MESTNA OBČINA LJUBLJANA
ČETRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA
Pločanska 8, 1133 Ljubljana- Brod
tel: 01 511 06 33 fax: 01 511 06 34
e-pošta: mol.smarnagora@ljubljana.si

Številka: 900- 90/2011-2
Datum: 15.3.2011

ZAPISNIK
4. seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, MOL, ki je bila v torek, 15.3.2011 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,Bogdan Groznik, Matjaž Groznik, Jože Ježek,
Boštjan Lah, Jelka Lebesmühlbacher, Franci Marolt, Maja Premrl, Marko
Ramovž in Alojz Suhoveršnik
ODSOTNA ČLANA SVETA: Jože Ponikvar in Renata Zajc
OSTALI NAVZOČI: Irena Razpotnik, Načelnica Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet,
Lucija Breskvar, vodja vzdrževanja na OGDP
Peter Skušek, vodja odseka za promet na OGDP
Pavla Murekar, mestna svetnica
Valentin Zavašnik, zunanji član Pododbora Tacen,
Dušan Verbič, predstavnik krajanov Sp. Gameljn
Ladka Debevc, Brigita Pavlič – strokovni sodelavki Službe za lokalno samoupravo,
MU, MOL
Predsedujoči je pozdravil vse navzoče, ter povedal, da se bodo ob približno 19. uri na njihovo pobudo
pridružili tudi predstavniki Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet, ki bodo odgovarjali na
vprašanja članov sveta. Predlagal je 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 3. seje Sveta četrtne skupnosti Šmarna gora, Mestne občine
Ljubljana
2. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih, poslovno poročilo in poročilo o realizaciji
finančnega načrta ČS Šmarna gora za leto 2010
3. Prioritetne naloge ČS Šmarna gora
4. Pobude, predlogi in vprašanja članov sveta
5. Prometna in komunalna problematika v ČS Šmarna gora

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 3. 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 ni bilo pripomb, zato je predsedujoči predlagal naslednji
PREDLOG SKLEPA ŠT. 1/4:
Svet četrtne skupnosti Šmarna gora sprejema zapisnik 3. 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
POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH, POSLOVNO POROČILO IN POROČILO O REALIZACIJI
FINANČNEGA NAČRTA ČS ŠMARNA GORA ZA LETO 2010
Gradivo za to točko dnevnega reda so člani sveta prejeli skupaj z vabilom na sejo.
Na poročila ni bilo pripomb, zato je predsedujoči predlagal naslednji
PREDLOG SKLEPA ŠT. 2/4:
Svet četrtne skupnosti sprejema Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih, poslovno poročilo in
poročilo o realizaciji finančnega načrta za leto 2010 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 3
PRIORITETNE NALOGE ČS ŠMARNA GORA
Gradivo za to točko dnevnega reda so člani sveta prejeli skupaj z vabilom na sejo.

