suhoveršnik, Renata Zajc
ODSOTNA ČLANA SVETA: Jože Ponikvar, Maja Premrl
OSTALI NAVZOČI: Ladka Debevc, Brigita Pavlič – strokovni sodelavki Službe za lokalno samoupravo,
MU, MOL , Valentin Zavašnik zunanji član Pododbora za Tacen, Katarina Ferlin,
Manca Smolej predstavnici tabornikov, Primož Burgar predsednik PGD Tacen
Predsedujoči je pozdravil vse navzoče in predlagal, da zaradi gostov na seji točki 4 in 5 DNEVNEGA
REDA , ki so ga člani sveta prejeli skupaj z vabilom na sejo postaneta 1. In 2. točka ostale pa se
preštevilčijo.
Ker razprave ni bilo, je predsedujoči dal na glasovanje naslednji spremenjen DNEVNI RED:
1. Priprava na čistilno akcijo “očistimo svet”
2. Informacija o reševanju lastniške problematike v Gasilnem domu v Tacnu
3. Pregled in potrditev zapisnika 9. redne seje Sveta četrtne skupnosti Šmarna gora, Mestne
občine Ljubljana
4. Potrditev Izvedbenega načrta ČS Šmarna gora za leto 2012
5. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih, poslovno poročilo in poročilo o realizaciji
finančnega načrta ČS Šmarna gora za leto 2011
6. Priprava na Dan četrtne skupnosti
7. Pobude, predlogi in vprašanja članov sveta
Navzočih je bilo 11 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 11 članov sveta.
Za predlagani dnevni red je glasovalo 11 članov sveta.
Dnevni red je bil sprejet.

AD 1
PRIPRAVA NA ČISTILNO AKCIJO “OČISTIMO SVET”
Ga. Buh Gašparič je uvodoma povedala da:
-

-

-

bo akcija organizirana v soboto 24.3.2012 s pričetkom ob 9. Uri in zaključkom ob 14. uri
akcijo na območju ČS Šmarna gora koordinirajo taborniki v sodelovanju z lokalno skupnostjo
in ostalimi društvi
je akcija prostovoljna in zadnja v takem obsegu, zato bo potrebno več delati na preventivi
so zbirališča prostovoljcev na zbirnih mestih po vsej ČS, centralno zbirališče odpadkov od
koder jih bo odvažalo JP Snaga pa bo tako kot v preteklosti na tacenskem parkirišču, kjer se
bodo odpadki tudi ločevali
je bilo v akciji “očistimo Slovenijo” leta 2010 zbranih 60 ton odpadkov in, da je bila ČS
pohvaljena kot najbolje organizirana, očiščena pa skoraj vsa divja odlagališča
taborniki na terenu divja odlagališča že preverjajo in označujejo, apelira na člane sveta in
tudi ostale krajane, da morebitna nova odlagališča prijavijo
so salonitne plošče nevaren odpadek, ki se odvaža posebej (s strani države pooblaščena
podjetja) in se jih ne sme mešati z drugimi odpadki
sta kontaktni osebi s strani tabornikov Ferlin Katarina tel. 031/708-208 e pošta
ferlin.katarina@gmail.com
in
Smolej
Manca,
tel.
031/410-378
e
pošta
manca.smolej@gmail.com, ki bosta navezali stike tudi z ostalimi društvi, vključno z Ribiškimi
družinami in lovci
bodo v OŠ pripravili pogostitev za udeležence in jo pripeljali na parkirišče
se zaprosi PGD Tacen, da se na dan akcije zapre tacensko parkirišče
so leta 2010 na tacensko parkirišče odpadke vozili domačini, zato ponovno apelira, da se v
akcijo vključi tudi čimveč krajanov, ki imajo možnost prevoza odpadkov (traktorji, prikolice)
akcija rešuje velike količine predvsem kosovnih odpadkov, akcija “očistimo Ljubljano” pa
manjše količine.

