Številka: 900- 158/2012-2
Datum: 5.9.2012

ZAPISNIK
13. seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, MOL, ki je bila v sredo, 5.9.2012 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 9 članov sveta, kar je
pomenilo, da je bil svet sklepčen in je lahko pričel z delom.
NAVZOČI ČLANI SVETA: Dejan Crnek, Bogdan Groznik, Boštjan Lah, Jelka Lebesmühlbacher,
Franci Marolt, Maja Premrl, Marko Ramovž, Alojz Suhoveršnik, Renata
Zajc
ODSOTNI ČLANI SVETA: Meti Buh Gašparič, Matjaž Groznik, Jože Ježek, (opravičeno) Jože
Ponikvar
OSTALI NAVZOČI: Ladka Debevc, Brigita Pavlič – strokovni sodelavki Službe za lokalno
samoupravo, MU, MOL
Seja Sveta se snema na podlagi Sklepa št. 1/2 sprejetega na 2. redni seji dne 1.12.2010.
Predsedujoči je pozdravil vse navzoče in predlagal DNEVNI RED, ki so ga člani sveta prejeli skupaj
z vabilom na sejo.
Ker razprave ni bilo, je predsedujoči dal na glasovanje naslednji DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev zapisnika 12. redne seje, Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora,
Mestne občine Ljubljana
2. Realizacija finančnega načrta po posameznih Pododborih za leto 2012
3. Priprava predloga Proračuna četrtne skupnosti za leti 2013 in 2014
4. Priprava predloga Plana malih del za leti 2013 in 2014
5. Pobude, predlogi in vprašanja članov sveta
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
PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 12. 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.
Na zapisnik pripomb ni bilo, zato je predsedujoči predlagal naslednji

PREDLOG SKLEPA ŠT. 1/13
Svet četrtne skupnosti Šmarna gora potrjuje zapisnik 12. 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.

AD 2
REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA PO POSAMEZNIH PODODBORIH ZA LETO
2012
Strokovna sodelavka je člane sveta seznanila z neporabljenimi sredstvi po posameznih Pododborih in
sicer: Pododbor Gameljne Rašica 1.200€
Pododbor Tacen
1.560€
Pododbor Šmartno
759€
Predsedujoči je povedal, da je treba sredstva porabiti najkasneje do novembra.
Ga. Zajc je vprašala, za katera dela se sredstva lahko porabijo?
Predsedujoči je povedal, da so to mala komunalna dela kot so dovoz in nasip peska, ureditev
odvodnjavanja, čiščenje jarkov.
Predsedujoči je predlagal tudi izvedbo strokovne ekskurzije za člane sveta, predlagani datum je 6.
oktober, destinacija pa po predlogih članov sveta in dokončno potrjena korespondenčno v prihodnjem
tednu.
Predlagan je bil naslednji PREDLOG SKLEPA ŠT. 2/13:
Strokovna ekskurzija za člane sveta bo organizirana 13. oktobra 2012, destinacija bo določena
kasneje, v ta namen pa se prerazporedijo tudi sredstva.
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 3
PRIPRAVA PREDLOGA PRORAČUNA ČETRTNE SKUPNOSTI ZA LETI 2013 IN 2014
Predsedujoči je povedal, da je strokovna služba pripravila osnutek, na podlagi prejšnjih let, znesek
namenjen četrtni skupnosti ostaja enak kot za leto 2012, v predlogu pa še ni upoštevan znesek, ki ga
bo četrtna skupnost namenila za Plan malih del. Predlog mora biti izdelan do sredine oktobra, zato
naj člani sveta do naslednje seje pripravijo predlog za razdelitev sredstev.

AD 4
PRIPRAVA PREDLOGA PLANA MALIH DEL ZA LETI 2013 IN 2014
Predsedujoči je predlagal, da predlog za Plan malih del pripravijo posamezni Pododbori, določen je
minimalen znesek, ki predstavlja 20% proračuna četrtne skupnosti to je 3.928€. Znesek navzgor ni
omejen. Predloge morajo Pododbori pripraviti do naslednje seje. Mala dela pa izvajajo samo podjetja,
ki imajo z Mestno občino Ljubljana podpisano pogodbo.
AD 5
POBUDE, PREDLOGI IN VPRAŠANJA ČLANOV SVETA
Predsedujoči je povedal, da:
-

je pregledal zapisnika 9. in 10. seje sveta skupaj s pripombami g. Laha, upošteval je tiste, ki
se nanašajo na izjave g. Laha, zapisnika sta bila članom Sveta posredovana po e pošti. V
bodoče naj vsak, ki želi, da je njegova izjava v zapisniku izrecno zapisana to pove pred
razpravo.

