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ZAPISNIK
19. seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, MOL, ki je bila v sredo, 11.9.2013 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 13 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, Renata Jernejc, Boštjan Lah, Jelka Lebesmühlbacher,
Franci Marolt, Maja Premrl, Marko Ramovž, Alojz Suhoveršnik, Renata
Zajc.
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.
Ker razprave ni bilo, je predsedujoči dal na glasovanje naslednji DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev zapisnika 18. redne seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, Mestne
občine Ljubljana
2. Pregled aktivnosti med obema sejama
- poročilo o izvedenih delih
- prenova spletnih strani
3. Pobude, predlogi in vprašanja članov sveta
Navzočih je bilo 13 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 13 članov sveta.
Za predlagani dnevni red je glasovalo 13 članov sveta.
Dnevni red je bil sprejet.

AD 1
PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 17. REDNE SEJE IN 7. 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.
G. Lah je na Zapisnik podal naslednje pripombe in dopolnitve:
-

na zadnji strani se pri drugem odstavku stavek dopolni “na Vipotnikovi in na Palcah
predstavniki JP VO-KA, ki so si ogledovali potek kanalizacije oz. možnosti zanjo”
na zadnji strani se pri osmem odstavku stavek dopolni “ in podal kot pripombo, da bi se
to moralo dati kot možnost novim najemnikom grobov”
na zadnji strani se pri osmem odstavku stavek dopolni “če bo to potrebno, kot je bil
predlog odvetnice MOL”

Drugih pripomb na zapisnik ni bilo, zato je predsedujoči predlagal naslednji
PREDLOG SKLEPA ŠT. 1/19:
Svet četrtne skupnosti Šmarna gora sprejema zapisnik 18. redne seje s pripombami in
dopolnitvami g. Laha.
Navzočih je bilo 13 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 13 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 13 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.

AD 2
PREGLED AKTIVNOSTI MED OBEMA SEJAMA
POROČILO O IZVEDENIH DELIH:
Predsedujoči je povedal, da:
-

je dne 26.6.2013 potekal terenski ogled z Županom po četrtni skupnosti, vse aktivnosti
predvidene v juliju in avgustu so prestavljene na september in oktober 2013.
G. Suhoveršnik je vprašal, kakšna je rešitev za pot v Zg. Gameljnah, kjer MOL OGDP
asfaltiranje pogojuje s soglasjem GPG inžiniring v stečaju?
Strokovna sodelavka je povedala, da je bila na elektronski naslov GPG inžiniring v stečaju
poslana vloga za soglasje, odgovora ni, telefonske št. pa “ne obstajajo”.
Ga. Premrl je povedala, da bo na sodišču preverila, kdo je stečajni upravitelj in sporočila
podatek na četrtno skupnost.

Predsedujoči je predlagal naslednji PREDLOG SKLEPA ŠT. 2/19:
Člani Sveta naj dodatne pripombe na Projekte MOL v četrtni skupnosti Šmarna gora
posredujejo do ponedeljka 16.9.2013.
Navzočih je bilo 13 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 13 članov sveta.

Za predlagani sklep je glasovalo 13 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
-

je bilo na četrtno skupnost poslano poročilo JP VO-KA o pregledu s kamero zaprtega
dela meteornega kanala ob ul. Ivice Pirjevec. Pregled s kamero in čiščenje kanala je bil
dogovorjen na sestanku med ARSO, JP VO-KA, MOL OGDP in stanovalci, kjer
pregledu nihče ni nasprotoval. Pregleda in čiščenja pa JP VO-KA ni dokončala, saj
lastnik zemljišča, kjer kanal poteka ni dovolil pregleda.
V razpravi so se člani Sveta strinjali, da se na MOL OGDP in JP VO-KA pošlje dopis s
prošnjo, kakšne so še pravne možnosti, da lastnik zemljišča dovoli pregled in čiščenje
kanala in s tem sanacijo za rešitev problema, nato pa se z dopisom seznani vse
stanovalce ul. Ivice Pirjevec.
Po razpravi je predsedujoči predlagal naslednje PREDLOGE SKLEPOV:
SKLEP ŠT. 3/19:
Na MOL Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet se pošlje dopis s prošnjo,
naj pojasnijo, kakšne so še pravne možnosti in postopki, da lastnik dovoli pregled in
čiščenje kanala na svojem zemljišču.
Navzočih je bilo 13 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 13 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 13 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
SKLEP ŠT. 4/19:
Po pridobitvi odgovora s strani MOL Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet
in JP VO-KA se stanovalcem ulice Ivice Pirjevec pošlje dopis v katerem se pojasni
problematika in možne rešitve.
Navzočih je bilo 13 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 13 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 13 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
SKLEP ŠT. 5/19:
Na četrtni skupnosti se izdela in vodi arhiv nerešenih zadev.
Navzočih je bilo 13 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 13 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 13 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.

