Številka: 900- 62/2013-2
Datum: 13.3.2013

ZAPISNIK
16. seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, MOL, ki je bila v sredo, 13.3.2013 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 13. članov sveta navzočih 10 članov sveta, kar je
pomenilo, da je bil svet sklepčen in je lahko pričel z delom.
NAVZOČI ČLANI SVETA: Dejan Crnek, Meti Buh Gašparič,(kasneje) Bogdan Groznik, Matjaž
Groznik, Renata Jernejc, Jože Ježek, Jelka Lebesmühlbacher, Franci Marolt, Maja Premrl, Marko
Ramovž, Alojz Suhoveršnik, Renata Zajc (kasneje)
ODSOTNI ČLANI SVETA: Boštjan Lah
OSTALI NAVZOČI: Ladka Debevc, Brigita Pavlič – strokovni sodelavki Službe za lokalno
samoupravo, MU, MOL, Valentin Zavašnik, zunanji član Pododbora za Tacen
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.
1. Pregled in potrditev zapisnika 15. redne 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. Priprava Dneva ČS Šmarna gora
5. Obravnava pobude v zvezi s škodo na lokalnih cestah
6. 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.
Dnevni red je bil sprejet.
AD 1
PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 15. 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.
Predsedujoči je povedal, da:

-

bosta v aprilu vsaj dve seji
se bo g. Martinčiča z JP Žale vabilo na nasdednjo sejo
Lpp še vedno ni postavilo na postajališča košev, prestavilo postaji avtobusa št. 60 proti
Vodicam iz Šmartnega na Cesto vstaje in namestilo prikazovalnika pri Tacenskem mostu

G. Groznik M. je povedal, da odgovora za dobavo košev še ni prejel.
Na zapisnik ni bilo pripomb, zato je predsedujoči predlagal naslednji
PREDLOG SKLEPA ŠT: 16/1:
Svet četrtne skupnosti Šmarna gora sprejema zapisnika 15. redne 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.
Predsedujoči je povedal, da:
-

so bili z ekološkega otoka na parkirišču v Tacnu odpeljani črni kontejnerji
je na četrtni skupnosti možen ogled sprejetega Občinskega prostorskega načrta- izvedbeni del
za območje četrtne skupnosti
je na četrtno skupnost prišel dopis Okrožnega državnega tožilstva Ljubljana z zahtevo po
pojasnitvi razlike med objavljenim zapisnikom 7. seje Sveta z dne 22.6.2011 na spletnih
straneh četrtne skupnosti in poslanim podpisanim zapisnikom iste seje g. Godnjavcu dne
25.1.2012. Zapisnik je bil s spletnih strani umaknjen in zamenjan z veljavnim in podpisanim
zapisnikom. Na okrožno tožilsvo pa je bilo poslano pojasnilo, zakaj je do zamenjave prišlo.

Po razpravi je predsedujoči predlagal naslednji PREDLOG SKLEPA ŠT. 16/2:
Na Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani se pošlje dopis s pojasnilom, da je bil na spletni
strani pomotoma pripet zapisnik v katerega so bili vnešeni predlogi, in dopolnitve, ki pa na 8.
seji, kjer se je zapisnik 7. seje potrjeval niso bili predlagani in obravnavani.
Navzočih je bilo 12 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 12 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 12 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
Prededujoči je predlagal tudi naslednji PREDLOG SKLEPA ŠT. 16/3:
Komisija za prenovo spletnih strani v sestavi Meti Buh Gašparič, Franci Marolt in Renata
Zajc, ki je bila imenovana na 15. seji sveta se čimprej sestane z novim ponudnikom za
postavitev spletnih strani četrtne skupnosti Šmarna gora.

Navzočih je bilo 12 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 12 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 12 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
G. Groznik B. je v zvezi z dopisom Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet glede postavitve
luči v Zg. Gameljnah povedal, da še ni uspel kontaktirati z vsemi stanovalci, bo pa skušal to urediti
čimprej. Trenutno delujoča luč pa je vezana na trgovino Rašica.
G. Ježek je vprašal, ali bi se dalo na Cesto vstaje pri spomeniku postaviti še kakšno luč?
Strokovna sodelavka je povedala, da bo pobuda poslana na Oddelek za gospodarske dejavnosti in
promet.

