Številka: 900- 218/2012-2
Datum: 7.11.2012

ZAPISNIK
14. seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, MOL, ki je bila v sredo, 7.11.2012 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
ODSOTNI ČLANI SVETA: Maja Premrl, 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 zapisnikov 13. redne seje, 4. in 5. izredne seje Sveta Četrtne
skupnosti Šmarna gora, Mestne občine Ljubljana
2. Realizacija finančnega načrta za leto 2012
3. Informacija o izgradnji Centra četrtne skupnosti Šmarna gora
4. 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
PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKOV 13. REDNE SEJE, 4. IN 5. 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.
Na zapisnik 4. izredne seje je podal pripombo g Lah, predlagal je, da se namesto “sprašuje kaj bo s
komunalnimi priključki” popravi “opozoril je na komunalno priključitev objektov”. Drugih pripomb

na zapisnike ni bilo, predsedujoči pa je ponovno opozoril, da je potrebno pripombe pismeno
posredovati pred sejo. V nadaljevanju je predlagal naslednji PREDLOG SKLEPA ŠT. 1/14:
Svet četrtne skupnosti potrjuje zapisnike 13. redne seje, 4. in 5. izredne seje.
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 2
REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2012
Predsedujoči je predlagal, da glede izplačila sejnin članicam in članom sveta Svet sprejme naslednji
SKLEP ŠT. 2/14:
Svet četrtne skupnosti Šmarna gora, Mestne občine Ljubljana, potrjuje poročilo o udeležbi na
sejah in izplačila nagrad predsedniku in članom Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, Mestne
občine Ljubljana za leto 2012 v skladu z Odlokom o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni
občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07 in 11/09) za predsednika in posamezne člane Sveta
četrtne skupnosti Šmarna gora v višinah določenih v tabeli.
Navzočih je bilo 11 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 11 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 11 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
Predsedujoči je tudi predlagal, da se sredstva, ki so ostala na posameznih podkontih prerazporedijo na
postavko Področje komunale in namenijo za čiščenje meteornih jarkov v Grobeljci.
Razprave ni bilo, zato je predsedujoči predlagal naslednji PREDLOG SKLEPA ŠT. 3/14:
Sredstva na posameznih kontih se prerazporedijo na postavko Področje komunale in namenijo
za čiščenje meteornih jarkov v Grobeljci.
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 3
INFORMACIJA O IZGRADNJI CENTRA ČETRTNE SKUŠNOSTI ŠMARNA GORA
Predsedujoči je povedal, da bodo na decemberski seji Mestnega sveta predvidoma sprejete
Spremembe in dopolnitve izvedbenega dela občinskega prostorskega načrta, še vedno pa potekajo
razgovori z Zavodom za kulturno dediščino, za katerega je objekt še vedno previsok. Po razgovorih
na MOL se še vedno lahko zmanjšajo površine (knjižnica in drugi prostori) tako bi se objekt zmanjšal
za eno etažo, da pa bo objekt živel mora biti v njem vrtec, mladinski center, knjižnica. Sredstva za
odkup zemljišč v znesku cca. 1.100.000€ bodo v Proračunu 2013 rezervirana v okviru Oddelka za
ravnanje z nepremičninami.

Ga. Buh Gašparič je povedala, da se tudi njej “zdi” objekt previsok, če bi ga razdrobili, bi dobili
drugačen arhitekturni pogled.
G. Lah je povedal, da je projekt prof. Koželja dober , iz spodnje strani pa ni višji kot pošta.
G. Suhoveršnik je povedal, da je bila na zadnji seji Mestnega sveta “ježarjeva domačija” zaščitena
kot spomenik lokalnega pomena, zraven pa spada tudi “vplivno” območje.
Predsedujoči je povedal, da so “gabariti” Centra ČS P+3+mansarda, gledano z glavne ceste in P+1
gledano z zgornje ceste (Cesta v Gameljne). Profesor Koželj je upošteval tudi vse smernice v skladu z
vsemi arhitekturnimi zahtevami vaškega jedra. Varovano območje je bilo “skrčeno” na zgornji del
“ježarjeve domačije”, prodaja parcel je s prodajalci urejena, sredstva pa so rezervirana v Proračunu za
leto 2013.
AD 4
POBUDE, PREDLOGI IN VPRAŠANJA ČLANOV SVETA
G. Ježek je povedal, da “civilna pobuda” iz Šmartna načrtuje ureditev križišča na mestu, kjer je stal
ekološki otok in sedaj tudi stoji novo postajališče LPP za smer iz Vodic proti Ljubljani. Postavili
bodo obvestilne table z zemljevidom in zgodovino kraja) in klopi, predlagal je, da se na LPP pošlje
predlog, da se obe novi postaji v Šmartnem ukineta in prestavita na obstoječi postaji avtobusa št. 8.
Ga. Buh Gašparič je povedala, da je bil po sestanku s predstavniki JP Snaga ekološki otok umaknjen
k transformatorju, odstranjeni so bili kontejnerji za embalažo, ter dodani kontejnerji za papir.
Predlagala je tudi, da se na Telekom pošlje dopis, da se odstrani telefonska govorilnica.
Po razpravi je predsedujoči predlagal naslednja PREDLOGA SKLEPOV:
SKLEP ŠT. 4/14:
Na LPP se pošlje dopis za ukinitev obeh novih postaj v Šmartnem in njuna prestavitev na že
obstoječi postaji avtobusa št. 8 na glavni cesti v Šmartnem.
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. 5/14:
Na Telekom se pošlje dopis za odstranitev telefonske govorilnice na križišču v Šmartnem.
Navzočih je bilo 11 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 11 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 11 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
Predsedujoči je člane Sveta seznanil tudi z dopisom ga. Bilban, ki zahteva zacevitev in sanacijo
odprtega dela jarka ob cesti Ivice Pirjevec in ne čiščenja.
G. M. Groznik je povedal, da bi se moralo razčistiti čigav je graben, kdo ga mora vzdrževati in kdo je
dal dovoljenja stanovalcem, da vanj spuščajo fekalije, zato je prav, da se odprti del čisti. Podobna
situacija je tudi v jarku od “Car centra”, ki se ga lahko čisti le delno, saj ni znano, kam je speljan.