G. Burgar predsednik PGD Tacen je povedal, da se parkirišče lahko zapre večer pred akcijo, s plakati
pa je potrebno obvestiti obiskovalce Šmarne gore, da je parkirišče zaprto. PGD Tacen pa
odgovornosti za zaporo parkirišča ne bo prevzelo.
Predsedujoči je povedal, da bo sam prevzel odgovornost.
G. Ježek je povedal, da bi moral vsak lastnik parcele, na kateri se pojavijo odpadki o tem obvestiti
pristojno inšpekcijo in poskrbeti za odvoz.
G. Crnek je povedal, da je sredstev namenjenih akciji manj kot leta 2010, zato se bo potrebno
pozanimati, kako bo z odvozom. Predlagal je, da se ga. Buh Gašparič poveže s JP Snago in pridobi
informacije.
G. Lah je vprašal, kdo vse organizira in izvaja akcijo na področju naše ČS? Ker ostalo tudi sam dobro
pozna in ve, tega pa pač še ne. Ter kako je glede zavarovanj udeležencev?
Ga. Buh Gašparič je povedala, da so organizatorji Ekologi brez meja, Mestna občina Ljubljana, za ČS
Šmarna gora pa taborniki. Udeležba pa je na lastno odgovornost.
G. Lah je povedal, da je treba preprečiti in biti pazljiv, da se ne bi odpadki selili iz ene lokacije na
drugo in potem ostali tam. Ter biti pazljiv glede varnosti udeležencev.

Ga. Buh Gašparič je povedala, da so na dan akcije odstranjeni vsi odpadki iz že prej znanih odlagališč,
spremlja pa se tudi odvoz na centralno zbirališče in na JP Snago.
G. Lah je vprašal, s čim vse se točno označujejo divja odlagališča s strani teh organizatorjev? Ali da,
ali ne z GPS?
Ga. Buh Gašparič je povedala, da z GPS.
G. Crnek je predlagal, da se pristojne vpraša, kako opozoriti lastnike parcel, da morajo odpadke
odstraniti.
G. Ježek je povedal, da so kazni zelo nizke.
Ga. Zajc je povedala, da je potrebno delati na ozaveščanju ljudi in preventive.
G. Groznik M je povedal, da lahko odpadke na centralno odlagališče (Cesta dveh cesarjev) brez
plačila lahko pripelje fizična oseba, vendar samo z osebnim avtomobilom in tovorno prikolico, ni pa
brezplačen prevoz s kombijem, saj so podjetja in obrtniki zavezani za oddajo odpadkov.
Ga. Buh Gašparič je povedala, da bi bilo na kritična območja, kjer se odlagališča stalno pojavljajo
postaviti vsaj table za prepovedano odlaganje odpadkov ali pa kamere.
Po razpravi je g. Crnek predlagal, da se po izvedeni akciji skliče sestanek, kjer bo obravnavana samo
ta tema.
AD 2
INFORMACIJA O REŠEVANJU LASTNIŠKE PROBLEMATIKE V GASILNEM DOMU V TACNU
Informacijo je podal g. Primož Burgar predsednik PGD Tacen, ki je med drugim povedal, da:
-

-

-

-

je bil leta 1978 podpisan Sporazum med Gasilskim društvom Tacen in tedanjo Krajevno
skupnostjo Šmartno Tacen o sodelovanju in urejanju medsebojnih odnosov in interesov pri
prenovi Doma gasilcev v Tacnu ter upravljanju in vzdrževanju tega doma po dokončni
preureditvi
so problem nastajali že med adaptacijo stavbe, dom se je povečal, spreminjali so se načrti in
uporabnost prostorov, s tem pa so naraščali tudi stroški
z Mestno občino Ljubljana kot pravnim naslednikom Krajevne skupnosti Šmartno Tacen
pogajanja o solastništvu doma intenzivneje potekajo od leta 2000 naprej
je Mestna občina Ljubljana pred dvema letoma vložila tožbo proti Prostovoljnemu
gasilskemu društvu Tacen za solastništvo v razmerju 68% MOL in 32% PGD Tacen, kar je bilo
za PGD nesprejemljivo, kljub tožbi pa so še vedno potekala pogajanja
je PGD Tacen leta 1977 v adaptacijo doma vstopil s 100% lastništvom zemljišča in
sofinanciranjem gradnje doma, z obveznicami za ceste pa so dom sofinancirali tudi krajani,
prostovoljno delo gasilcev in krajanov pa ni bilo ovrednoteno
sta v letu 2011 Mestna občina Ljubljana in Prostovoljno gasilsko društvo Tacen dosegla
sporazum o solastništvu doma, čistopis dogovora je bil že postan tudi pravni službi na
Mestno občino Ljubljana