AD 3
PREGLED POTEKA PROJEKTA IZGRADNJE CENTRA ČS ŠMARNA GORA
Predsedujoči je člane sveta seznanil, da je 20.3.2013 sklican sestanek v zvezi s pripravo občinskega
podrobnega prostorskega načrta Šmartno Center, pri županu pa sestanek v zvezi z odkupom
zemljišč, ki naj bi bil urejen z rebalansom Proračuna za leto 2013. Ker se je MOL odločila, da se bo
gradnja Centra reševala s OPPN se bo začetek le te podaljšal vsaj za eno leto. Za pridobitev soglasja
Zavoda za varstvo kulturne dediščine bodo objekt znižali za eno etažo, podžupan g. Koželj se še
vedno pogaja za soglasje, novi projekt centra znižan za eno etažo pa še ni narejen.
AD 4
PRIPRAVA DNEVA ČETRTNE SKUPNOSTI ŠMARNA GORA
Predsedujoči je predlagal, da se k sodelovanju pozove vsa društva delujoča v četrtni skupnosti, ki
bodo za to prejela tudi sredstva. Naročile se bodo tudi majice za nastopajoče in pohodnike, letos v
vijolični barvi v enakem številu kot lansko leto.
G. Groznik M. je vprašal, če se za nakup majic lahko pridobi konkurenčna ponudba?
Predsedujoči je povedal, da lahko.
Po razpravi je predsedujoči predlagal naslednja PREDLOGA SKLEPOV
SKLEP ŠT. 16/4:
Društva delujoča v četrtni skupnosti se pozove k sodelovanju, sodelovanje morajo potrditi
pisno, za kar bodo prejela tudi finančna sredstva.
Navzočih je bilo 12 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 12 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 12 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
SKLEP ŠT.16/5:
Ob Dnevu četrtne skupnosti se za udeležence in nastopajoče nabavi majice v vijolični barvi in v
enakem številu kot prejšnje leto.

Navzočih je bilo 12 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 12 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 12 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
AD 5
OBRAVNAVA POBUDE V ZVEZI S ŠKODO NA LOKALNIH CESTAH
Predsedujoči je člane sveta seznanil, da lahko predloge do 15.3.2013 posredujejo na sedež ČS.
AD 6
POBUDE, PREDLOGI IN VPRAŠANJA ČLANOV SVETA
Predsedujoči je povedal, da je g. Kuclar iz Šmartnega podrl staro hišo, razen v delu, ki meji na
regionalno cesto na podlagi gradbenega dovoljenja. Na DRSC bodo pripravili ponudbo za odkup
zemljišča in jo v roku desetih dni predstavili g. Kuclerju. Če bodo dosegli soglasje glede odkupa, bo
zid podrl.
Ga. Buh Gašparič je povedala, da je za rekonstrukcijo ceste skozi Šmartno izdelana nova projektna
rešitev, odkup zemljišč bo manjši, nekatera sporna zemljišča bo možno reševati tudi preko služnosti
(gre za manjše posege “ jarke, škarpe”, parcela ostane v lastništvu, med gradnjo se dovolijo dela na
parceli, na koncu se vzpostavi prvotno stanje, vzdrževalec pa mora imeti dostop do objektov na
parceli). V roku dveh tednov se ponovno začnejo odkupi zemljišč, od kapelice do vrha klanca je
problematičnih še cca. 7 parcel, od vrha klanca do ribnika je rešeno vse. Najbolj “problematičen” del
od križišča do kapelice bo verjetno iz projekta izključen. Razlastitev je skrajni ukrep, traja pa
približno dve leti.
G. Zavašnik je vprašal, kje je po novem Izvedbenem prostorskem načrtu predvidena gradnja Doma
za starejše v Tacnu?
Predsedujoči je pojasnil, da je parkirišče z okolico rezervirano za držbene dejavnosti, kjer bi dom
lahko stal.
Dnevni red je bil s tem izčrpan in predsedujoči je sejo zaključil ob 20. uri.
Zapisala:
Ladka Debevc
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Dejan Crnek

