Številka: 900- 23/2013-2
Datum: 30.1.2013

ZAPISNIK
15. seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, MOL, ki je bila v sredo, 30.1.2013 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 12. 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, Meti Buh Gašparič, Bogdan Groznik, Matjaž Groznik,
Jože Ježek, Jelka Lebesmühlbacher, Franci Marolt, Marko Ramovž,
Alojz Suhoveršnik, Renata Zajc
ODSOTNI ČLANI SVETA: Boštjan Lah, Maja Premrl
OSTALI NAVZOČI: Ladka Debevc – strokovna sodelavka 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 razširitev DNEVNEGA REDA, ki so ga člani
sveta prejeli skupaj z vabilom na sejo z dvema dodatnima točkama in sicer :
1. Pregled in potrditev zapisnikov 14. redne seje in 6. izredne seje Sveta Četrtne skupnosti
Šmarna gora, Mestne občine Ljubljana
2. Pregled aktivnosti med obema sejama
3. Pregled poteka projekta izgradnje Centra četrtne skupnosti Šmarna gora
4. Potrditev izvedbenega načrta ČS Šmarna gora za leto 2013
5. Dan ČS Šmarna gora
6. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih, poslovno poročilo in poročilo o realizaciji
finančnega načrta ČS Šmarna gora za leto 2012
7. Pobude, predlogi in vprašanja članov sveta
Navzočih je bilo 10 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 10 članov sveta.
Za predlagani dnevni red je glasovalo 10 članov sveta.
Razširjeni dnevni red je bil sprejet.
AD 1
PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKOV 14. REDNE SEJE, IN 6. 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 zapisnika ni bilo pripomb, zato je predsedujoči predlagal naslednji
PREDLOG SKLEPA ŠT: 15/1:
Svet četrtne skupnosti Šmarna gora sprejema zapisnika 14. redne seje in 6. izredne seje brez
pripomb.
Navzočih je bilo 10 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 10 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 10 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
AD 2
PREGLED AKTIVNOSTI MED OBEMA SEJAMA
Gradivo za to točko so člani Sveta prejeli naknadno po e pošti.
G. M. Groznik je vprašal ali so znana stališča LPP glede postavitve košev na postajah in prestavitvijo
postaj v Šmartnem?
Predsedujoči je odgovoril, da je z g. Horvatom o tem že govoril, da se s pobudami strinjajo, bo pa z
njim ponovno govoril. Za nove prikazovalnike pa bo LPP izvedel javni razpis.
Glede pobude g. Petra Ježka za postavitev koša na ul. Bratov Novak, katerega bi sam praznil, se
pregleda ponudbe tipskih košev in se ga nabavi iz sredstev četrtne skupnosti.
Ekološki otok na parkirišču v Tacnu: člani Sveta so enotni, da mora ekeloški otok ostati, saj odpadke
vozijo predvsem obiskovalci Šmarne gore. Mnenje članov Sveta je, da bi se ob odstranitvi
kontejnerjev vreče s smetmi kljub temu kopičile, na OGDP pa se pošlje dopis, za dodatna pojasnila.
Predsedujoči je člane Sveta tudi seznanil, da si g. Čižman, ki stanuje ob parkirišču prizadeva, da bi se
parkirišče vsaj v nočnem času zapiralo. V zvezi s tem je bil na MOL, OGDP že večkrat poslan dopis,
vendar odgovora ali je to možno in kdo je vzdrževalec parkirišča ni.
G. M. Groznik, ga, Buh Gašparič in g. Suhoveršnik so povedali, da so proti zapiranju parkirišča, saj
je to ena redkih javnih površin v četrtni skupnosti, v kolikor pa g. Čižmana moti hrup v nočnem času
naj se obrne na policijo.
G. Ježek je predlagal, da se upravljanje parkirišča prenese na četrtno skupnost ali Turistično društvo.
G. Ježek je povedal, da bi v zvezi z dopisom Centra za socialno delo v četrtni skupnosti bila potreba
po delu v splošno korist.
Predsedujoči je povedal, da glede na dopis direktorja Službe za lokalno samoupravo,pravila
finančnega poslovanja četrtne skupnosti to onemogočajo. Zato je predlagal, da se g. Ježek poveže s
koordinatorko Centra ga. Čižman in Turističnim društvom.
Predsedujoči je povedal tudi:
-

da je odgovor JP VO-KA glede ureditve kanala ob ul Ivice Pirjevec nerazumljiv, zato je
predlagal, da se jim ponovno pošlje dopis naj pojasnijo kakšna je rešitev in terminski plan, ter
ali so to zaledne vode.

-

postavitev hitrostnih ovir na delu Ceste Cirila Kosmača, stališče MOL OGDP je, da
postavitev ni možna, ker manjka zgornja plast asfalta. Cesta tudi ni lastniško urejena, je pa v
program pluženja. Predlagal je, da se vlogostanovalcev pošlje na MOL OGDP.

-

v zvezi s postavljenim prometnim znakom na Vipotnikovi ul., ki omejuje hitrost na 10 km je
predsedujoči povedal, da je bil na MOL OGDP poslan dopis, da je bil znak postavljen na
željo stanovalcev, o upravičenosti postavitve pa naj mnenje poda Odsek za promet.