Seji sveta se je pridružil tudi g. Lah
Predsedujoči je povedal, da so bile naloge izdelane že v prejšnjem mandatu, nekaj jih je bilo že
realiziranih, nekaj pa je novih.
Ga. Buh Gašparič je vprašala, ali so to naloge samo v okviru MOL?
G. Crnek je odgovoril, da gre samo za naloge, ki se izvajajo na zemljiščih MOL
G. Ježek je vprašal, kje je lokacija in kdaj začetek gradnje doma za upokojence?
G. Crnek je povedal, da za parkiriščem v Tacnu, po informacijah, ki jih ima, so bili stanovalci tega
območja povabljeni na Upravno enoto, kjer so si lahko ogledali idejni projekt, zemljišče je od banke
kupila družba SAVA IP, na parkirišču bo zgrajena trinadstropna parkirna hiša, kjer bo 90 parkirnih
mest namenjeno obiskovalcem Šmarne gore, za garažno hišo pa bo stal stanovanjsko poslovni objekt,
dom za ostarele in varovana stanovanja, datuma izvedbe pa še ni.
G. Ježek je povedal, da je nujno potrebno zagotoviti več parkirišč za obiskovalce Šmarne gore, prav
tako pa urediti parkirišča tudi za Rašico. Urediti pa je potrebno tudi poti na Šmarno goro, ČS pa bi bila
lahko aktivnejša pri organiziranem druženju ljudi in ponovni oživitvi tržnice. S pozidavo parkirišča bo
Tacen izgubil tudi edini kraj, kjer bi se lahko organizirale prireditve.
G. M. Groznik je povedal, da bo načrtovana pozidava spremenila Tacen, četrtna skupnost bi morala
imeti večje pristojnosti pri soglasjih glede gradnje, dom upokojencev pa bi bolj sodil na Rocen, kjer je
mirnejša lokacija. Za parkirišča pa bi se morala MOL dodatno odkupiti zemljišča.
G. Crnek je povedal, da je četrtna skupnost načelno soglasje k prejšnjemu projektu pozidave
parkirišča in zemljišča za njim dala po predstavitvi projekta, ki je zagotavljal odmik garažne hiše in
stanovanjskega naselja, vmes naj bi nastal manjši trg. Na projekt tudi ni bilo negativnih odzivov
sosedov, ČS tudi ni soglasodajalec in nima moči, da bi gradnjo preprečila, lahko poda samo mnenje.
Od leta 2008 pa ima status soglasodajalca tudi MOL.
Parkirišča se lahko ureja samo na gradbenih parcelah, zemljišča so v četrtni skupnosti v večini v
privatni lasti, lastniki pa zemlje nočejo prodati.
Na ČS je bila tudi javna razgrnitev Izvedbenega prostorskega načrta, na katerega je lahko vsak podal
pripombe.
G. Ježek je vprašal, kaj je z lastništvom parkirišča v Tacnu, saj ga ni nihče pripravljen vzdrževati?
G. Crnek je povedal, da je lastnik parkirišča MOL, problem pa je v statusu.
G. Suhoveršnik je predlagal, da se investitor zagotovi več parkirnih mest za obiskovalce Šmarne gore.
G. Crnek je povedal, da se na temo pozidave parkirišča in zemljiščem za njim lahko organizira
sestanek z investitorjem.
Ga. Buh Gašparič je predlagala, da svet četrtne skupnosti pridobi informacije, kdaj in kaj se bo gradilo
za parkiriščem, ter se v sklopu projekta pri investitorju skuša zagotoviti javni prostor.
G. Ježek je vprašal, kaj se dogaja s projekti za Center ČS v Šmartnem?
G. Crnek je povedal, da je izdelan idejni projekt, MOL čaka, da dediči »ježarjeve domačije« podajo
pisno ponudbo za odkup zemljišč, zemljišča so pod hipotekami, ki pa se bodo reševale znotraj odkupa
zemljišč.
G. Ježek je vprašal, ali je izgradnja nove ceste za naselje »Brezovica« dolžnost MOL ali investitorja?

G. Crnek je povedal, da je Upravna enota ob izdaji gradbenega dovoljenja predvidela dostop po že
obstoječi preozki cesti, MOL pa je izgradnjo nove ceste že umestila v novi Izvedbeni prostorski načrt
MOL.
Po razpravi je predsedujoči predlagal naslednji PREDLOG SKEPA ŠT. 3/4:
Strokovna služba skupaj s predsednikom pripravi dokončen predlog prioritetnih nalog in se jih
ponovno pošlje v pregled in dopolnitev članom sveta.
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 4
POBUDE, PREDLOGI IN VPRAŠANJA ČLANOV SVETA
-