PRENOVA SPLETNIH STRANI
G. Crnek in ga. Buh Gašparič sta povedala, da:

-

-

vsebinsko so zadeve zaključene, razen zgodovine, ki jo pripravlja g. Šilc
tehnična izvedba postavitve je predvidena v roku 30 dni
za dostop do spletnih strani naj četrtna skupnost čimprej posreduje ftp naslov ter
uporabniško ime in geslo (strokovna sodelavka je povedala, da gesel na četrtni skupnosti
ni)
gre za »odprt sistem«, ki ga bosta urejali strokovni sodelavki

G. Lah je povedal, da je še vedno urednik spletnih strani, saj ga je svet četrtne skupnosti s sklepom
potrdil, zato ga mora s sklepom tudi razrešiti. Prav tako ni bil sprejet sklep glede postavitve komisije
za pripravo novih spletnih strani, podan je bil samo predlog. Člane sveta je večkrat prosil za
prispevke, dobil jih je zelo malo, sedem mesecev pa stran tudi ni »ažurirana«. Nasprotuje tudi načinu
izbire ponudnika, sam je moral prinesti dve do tri ponudbe. Ftp naslov ter uporabniško ime in geslo
ima, posredoval ga bo g. Crneku oziroma na četrtno skupnost.
Predsedujoči je povedal, da je pomembno, da se »zadeve premikajo«, pripravljalec spletnih strani je
pripravil ponudbo s tremi »variantami«, se je pa strinjal, da je potrebno sedanjega urednika formalno
razrešiti in finančno ovrednotiti njegovo delo v letošnjem letu. G. Lahu se opravičuje, ker ni
»formalist«, pomembo je, da se »zadeve premikajo«.
Predlagal je naslednji PREDLOG SKLEPA ŠT. 6/19:
S postavitvijo nove spletne strani, ki naj bi bila aktivirana v roku 30. dni se razreši dosedanjega
urednika spletnih strani g. Laha.
Navzočih je bilo 13 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 13 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 12 članov sveta
Proti je glasoval 1 član sveta.
Sklep je bil sprejet.
AD 3
POBUDE, PREDLOGI IN VPRAŠANJA ČLANOV SVETA
Predsedujoči je povedal, da je bila 24.8.2013 svečana otvoritev obnovljenega Doma gasilcev in
krajanov v Tacnu, ki se je je udeležil tudi Župan g. Zoran Jankovič.
Predlagal je naslednji PREDLOG SKLEPA ŠT. 7/19:
Predsedniku PGD Tacen g. Burgarju podeli priznanje za zasluge pri obnovi doma.
Navzočih je bilo 13 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 13 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 13 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
Predsedujoči je povedal, da je tudi letos predvidena strokovna ekskurzija za člane sveta, datuma sta
5.10. ali 19.10.2013, destinacija pa še ni določena.
Predlagal je naslednji PREDLOG SKLEPA ŠT. 8/19:
Do ponedeljka 16.9.2013 naj člani sveta na četrtno skupnost posredujejo predloge za izvedbo
ekskurzije.