Predsedujoči je povedal, da so dopis o poplavljanju zamašenih hudourniških jarkov poslali tudi z
ulice Pot na goro in predlagal, da se sam poveže z ga. Bilban in se z njo pogovori, za zamašene jarke
na Poti na goro pa se dopis za sanacijo pošlje na MOL OGDP.
V nadaljevanju je predsedujoči povedal, da:
-

je Turistično društvo na četrtno skupnost naslovilo dopis, v katerem prosijo za načelno
soglasje za postavitev in ureditev tržnice na parkirišču v Tacnu in predlagal naslednji

PREDLOG SKLEPA ŠT. 6/14:
Svet četrtne skupnosti Šmarna gora se strinja in podpira postavitev in ureditev tržnice na
parkirišču v Tacnu, pri tem pa je Turističnemu društvu pripravljeno nuditi tudi vso pomoč.
Navzočih je bilo 11 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 11 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 11 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
-

je potekal sestanek s predsednikom PGD Tacen g. Burgarjem v zvezi z dokončno ureditvijo
Doma po prevzemu s strani MOL, dogovorjeno je, da g. Burgar pripravi predlog, ki ga bo
obravnaval Svet, nato pa bo posredovan na MOL.

-

je bil strani OGDP poslan predlog ureditve zimske službe na območju ČS Šmarna gora,
kjer je v Gameljnah izpuščenih precej cest zato je bil s strani g. Suhoveršnika predlagan
naslednji

PREDLOG SKLEPA ŠT. 7/14:
Na MOL Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet se naslovi prošnja za udeležbo ga.
Artač in g. Skuška na izredni seji sveta glede izvajanja zimske službe in kategorizacije cest.
Navzočih je bilo 11 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 11 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 11 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
-

se na podlagi pripomb stanovalcev in članov sveta glede vzdrževanja električnih vodov in s
tem povezanih pogostih izpadov električnega toka odjemalcem predlaga naslednji

PREDLOG SKLEPA ŠT. 8/14:
Na podjetje Elektro Ljubljana se naslovi dopis s prošnjo naj pojasnijo, kako vzdržujejo
električne vode (področje Gameljne in Rašica) in zakaj pogosto prihaja do izpadov električnega
toka.
Navzočih je bilo 11 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 11 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 11 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
Ga. Buh Gašparič je povedala, da je DRSC objavila razpis Projektne naloge za rekonstrukcijo ceste
skozi Šmartno, projektant naj bi bil znan do 19.11.2012, pločnik bo enostranski PZI od Gustinčičeve

do ribnika je pripravljen za izvedbo (pridobili so zemljišča), proti križišču v Šmartnem pa se bodo
zemljišča pridobivala individualno, problematičnim mestom se bodo izognili. Nov projekt je
potreben, ker je problematičnih več kot 40% zemljišč.
G. Suhoveršnik je povedal, da se še vedno “ne strinja” s Proračunom MOL za leti 2013 in 2014 po
katerih naj bi ČS dobila samo 26.000€ in sprašuje ali bodo sredstva za Center ČS zavedena pod
samostojno postavko in pod katerimi konti oz. postavkami so še namenjena sredstva za ČS.
G. Lah je povedal, da je tudi sam pregledal Proračuna in ugotovil, da sta “kopiji” prejšnjih, saj so še
vedno namenjena sredstva za obnovo Kajakaške ceste v znesku 770.000€.
Po razpravi je predsedujoči predlagal naslednji PREDLOG SKLEPA ŠT. 9/14:
Na posamezne Oddelke in Službe MOL se naslovi dopis s prošnjo naj pojasnijo, koliko sredstev
je v Proračunih MOL za leti 2013 in 2014 namenjenih za ČS 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.
G. B. Groznik je povedal, da je najemnina za grobove na pokopališčih v upravljanju JP Žale predraga
v primerjavi z pokopališči v sosednjih občinah (Mengeš, Vodice, Domžale) in v Celovcu. Podal je
tudi pobudo, da se tudi v ČS Šmarna gora uredi izposoja koles.
Po razpravi je predsedujoči predlagal naslednji PREDLOG SKLEPA ŠT. 10/14:
Na Mestni svet se naslovi dopis za zmanjšanje najemnin na pokopališčih v upravljanju JP Žale,
dopis s strokovno službo pripravi g. Groznik, v vednost pa se pošlje tudi ostalim četrtnim
skupnostim.
Navzočih je bilo 11 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 11 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 11 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
G. Lah je člane sveta seznanil s ponudbo, ki so jo pridobili gasilci za nakup potopne črpalke in za
katero naj bi sredstva prispevala tudi četrtna skupnost.
Ga. Buh Gašparič je svet seznanila, da Taborniki Rašiški rod ob 35. letnici delovanja pripravljajo
“božično novoletni” sejem, predvidoma 8.12. v Šmartnem v poznih popoldanskih in večernih urah v
sodelovanju s Turističnim društvom.
Dnevni red je bil s tem izčrpan in predsedujoči je sejo zaključil ob 21.30 uri.
Zapisala:
Ladka Debevc
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