-

je g. Jože Ponikvar zaradi službenih obveznosti podal odstopno izjavo, ki je bila poslana
Mestni volilni komisiji, zato je Svet trenutno 12 članski.

G. B. Groznik je povedal, da se ne strinja z odgovorom JP Žale, zato je predlagal, da se na naslednjo
sejo povabi g. Martinčiča iz JP Žale in g. Grünfelda, direktorja Službe za lokalno samoupravo.
Predsedujoči je predlagal naslednji PREDLOG SKLEPA ŠT. 15/2:
Na naslednjo sejo Sveta četrtne skupnosti se povabi g. Martinčiča z JP Žale in g. Grünfelda,
direktorja Službe za lokalno samoupravo MU, MOL.
Navzočih je bilo 10 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 10 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 10 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
AD 3
PREGLED POTEKA PROJEKTA IZGRADNJE CENTRA ČETRTNE SKUPNOSTI
ŠMARNA GORA
Gradivo so člani Sveta prejeli naknadno.
Predsedujoči je povedal, da potekajo aktivnosti za odkup zemljišč, čeprav Oddelek za ravnanje z
nepremičninami zneska ni vključil v Proračun MOL za leto 2013 kot je bilo dogovorjeno z Županom.
Sredstva bodo zagotovljena z rebalansom, se pa podžupan g. Koželj uspešno pogaja z Zavodom za
varstvo kulturne dediščine, projekt bo zmanjšan za eno etažo, Zavod pa bo izdal soglasje.
Po razpravi je predsedujoči predlagal naslednji PREDLOG SKLEPA ŠT. 15/3:
Svet četrtne skupnosti poziva pristojni Oddelek za ravnanje z nepremičninami, da takoj
pristopi k odkupu potrebnih zemljišč za Center četrtne skupnosti Šmarna gora.
Navzočih je bilo 10 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 10 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 10 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
AD 4
POTRDITEV IZVEDBENEGA NAČRTA ČS ŠMARNA GORA ZA LETO 2013
Gradivo za to točko dnevnega reda so člani Sveta prejeli skupaj z vabilom na sejo.
Na gradivo ni bilo pripomb, zato je predsedujoči predlagal naslednji

PREDLOG SKLEPA ŠT. 15/4:
Svet četrtne skupnosti Šmarna gora sprejema Izvedbeni načrt izvajanja programov in
projektov vezanih na finančni načrt četrtne skupnosti za leto 2013 brez pripomb.
Navzočih je bilo 10 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 10 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 10 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
AD 5
DAN ČETRTNE SKUPNOSTI ŠMARNA GORA
Predsedujoči je člane Sveta seznanil, da naj bi Planinska pesem na Šmarni gori potekala v petek
10.maja s pričetkom ob 17. uri. Predlagal je tudi, da naj bi izredna seja Sveta s krajani potekala v
ponedeljek 6.maja v OŠ Šmartno, ostajajo pa tudi vse aktivnosti z društvi tako kot v lanskem letu.
AD 6
POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH, POSLOVNO POROČILO IN
POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA ČS ŠMARNA GORA ZA LETO
2012
Gradivo so člani sveta prejeli naknadno.
Na gradivo ni bilo pripomb, zato je predsedujoči predlagal naslednji
PREDLOG SKLEPA ŠT. 15/5:
Svet četrtne skupnosti sprejema Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih, Poslovno poročilo in
Poročilo o realizaciji finančnega načrta za leto 2012 brez pripomb.
Navzočih je bilo 10 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 10 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 10 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
AD 7
POBUDE, PREDLOGI IN VPRAŠANJA ČLANOV SVETA
Ga. Zajc je postavila vprašanje v zvezi s spletnimi stranmi
Predsedujoči je povedal, da je ga. Buh Gašparič pridobila ponudbo potrebovali pa bi nekoga, ki bi
vsebinsko pomagal postaviti spletne strani in nekoga, ki bi jih vsebinsko urejal. Predlagal je skupino,
ki bi oblikovala spletno stran, s strani Sveta bi v njej sodelovali ga. Buh Gašparič, ga. Zajc in g.
Marolt.
G. Suhoveršnik je vprašal, čigava je obstoječa spletna stran?
Ga. Zajc je povedala, da če storitve plačuje četrtna skupnost je od četrtne skupnosti, za posamezne
vsebine pa se je potrebno dogovoriti z avtorji.

Ga. Buh Gašparič je povedala, da so turistično obvestilne table izdelane in bodo v križišču v
Šmartnem postavljene , ko se bo otoplilo. Predlog je tudi, da bi se table postavile tudi v Tacnu,
Gameljnah in na Rašici, Pododbori pa bi se morali odločiti ali so table pripravljeni financirati in
poiskati lokacije za postavitev.
Dnevni red je bil s tem izčrpan in predsedujoči je sejo zaključil ob 20.30 uri.
Zapisala:
Ladka Debevc
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Dejan Crnek