Dan četrtne skupnosti: predsedujoči je predlagal, da se organizira v istem obsegu kot prejšnja
leta, slavnostna seja z občani 5.5.2011, sodelovanje s Turističnim društvom pri organizaciji
pohoda in Planinske pesmi na Šmarni gori, nakup majic in malice za udeležence, v proračunu
ČS je za ta namen rezerviranih 6000 €
g. Ježek je predlagal, da se organizira tek skozi vse vasi
g. Lah je predlagal, da se organizira teniški turnir
Predsedujoči je povedal, da organizacija teka zahteva razna dovoljenja in priglasitve (policiji, zapora
cest, redarji, varnostniki…) in predlagal, da se g. Ježek poveže z g. Šarfom kakšne so možnosti
organizacije teka rok je do petka 18.3.2011, v kolikor dogovora ne bo se Dan ČS obeleži tako kot
prejšnja leta.
-

Predsedujoči je člane sveta seznanil s prizadevanji četrtne skupnosti, da ostaja šolsko igrišče
odprto, župan je apeliral na ravnateljico šole, igrišče bo sedaj čez dan odprto, vendar šola
predlaga, da ga zvečer zaklepa predstavnik četrtne skupnosti. Člane sveta je pozval, naj
predlagajo osebo, ki bo igrišče zvečer zaklepala.

-

Predsedujoči je člane sveta seznanil tudi, da se je v Šmartnem izoblikovala iniciativna skupina,
ki bo pomagala pri pridobitvi soglasij za odkup zemljišč, v ta namen je v četrtek 17.3.2011
dogovorjen sestanek pri projektantu g. Šenku.

Pomoč pri razgovorih za odkup zemljišč je ponudila tudi mestna svetnica ga. Murekar.
-

Predsedujoči je predlagal, da se zaradi racionalizacije poslovanja vsa gradiva in vabila za člane
sveta pošilja po elektronski pošti, zato je predlagal naslednji

PREDLOG SKLEPA ŠT. 4/4:
Svet četrtne skupnosti se strinja, da se vsa vabila in gradiva članom sveta pošilja po elektronski
pošti.
Navzočih je bilo 10 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 10 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 10 članov sveta.

Sklep je bil sprejet.
-

Predsedujoči je povedal, da je prejel pobudo, da bi dijak Lev Lah v okviru šolanja in prakse za
okoljevarstvenega tehnika prakso opravljal na podlagi programa, ki ga bo potrdil Svet četrtne
skupnosti zato je predlagal naslednji

PREDLOG SKLEPA ŠT. 5/4:
Svet četrtne skupnosti podpira predlog, da se dijak Lev Lah vključi v program prakse na podlagi
programa, ki ga bo potrdil svet četrtne skupnosti.
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
PROMETNA IN KOMUNALNA PROBLEMATIKA V ČS ŠMARNA GORA
Predsedujoči je uvodoma predstavil ga. Ireno Razpotnik, Načelnico oddelka za gospodarske
dejavnosti in promet, ga. Lucijo Breskvar, vodjo vzdrževanja in g. Petra Skuška, vodjo odseka za
promet. Predlagal je, da pristojni odgovore posredujejo na podlagi predloga prioritetnih nalog.
-

Gradnja pločnikov v Sp. Gameljnah:

Ga. Razpotnik in g. Verbič sta povedala, da se bodo dela začela že aprila 2011, reševal se bo prvi del
projekta od h.št. 103 do vstopa v gozd in sicer se bo zgradil pločnik, hitrostne ovire in preplastilo
cestišče, za drugi del projekta izgradnjo meteorne kanalizacije in obnovo vodovoda pa še vedno
potekajo razgovori z JP VO-KA.
-

Vodovod po ul. Bratov Novak

Ga. Razpotnik je povedala, da zaradi odsotnosti g. Kocuvana točnih podatkov nima in predlagala, da
se počaka na pripravo Programa opremljanja zemljišč z komunalno infrastrukturo za celotno MOL v
obdobju 2011-2015, program naj bi bil pripravljen v enem mesecu.
-

Asfaltiranje varne šolske poti od avtobusne postaje v Šmartnem do šole in pošte

Predsedujoči je povedal, da po poti že poteka kanalizacija, manjka samo asfalt v dolžini cca. 50-100
metrov.
Ga. Breskvar je povedala, da bodo to skušali izvesti v letu 2011.
-

Podaljšek Ingličeve ulice – pešpot

Predsedujoči je povedal, da so na Oddelku za ravnanje z nepremičninami obljubili, da bodo do julija
2011 izvedli odmero zemljišča, da bi jo lahko asfaltirali.
Ga. Breskvar je povedala, da bodo tudi ureditev te ulice skušali izvesti v letu 2011.