Dogovor pa zajema sledeče:
-

-

-

-

PGD postane 70% lastnik, MOL pa 30% lastnik
MOL pridobi lastninsko pravico na delu zemljišča, PGD je že izvedlo parcelacijo na zemljišču
in stavbišču
lastništvo prostorov je 55% PGD ( garaže, prostori v prvem nadstropju leva stran, polovica
skupnih prostorov in polovica dvorane), četrtna skupnost in društva 45% (prostori v prvem
nadstropju desna stran, polovica dvorane in skupnih prostorov). Formalno je to lahko hitra
rešitev 1-2-meseca, zatečeno stanje pa je drugačno, saj dve sobi v prvem nadstropju zaseda
najemnik (računovodski servis, ki ima po najemni pogodbi odpovedni rok.
vzdrževanje okolice doma prevzame PGD
stavba nima gradbenega in uporabnega dovoljenja, zaradi spreminjanja načrtov, dogovor je,
da po sodni poravnavi PGD in MOL skupaj pristopita k pridobivanju gradbenega in
uporabnega dovoljenja
obratovalni stroški v domu so razdeljeni, že sedaj sta nameščena dva števca za porabo
elektrike, eden meri porabo PGD, na drugem pa se bodo delili stroški v razmerju 70% MOL,
30% PGD, stroški ogrevanja 60% PGD, 40% MOL, vode 70% PGD, 30% MOL, odvoz odpadkov
50% PGD, 50% MOL, stroške stavbnega zemljišča krije vsak na svojem deležu, strošek
čiščenja skupnih prostorov nosi MOL, prav tako strošek čiščenja dvorane 1x mesečno sicer
pa vsak uporabnik po uporabi. Manjša hišniška opravila zagotavlja PGD.
uporabo dvorane usklajujeta s strani PGD g. Bogdan Snoj in s strani MOL ga. Ladka Debevc
PGD in MOL se dvakrat letno do 1.9. sestaneta glede večjih investicijskih del v domu in se
dogovorita za zagotovitev sredstev v naslednjem proračunu
želja za leto 2013 je izolacija in obnova fasade ter zamenjava oken
MOL ima zagotovljeni dve parkirni mesti, za večje prireditve je potreben predhodni dogovor
Svet četrtne skupnosti naj tudi poda predlog za imenovanje doma, v preteklosti se je že
imenoval Dom gasilcev in krajanov, kar je tudi predlog PGD za vnaprej.

G. Lah je vprašal, kaj je bilo s samoprispevkom pred letom 1978?
G. Burger je povedal, da samoprispevka pred tem letom ni bilo, gradnja sedanjega doma je temeljila
izključno na 100% lastništvu zemljišča in starega doma s strani PGD, PGD pa ga je tudi vzdrževal.
Dogovorjeno je tudi, da v kolikor bi želela MOL svoj delež prodati, ima PGD predkupno pravico. Na
svet četrtne skupnosti je apeliral naj MOL z domom upravlja kot z dobrim gospodarjem, krije stroške
društev in jim zagotovi dobre pogoje za delovanje.
G. Lah je povedal, da pa ni res in se ne strinja, saj se tudi ne da strinjati,da krajani niso prispevali
sredstev, saj so vsekakor prispevali zelo veliko sredstev in to z različnimi načini, nekoč tudi z
določenim (samo)prispevkom in še vedno prispevajo, zato predlaga, da se dom imenuje DOM
krajanov in gasilcev. Nenazadnje tudi zato, ker tako krajani ne bodo “odrivani” ali se ne bodo
počutili, pri čemer so seveda gasilci del krajanov, obratno pa ne ravno, saj tudi ne morejo vsi biti
gasilci – pri čemer so gasilci naši in obenem zelo primerno cenjeni ter visoko podpirani, kar je tudi
prav, obenem pa bodo tako krajani lahko mnogo bolj čutili svoje dosedanje nematerialne in
materialne prispevke za ta dom in čutili v njem izvajane kulturne, umetniške, poljudne itd. Dogodke
in prireditve. Večplastno sožitje na nadaljni razvoj in napredek.
G. Burger je povedal, da bi se glede na vložek in lastništvo sedanji “Dom krajanov” v Tacnu moral
imenovati “Dom krajanov in gasilcev”, da pa v PGD Tacen stojijo za tem, da se imenuje “Dom
gasilcev in krajanov” in ne obratno, ter, da naj bo beseda “gasilci” v nazivu tega doma pred besedo
“krajani”.
Po razpravi predsedujoči ni podal predloga, da naj se ta dom imenuje DOM krajanov in gasilcev, kot
je to predlagal g. Lah.