Na zapisnika ni bilo pripomb, zato je predlagal PREDLOG SKLEPA ŠT. 3/13:
Svet četrtne skupnosti Šmarna gora potrjuje dopolnjena zapisnika 9. in 10. seje brez pripomb.
Navzočih je bilo 9 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 9 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 9 članov sveta.
Sklep ke bil sprejet.
-

je bila s strani MOL asfaltirana povezovalna pot med Cesto vstaje in šolo, ki predstavlja del
varne šolske poti

-

je Turistično društvo Šmarna gora pismeno posredovalo predlog vzdrževalnih del v ČS
(vzdrževanje zelenih otokov, čiščenje vodnjaka, čiščenje spomenika), sam predlaga, da bi
prošnjo za vzdrževanje poslali na MOL, ki bi dela uvrstila v svoje vzdrževalne načrte. V
kolikor bi bil odgovor negativen, bi jih izvajala četrtna skupnost v okviru Plana malih del.

-

poteka odkup zemljišč za rekonstrukcijo glavne ceste skozi Šmartno, izdelan pa bo tudi nov
projekt s spremenjenimi rešitvami na območjih, kjer zemljišč sporazumno ni mogoče
pridobiti

-

bo odsek Tacenske ceste, od Pločanske do mostu, ki je v slabem stanju v plan krpanja
vključen v naslednjem obdobju.

-

v zvezi s pismeno pobudo g. Laha glede postavitve varovalne ograje na delu Ceste vstaje
četrtna skupnost ne sme posegati v cestni svet in prometno signalizacijo in te ograje ne more
postaviti. Predlagal je, da g. Lah skupaj s strokovno sodelavko pripravi dopis s prošnjo za
postavitev.

-

je zaprosil za sestanek pri Županu zaradi usklajevanja med posameznimi oddelki glede
odkupa zemljišč za center ČS. Cena za odkup zemljišč je milijon evrov in ker je odkup
usklajen s prodajalci, bi morala MOL znesek uvrstiti v rebalans Proračuna za leto 2012,
katerega bo Mestni svet sprejemal na oktoberski seji. Dodatna zemljišča so potrebna za
otroško igrišče, parkirišča, dostavo za trgovino in uvoz v garažo, za sam center brez vrtca

dodatnih zemljišč ni potrebno odkupovati. Ker je vrtec nujno potreben, četrtna skupnost
vztraja pri njegovi izvedbi.
G. Suhoveršnik je povedal, da je bil junija tudi sestanek na terenu glede kulturne zaščite “ježarjeve
domačije”, vplivno območje pa naj bi segalo tudi na zemljišča, kjer naj bi stal Center ČS.
Predsedujoči je povedal, da je območje centra na dveh parcelah, na eni je stavba, na drugi igrišče, pri
izdelavi PUP-a pa je prišlo do zamenjave parcel, zato soglasja s strani Zavoda za varstvo kulturne
dediščine ni bilo, zadeve pa se sedaj urejajo.
G. Groznik je vprašal kako daleč je izgradnja krožišča pri pokopališču?
Predsedujoči je povedal, da je bil to projekt šole, plačala ga je MOL, četrtna skupnost ga je potrdila,
ni pa uvrščen v plane MOL.
Predsedujoči je tudi povedal, da je bila v okviru Plana malih del za leto 2012 postavljena javna
razsvetljava v Zg. Gameljnah, na postavitev droga pri svoji hiši pa se je pritožil g. Blaha.
G. Suhoveršnik je povedal, da je bil pred leti v okviru Pododbora Gameljne Rašica narejen popis vse
manjkajoče javne razsvetljave in izdelana prioritetna lista postavitve.
G. Groznik je povedal, da je z g. Blaho govoril, pritožbo je napisal, ker ga predhodno o postavitvi ni
nihče kontaktiral saj trdi, da stoji drog na njegovi parceli.
Predsedujoči je predlagal, da se g. Groznik z g. Blaho ponovno pogovori, v kolikor ne bo uspešen, se
bo z njim pogovoril tudi sam.
G. Suhoveršnik je podal informacijo, da v novem naselju “Brezovica” stanovalci dobivajo hišne št. z
naslovom Zg. Gameljne, prav pa bi bilo da bi bil naslov Sr. Gameljne, kjer imajo tudi dostopno cesto.
G. Ramovž je vprašal, ali je v načrtih asfaltiranje ceste Gameljne-Povodje?
Predsedujoči je povedal, da se bo podatek preveril, sicer bo četrtna skupnost predlagala, da MOL
cesto vključi v plan.
Podana je bila tudi informacija, da bankomat pri trgovini v Sr. Gameljnah že deluje.
Dnevni red je bil s tem izčrpan in predsedujoči je sejo zaključil ob 20. uri.
Zapisala:
Ladka Debevc
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