-

Komunalna in prometna ureditev Gustinčičeve ul.

Predsedujoči je povedal, da je ulica v zelo slabem stanju, da je bila predvidena ureditev skupaj z
regionalno cesto skozi Šmartno, ki pa se odmika. Nuja je potrebna takojšnja sanacija z ureditvijo
odvodnjavanja in asfaltiranjem.
Ga. Breskvar je povedala, da si bo situacijo skupaj s koncesionarjem ogledala na terenu, na podlagi
ogleda se bodo odločili za obseg sanacije če bo možno še v letu 2011, sicer v letu 2012.
- Preplastitev ceste v vas Rašico
Ga. Breskvar je predlagala predhodni ogled, ker se cesta na delu poseda, je prej potrebno rešiti plaz
- Kanalizacija v vasi Rašica
Ga. Lebesmühlbacher je povedala, da je na JP VO-KA pridobila idejni projekt iz katerega je razvidno,
da projekt zajema samo gradnjo v vasi, štiri hiše nižje pa so iz projekta izpadle.
Ga. Murekar je povedala, da je nujno, da se v izvedbeni projekt vključi tudi te štiri hiše, ki morajo
imeti zaradi višinske razlike svoj sistem prečrpavanja, v kolikor se jih ne bo vključilo sedaj, kanalizacije
ne bodo dobili.
G. Suhoveršnik je opozoril, da tudi Planinski dom na Rašici ni vključen v projekt.
G. Skušek je povedal, da ni ekonomično, da tega ne bi reševali skupaj, pripravili bodo pisni odgovor.
-

Hitrostne ovire na Thumovi, Pot sodarjev, cesta Cirila Kosmača, Grobeljca, Sr. Gameljne
h.št. 68-70, Rašica, kajakaška
Ga. Lebesmühlbacher je povedala, da so na Rašici že postavljene zvočne ovire, ki pa ne pomagajo,
problematični so predvsem kolesarji, zato bi stanovalci želeli fiksne hitrostne ovire
G. Skušek je povedal, da bodo hitrostne ovire postavili v letu 2011, za Sr. Gameljne naj se pošlje
soglasje stanovalcev, zaradi varnosti kolesarjev pa na Rašici fiksne ovire niso rešitev
- Postavitev radarja ob glavni cesti skozi Šmartno ob vstopu v naselje
G. Skušek je povedal, da je za postavitev radarjev pristojno Mestno redarstvo, kjer bodo tudi podali
informacijo ali imajo pristojnosti tudi na državnih cestah. Imajo pa dva radarja, ki snemata, plačilni
nalogi pa se pošiljajo po pošti.
- Popravilo ceste Cirila Kosmača iz strani Šmartna (na Klancu) in v Grobeljci
- Popravilo Poti sodarjev od gostilne Košir do križišča
Vse ceste so uničene zaradi prekopavanj in vožnje tovornjakov
Ga. Breskvar je predlagala ogled skupaj s koncesionarjem
- Podaljšanje LPP do Črnuč in Pirnič
G. Skušek je povedal, da minibusi že vozijo, nima pa podatka, kdaj bodo začeli voziti na tej liniji, o tem
odloča Mestni svet
- Izgradnja nove ceste do naselja »Brezovica« v Sr. Gameljnah
G. Skušek je povedal, da izgradnja ceste na OGDP v naslednjih dveh letih ni v načrtu
- Prevzem ceste mimo Mercatorja v prevzem in kategorizacijo MOL
- Cesta v Sr. Gameljnah ob gasilnem domu in čez most prva desno
- Cesta v Zg. Gameljnah parc.št. 1542/1 (ureditev)
G. Skušek je povedal, da nova kategorizacija cest še ni bila izvedena, ker se je čakalo sprejem novega
Izvedbenega prostorskega načrta, načrtujejo jo v letošnjem letu, v času priprave pa bodo organizirani
sestanki s četrtnimi skupnostmi