Po razpravi je predsedujoči predlagal naslednji PREDLOG SKLEPA ŠT. 1/10:
Svet četrtne skupnosti Šmarna gora predlaga ime doma in sicer DOM GASILCEV IN KRAJANOV.
Navzočih je bilo 11 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 10 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 10 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
AD 3
PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 9. REDNE SEJE ČETRTNE SKUPNOSTI ŠMARNA GORA, MOL
Gradivo za to točko dnevnega reda so člani sveta prejeli skupaj z vabilom na sejo.
Na zapisnik je imel pripombe g. Lah, le te bo posredoval po e pošti in se bodo vnesle v zapisnik.
G. Suhoveršnik je povedal, da bi bilo prav, da g. Lah pripombe na zapisnik pismeno posreduje pred
sejo, da jih slišijo tudi ostali.
Predsedujoči je povedal, da se bo pripomba g. Suhoveršnika upoštevala za naslednje seje.
G. Lah je povedal, da bo v bodoče pripombe po e pošti tudi sam poslal pred sejo če bo le šlo, oz. le
bolj izjemoma ne. Vprašal je tudi, zakaj ni bil na sejo v skladu z dogovorom iz prejšnje seje,
povabljen novi rajonski pristojni policist, ki je septembra 2011 nadomestil g. Gabra, kateri se je, kot
vemo upokojil. Ter predlagal, naj ga povabimo čimprej, po možnosti že na naslednjo sejo.
Predsedujoči je pojasnil, da so se skupaj s strokovno službo odločili, da se zaradi obsežnega
dnevnega reda 10. seje pristojni policist povabi na eno naslednjih sej.
Predsedujoči je predlagal naslednji PREDLOG SKLEPA ŠT. 2/10:
Svet četrtne skupnosti Šmarna gora sprejema zapisnik 9. redne seje, g. Lah pa bo v najkrajšem
času poslal pismene pripombe na zapisnik.
Navzočih je bilo 11 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 11 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 11 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
AD 4
POTRDITEV IZVEDBENEGA NAČRTA ČS ŠMARNA GORA ZA LETO 2012
Gradivo za to točko dnevnega reda so člani sveta prejeli skupaj z vabilom na sejo.
Ga. Buh Gašparič je vprašala, kaj je zajeto v znesku za vzdrževanje spletnih strani, pogovarjala se je
tudi z nekaterimi drugimi ponudniki, ki imajo nižje cene.

