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ZAPISNIK
4.izredne seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, MOL, ki je bila v sredo, 3.10.2012 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 – 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 DNEVNI RED, ki so ga člani sveta prejeli skupaj
z vabilom na sejo.
1. Priprava predloga Proračuna četrtne skupnosti za leti 2013 in 2014
2. Priprava predloga Plana malih del za leti 2013 in 2014
Dnevni red je bil soglasno sprejet.
AD 1
PRIPRAVA PREDLOGA PRORAČUNA ČETRTNE SKUPNOSTI ZA LETI 2013 IN 2014
Predsedujoči je povedal, da ostaja masa sredstev enaka kot za leto 2012, ker so možne
prerazporeditve med posameznimi konti in med postavkami je predlagal, da razdelitev po kontih
ostaja enaka kot v letu 2012.
Razprave ni bilo zato je predsedujoči predlagal naslednji PREDLOG SKLEPA ŠT. 1/4i:
Svet četrtne skupnosti Šmarna gora potrjuje predloga Proračunov za leti 2013 in 2014.
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
PRIPRAVA PREDLOGA PLANA MALIH DEL ZA LETI 2013 IN 2014
Predsedujoči je povedal, da je določen najnižji znesek, ki ga mora četrtna skupnost nameniti za plan
malih del to je 3.928,00 €, navzgor pa omejitev ni. Znesek se nakaže direktno oddelku MOL, ki bo to
delo izvajalo, največkrat je to Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet. Dela se izvajajo samo na
zemljiščih, ki so v lasti ali upravljanju MOL. V kolikor bo na podlagi ponudb pogodbenih izvajalcev
MOL znesek višji od minimalno določenega za plan malih del, se bodo zmanjšala sredstva na
komunali po posameznih pododborih. Strokovna služba je glede na predloge že pridobila ponudbe
Javne razsvetljave za postavitev luči na ulici za trgovino Rašica (obstoječa je vezana na obratovanje
trgovine) v znesku 2.487 € in za postavitev luči ob pešpoti med Cesto vstaje in Cesto v Gameljne v
znesku 2.783,26 €. Podan je bil tudi predlog Turističnega društva za vzdrževanje zelenice ob
parkirišču in zelenih otokih ter okolico spomenika po ceniku 700 €. KPL pa je poslal ponudbo za
ureditev odvoda meteorne vode iz propusta v Sr. Gameljnah v znesku 9.579,48 €. Pred izvedbo pa
KPL želi tudi izdelavo projekta.
G. Suhoveršnik je povedal, da je znesek “absolutno previsok” in se z izvedbo po dani ponudbi ne
strinja.
G. Lah je povedal, da mora biti neka meja pri višini stroškov
G. Ježek je predlagal, da se v Plan malih del vključi nasutje poti ob Savi in geodetskih izmer ulic.
G. Suhoveršnik je povedal, da se boji, da bo pot postala prometna, verjetno pa je v upravljanju
Sklada kmetijskih zemljišč.
G. Ramovž je povedal, da so geodetske izmere stvar lastnikov parcel.
Predsedujoči je povedal, da se geodetske izmere ulic verjetno ne more izvesti v okviru Plana malih
del.
Ga. Buh Gašparič je predlagala nakup premičnega radarja.
Predsedujoči je povedal, da se nakup in postavitev prometne signalizacije ne more vključiti v Plan
malih del prošnja TD za vzdrževanje zelenih površin pa bo posredovana na OGDP.
G. M. Groznik je predlagal, da se na avtobusnih postajah postavijo koši za odpadke.
Predsedujoči je povedal, da se bo tudi postavitev skušala vključiti v redni program JP Snaga.
G. Ježek je predlagal prestavitev ekološkega otoka iz križišča v Šmartnem v križišče Ceste vstaje in
Ceste Cirila Kosmača s predhodno ureditvijo zemljišča.
Po razpravi je predsedujoči predlagal naslednji PREDLOG SKLEPA ŠT. 2/4i:
Ponudbi javne razsvetljave se v Plan malih del vključita, na podlagi predlogov članov Sveta se
za Plan malih del pridobijo dodatne ponudbe, po pridobitvi ponudb predsednik pripravi
predlog izvedbe za leti 2013 in 2014, člani sveta pa predlog potrdijo na izredni seji dne
13.10.2012.
Navzočih je bilo 11 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 11 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 11 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.

Po sprejetem sklepu so člani sveta v nadaljevanju razprave povedali:
G. Suhoveršnik je povedal, da je pregledal tudi Proračuna MOL za leti 2013 in 2014, kjer je v letu
2013 za ČS Šmarna gora namenjenih 26.500€ za poravnavo stroškov pri odkupu zemljišč ob
Kajakaški in za leto 2014 50.000 € za izdelavo načrtov za kanalizacijo na Rašici. Ni pa predvidenih
nobenih sredstev za komunalno ureditev v ČS (kanalizacija, pločnik), niti za odkup zemljišč za
izgradnjo Centra ČS.
Predsedujoči je povedal, da je bil v zvezi z odkupom zemljišč za Center ČS sklican sestanek pri
županu, kjer je bilo dogovorjeno, da javni program v Centru ostanejo nespremenjeni, izvedejo se
popravki OPN MOL v skladu s projektom, ki ga je potrdil podžupan g. Koželj, OPPN ni več
predviden, za odkup potrebnih zemljišč pa se v Proračunu zagotovijo sredstva v višini 1 MIO €. Za
izvedbo teh aktivnosti je določen rok 15.10.2012.
G. Lah je povedal, da se na koncu ulice Na Palcah gradijo tri nove hiše, sprašuje
komunalnimi priključki.

kaj bo s

Ga. Buh Gašparič je povedala, da so zemljišča za rekonstrukcijo regionalne ceste od “klanca” do
ribnika pridobljena in sprašuje ali bi bilo smiselno, podati predlog, da se v proračunu rezervira
sredstva za izgradnjo komunalnih vodov, ki bi potekala istočasno z rekonstrukcijo?
Predsedujoči je povedal, da ni jamstev kdaj se bo gradnja lahko začela zato je težko že sedaj
rezervirati sredstva.
Predsedujoči je tudi povedal da:
-

G. Verbič že pripravlja II. Fazo izgradnje pločnikov skozi Gameljne
je MOL zagotovila dodatna sredstva, za delno obnovo talnih označb
je s predstavniki OGDP potekal ogled za postavitev prometnih ogledal, znakov, obvestilnih
tabel in cestnih grbin
so se tudi fizično razdelili prostori v Domu, četrtna skupnost ima sedaj dve pisarni, vdveh
pisarnah so štiri društva, ena soba pa je namenjena za sestanke manjših skupin
se po dogovoru z g. Burgerjem predsednikom PGD Tacen ob sejah sveta lahko parkira na
parkirišču

Dnevni red je bil s tem izčrpan in predsedujoči je sejo zaključil ob 20. uri.
Zapisala:
Ladka Debevc
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