G. Ježek je vprašal, v čigavem lastništvu so pločniki ob državnih cestah?
G. Skušek je povedal, da so v lasti države, MOL pa je vzdrževalec
Ga. Breskvar je povedala, da se čiščenje peska s cest, pločnikov in kolesarskih stez čisti po končani
zimski sezoni (po 15.3.). Koncesionar podjetje Snaga je s čiščenjem že začela, njihova zagotovila so,
da bo ves pesek očiščen do konca aprila. Koncesionar, ki opravlja zimsko službo pa evidentira in
sporoča vse napake, ki se pojavijo na cestišču, pločniku ali kolesarski stezi.
G. Suhoveršnik je povedal, da ima glavna preozka cesta skozi Gameljne v Zg. Gameljnah uničene
bankine, nasipanje s peskom se hitro uniči, predlagal je, da se bankine doasfaltirajo, tudi zaradi
vožnje avtobusa.
Ga. Breskvar je povedala, da bi bilo predhodno potrebno pregledati lastništvo.
G. Suhoveršnik je vprašal, kako je z obrezovanjem drevja ob cesti?
Ga. Lebesmühlbacher je vprašala, kako je s čiščenjem listja ob cesti?
Ga. Breskvar je povedala, da je to naloga vzdrževalca ceste.
G. ježek je povedal, da v delu Juričeve ul. po sredini teče voda, problem nastane pozimi, ko voda
zmrzne.
Ga. Breskvar je predlagala ogled na terenu.
G. Crnek je vprašal, kdo je zadolžen za čiščenje jarkov ob avtocesti?
G. Skušek je povedal, da je po zakonu naloga DARS.
G. Lah je vprašal, ali bi se ob pokopališču lahko postavilo protihrupno ograjo?
G. Skušek je povedal, da protihrupne ograje postavlja DARS samo tam, kjer so stanovanjska naselja in
izmere kažejo na prekomeren hrup.
G. Lah je povedal, da so približno 50 metrov od spomenika ob Cesti vstaje ob telefonski omarici zunaj
plastične cevi.
G. Skušek je povedal, da si bodo zadevo ogledali.
G. Lah je predlagal postavitev lesenega mostu čez Savo v Gameljnah.
G. Skušek je povedal, da se ob desnem bregu Save vodotočno do Zaloga predvideva ureditev
rekreacijske poti, da bi bilo vmes smiselno narediti brvi, ni pa v načrtu za letošnje leto.
G Crnek je povedal, da se ob Tacenskem mostu, breg, kjer se nahaja tudi črpališče poseda in odnaša
zemljo, s situacijo je seznanjen ARSO, ki pa ne ukrepa, postavili so samo zaščitno mrežo, sprašuje, ali
lahko MOL pomaga pri sanaciji?
G. Groznik M je povedal, da je bilo črpališče zgrajeno v letih 1986/87 zaradi požarne varnosti, gradnjo
je sofinanciral SIS preko občinske gasilske zveze.

G. Skušek je predlagal, da se s situacijo seznani Gasilsko brigado Ljubljana, breg Save katastrsko ni
urejen, na OGDP pa naj se pošlje parc.št. in orto posnetek, kjer se črpališče nahaja.
Predlagal je tudi, da četrtna skupnost na OGDP ponovno pošlje prioritetne naloge na katere bodo
pripravili odgovore.
Dnevni red je bil s tem izčrpan in predsedujoči je sejo zaključil ob 21.30 uri.
Zapisala:
Ladka Debevc

Predsednik Sveta četrtne skupnosti
Šmarna gora
Mestne občine Ljubljana
Dejan Crnek