Navzočih je bilo 13 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 13 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 13 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
G.Lah je izpostavil problem izpadov električne energije ob slabem vremenu, zadnji poleti je trajal 6
ur in vprašal ali je Elektro Ljubljana na dopis četrtne skupnosti odgovorilo. Člane sveta pa seznanil
tudi z okvaro na javni razsvetljavi na Vipotnikovi ulici in Cesti vstaje, popravilo pa je trajalo več dni.
Strokovna sodelavka je glede odgovora Elektra Ljubljana povedala, da je četrtna skupnost odgovor
prejela in bo po e pošti ponovno poslan vsem članom sveta.
G. Ježek je povedal, da na Gustinčičevi ul. v Šmartnem stanovalci nimajo kontejnerjev za papir,
predlagal je tudi, da se ekološki otok pred cerkvijo v Šmartnem ukine, zaradi odlaganja odpadkov
poleg kontejnerjev, kontejnerje za steklo pa postavi samo pred trgovino.
Ga. Buh Gašparič je povedala, da kontejnerji v Šmartnem morajo ostati, saj trgovine ni, vsi stanovalci
nimajo kontejnerjev za papir, lahko pa se pokliče na JP Snago, ki naslednji dan odpadke odstranijo.
Predlagala je, da se vsem članom sveta posreduje tel. št. JP Snaga, kamor lahko javijo nesnago na
ekoloških otokih.
G. Lah je povedal, da tudi na Vipotnikovi nimajo kontejnerjev za papir.
G. Zavašnik je člane seznanil z deli na hudourniku Pot na goro, Hidrotehnik bo naredil zbirnik in
kaskade, ne bodo pa zamenjali poškodovane cevi v zgornjem delu, saj tega dela ni v popisu del.
Predlagal je, da se na ARSO takoj pošlje predlog, da se zamenjavo cevi vključi v popis del, oziroma
ali bi cevi lahko nabavila četrtna skupnost.
Predsedujoči je zato predlagal naslednji PREDLOG SKLEPA ŠT. 9/19:
Četrtna skupnost na ARSO pošlje dopis s prošnjo, da zamenjavo cevi v zgornjem delu
hudournika Pot na goro naknadno vključijo v popis del in izvedbo.
Navzočih je bilo 13 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 13 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 13 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
G. Zavašnik je tudi vprašal, ali je že urejen dogovor z Občino Medvode, da se lahko odpadke vozi na
njihovo deponijo?
Predsedujoči je povedal, da bo predvidoma oktobra na Brodu odprt začasni zbirni center, kamor bo
možno voziti odpadke.
G. Suhoveršnik je vprašal, ali bo Javna razsvetljava ponovno namestila svetilko v Sp. Gameljnah, ki
so jo odstranili delavci Elektra?
Povedal je tudi, da je nekaj krajanov Rašice izrazilo željo, da bi zaradi poplavljanja travnikov
dokupili manjkajoče cevi cca. 100-150 metrov in vodo speljali drugam. Četrtno skupnost prosijo, da
bi poravnala stroške »bagerja«. Pismene vloge s soglasji na četrtni skupnosti še ni.
Ga. Buh Gašparič je povedala, da je bil od krajevne table Ljubljana proti Povodju izdelan nov načrt
rekonstrukcije, s katerim se lastnica večjega dela zemljišča ne strinja. Ostali Projekti ( PZI so v
reviziji in se zaključuje, predsednika prosi, da skuša urediti sestanek na DRSC.

Povedala je tudi, da bo 21.12.2013 ponovno organiziran Novoletni sejem v Šmartnem.
G. Crnek je glede Centra četrtne skupnosti povedal, da se izdeluje OPPN, odkup zemljišč pa bo
izveden po izdelavi OPPN. Sklican je tudi sestanek, kjer se bo potrdil javni in zasebni del.
Dnevni red je bil s tem izčrpan in predsedujoči je sejo zaključil ob 20. uri.
Zapisala:
Ladka Debevc

Predsednik Sveta četrtne skupnosti
Šmarna gora
Mestne občine Ljubljana
Dejan Crnek