G. Lah je pojasnil, da gre za večplastno zadevo, vse prispevke je potrebno pretvoriti v PDF v ceno je
vključeno tudi gostovanje na strežniku, ki se ga plačuje vsako leto.
G. Ježek je vprašal, zakaj četrtna skupnost ni aktivna preko spletnih strani MOL?
Predsedujoči je povedal, da ima MOL samo splošne osnovne novice in podatke, da spletne strani
ureja g. Lah in da četrtna skupnost gostuje na drugem strežniku pa je bil sprejet sklep še v prejšnjem
mandatu sveta.
G. Ježek je vprašal, koliko je ogledov spletnih strani? Zakaj ni objavljenih več prispevkov?
G. Lah je povedal, da tega podatka nimamo, saj nas do sedaj v svetu, kateri deluje od leta 2001, niti
ni zanimal, tudi iz psiholoških ter marketinških razlogov vezanih na krajane, ki smo jih na vse načine
poskušali pridobiti, da bi obiskovali naše spletne strani in se na njih navadili. Ter, da je prispevkov na
spletnih straneh ČS Šmarna gora precej in so zelo zanimivi, nekateri so v precejšnjem obsegu
(geografija, zgodovina, narava in okolje, aktualne koristne informacije tudi glede parkiranja na
Šmarno goro) in tako prispevki kot spletišče dobivajo zelo lepe in dobre odzive obiskovalcev
spletišča.
G. Groznik M. je predlagal, da se čimprej namesti števec ogledov, vprašal je tudi, zakaj četrtna
skupnost ne objavlja prispevkov v časopisu Ljubljana?
Predsedujoči je povedal, da je s pripravo prispevkov veliko dela, vesel bo sodelovanja ostalih članov
sveta, pogovarjal pa se je tudi s članico sveta v prejšnjem mandate ga. Lipovec, ki bo prevzela
kordinacijo za objavljanje prispevkov. Spletna stran se lahko tudi spremeni, sedaj je vsebinsko
bogata, namesti se lahko tudi števec obiskov, do konca maja pa se lahko pridobi podatke o novem
uredniku spletnih strani.
G. Groznik M. je vprašal, kaj je zajeto v postavki Dan četrtne skupnosti?
Strokovna sodelavka je pojasnila, da so v postavki zajeti nakup majic, pogostitev udeležencev na
Šmarni gori in povrnitev stroškov sodelujočim društvom.
G. Suhoveršnik je vprašal, zakaj je za Pododbor Gameljne z Rašico namenjenih manj sredstev kot za
Šmartno in Tacen?
Strokovna sodelavka je pojasnila, da je do zmanjšanja sredstev prišlo zaradi povečane realizacije
Plana malih del.
Po razpravi je predsedujoči predlagal naslednja PREDLOGA SKLEPOV
SKLEP ŠT. 3/10:
Svet četrtne skupnosti Šmarna gora potrjuje Izvedbeni načrt ČS Šmarna gora za leto 2012.
Navzočih je bilo 11 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 11 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 11 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.

SKLEP ŠT. 4/10:
Ena od naslednjih sej bo namenjena okolju in urejanju spletnih strani.
Navzočih je bilo 11 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 11 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 11 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
AD 5
POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH, POSLOVNO POROČILO IN POROČILO O
REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA ČS ŠMARNA GORA ZA LETO 2011
Gradivo za to točko dnevnega reda so člani sveta prejeli skupaj z vabilom na sejo.
G. Lah je vprašal, zakaj je v Poročilu o doseženih ciljih in rezultatih pod točko 6. Navedenih samo 7.
Sej Sveta, meni, da jih je bilo več, razen če je kako drugače beleženo?
Strokovna sodelavka je pojasnila, da sta bili dve seji izvedeni že v letu 2010 in se upoštevata v letu
2011.
Drugih pripomb na Poročila ni bilo, zato je predsedujoči predlagal naslednji
PREDLOG SKLEPA ŠT. 5/10:
Svet četrtne skupnosti sprejema Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih, Poslovno poročilo in
Poročilo o realizaciji finančnega načrta ČS Šmarna gora za leto 2011 brez pripomb.

Navzočih je bilo 11 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 11 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 11 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
AD 6
PRIPRAVA NA DAN ČETRTNE SKUPNOSTI
Predsedujoči je predlagal, da bi Dan četrtne skupnosti kot vsako leto obeležili z razširjeno sejo Sveta
z občankami in občani v OŠ Šmartno, skupaj s Turističnim društvom pripravili Planinsko pesem na
Šmarni goro (11.5.) z organiziranim pohodom, nabavili majice za pohodnike in nastopajoče ter
plačali malice na vrhu Šmarne gore. Dodatno pa bi pripravili ogled burke “Gosposka kmetija” za
predsednice in predsenike, članice in člane svetov ostalih četrtnih skupnosti ter predstavnike
mestnega sveta in druge vabljene. Datum predstave bo določen na naslednji seji.
Razprave ni bilo, zato je predsedujoči predlagal naslednji PREDLOG SKLEPA ŠT. 6/10:
Za predstavnike mestnega sveta in četrtnih skupnosti se pripravi ogled burke “Gosposka kmetija”
v okviru Dneva četrtne skupnosti Šmarna gora.

Navzočih je bilo 11 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 11 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 11 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
AD 7
POBUDE, PREDLOGI IN VPRAŠANJA ČLANOV SVETA
G. Ježek je predlagal, da se na pristojne službe MOL pošlje pobudo za sofinanciranje prevoza
starejših občanov s šolskim kombijem na kosilo v šolo.
Predsedujoči je predlagal, da g. Ježek pismeno pobudo z vsemi podatki (kdaj, koliko oseb, relacija)
posreduje na četrtno skupnost, pobuda pa bo posredovana na pristojne oddelke MOL.
G. Ježek je vprašal, kako daleč je projekt izgradnje Centra četrtne skupnosti?
Predsedujoči je povedal, da je še vedno problem odkupa zemljišč, eden od dedičev je na del
zemljišča vpisal “plombo”, zato MOL v Proračunu ni želelo rezervirazi sredstev za odkup. Predviden
je sestanek z dedičem, v kolikor bi umaknil “plombo”, bi sredstva za odkup zemljišč skušali zagotoviti
z rebalansom Proračuna še v letu 2012, sicer v letu 2013.
Ga. Buh Gašparič je vprašala ali bi bila še aktualna možnost, da se potrebno zemljišče odkupi od
cerkve?
Predsedujoči je povedal, da te možnosti trenutno ni, poiskati je treba možnost, da dedič “plombo”
umakne.
Na pobudo g. Laha je predsedujoči povedal, da je g. Godnjavec na nekatere oddelke in službe MOL
ponovno poslal zahtevo za informacije javnega značaja v zvezi s postavitvijo luči javne razsvetljave
na Vipotnikovi ulici, četrtna skupnost mu je zahtevane informacije s katerimi razpolaga v zakonskem
roku posredovala. Tožba g. Godnjavca na sodišču pa še ni rešena.
G. Lah je predlagal, da četrtna skupnost v postopku pred sodiščem proti g. Godnjavcu vstopi v
postopek na strani MOL, Svet ČS pa pooblasti g. Laha kot predstavnika četrtne skupnosti.
Predsedujoči je povedal, da bo Svet o tem razpravljal, ko bo na četrtno skupnost prišla uradna
zahteva za vstop v postopek.
Ga. Buh Gašparič je povedala, da je v začetku januarja na DRSC potekal sestanek v zvezi z
rekonstrukcijo glavne ceste skozi Šmartno. Na sestanku je bilo dogovorjeno, da bo DRSC do konca
februarja organizirala ogled na terenu, ter na podlagi zaključkov in preveritve obstoječe projektne
dokumentacije z novim dejanskim stanjem na terenu naročila predlog novih projektnih rešitev.
DRSC bo naročila tudi izdelavo dveh projektnih nalog za spremembo projektnih rešitev na območju,
kjer ni pridobljenih dokazil o razpolaganju z zemljišči ter projekt PZI za podaljšanje odseka do
priključka k ribniku z izgradnjo pločnika. Rekonstrukcija ceste bi se razdelila na dve fazi in sicer bi se
prva faza pričela s severne strani, kjer je rešen odkup večine zemljišč, druga faza pa bi reševala
center vasi. Od Ceste vstaje do kapelice bi pešce preusmerili na že obstoječo pot mimo “Pipana”,
najbolj problematična odseka pa sta med Kuclar-Ovčak in Kušar Črnkovič in med Anžin in Šuštar.

Ga. Lebesmühlbacher je povedala, da je na Rašici potekal sestanek med predsednikom Sveta in
nekaj krajani v zvezi z nerešenimi problem na Rašici. Dogovorjeno je bilo, da se po pridobitvi
informacij na Rašici skliče sestanek s krajani.
Dnevni red je bil s tem izčrpan in predsedujoči je sejo zaključil ob 21.30 uri.
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