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- 122/2011-2
Datum: 13.4.2011

ZAPISNIK
5. seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, MOL, ki je bila v sredo, 13.4.2011 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 7 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, Boštjan Lah, Jelka
Lebesmühlbacher, Jože Ponikvar, Renata Zajc
ODSOTNA ČLANA SVETA: Matjaž Groznik, Jože Ježek, Franci Marolt, Alojz Suhoveršnik (opravičeno),
Maja Premrl, Marko Ramovž
OSTALI NAVZOČI: Valentin Zavašnik - zunanji član Pododbora Tacen, Ladka Debevc, Brigita Pavlič –
strokovni sodelavki Službe za lokalno samoupravo, MU, MOL
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 4. seje Sveta četrtne skupnosti Šmarna gora, Mestne občine
Ljubljana
2. Izvedbeni načrt izvajanja programov in projektov ČS Šmarna gora vezanih na izvrševanje
finančnega načrta za leto 2011
3. Priprava na dan ČS Šmarna gora
4. Pobude, predlogi in vprašanja članov sveta
Navzočih je bilo 7 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 7 članov sveta.
Za predlagani dnevni red je glasovalo 7 članov sveta.
Dnevni red je bil sprejet.

AD 1
PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 4. 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. 1/5:
Svet četrtne skupnosti Šmarna gora sprejema zapisnik 4. seje brez pripomb.
Navzočih je bilo 7 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 7 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 7 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
AD 2
IZVEDBENI NAČRT IZVAJANJA PROGRAMOV IN PROJEKTOV ČS ŠMARNA GORA VEZANIH NA
IZVRŠEVANJE FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2011
Gradivo za to točko dnevnega reda so člani sveta prejeli skupaj z vabilom na sejo.
Na izvedbeni načrt ni bilo pripomb, zato je predsedujoči predlagal naslednji
PREDLOG SKLEPA ŠT. 2/5:
Svet četrtne skupnosti sprejema izvedbeni načrt izvajanja programov in projektov ČS Šmarna gora
vezanih na izvrševanje finančnega načrta za leto 2011 brez pripomb.
Navzočih je bilo 7 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 7 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 7 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
AD 3
PRIPRAVA NA DAN ČS ŠMARNA GORA
Predsedujoči je povedal, da bo dne 5.5.2011 ob 17. uri v prostorih OŠ Šmartno potekala slavnostna
seja Sveta, vabljeni bodo občanke in občani četrtne skupnosti, župan, podžupan, predstavniki policije,
učenci OŠ bodo pripravili kulturni program, g. Lah pa se dogovarja za nastop ga. Jerce Mrzel. Dne 6.5.
bo na Šmarni gori potekala tradicionalna prireditev »Planinska pesem na Šmarni gori«, v okviru
katere bo organiziran tudi pohod ob 15.30 iz Tacna in Šmartna, pohodniki pa naj bi prejeli tudi
spominsko majico in malico.
Predsedujoči je tudi predlagal naslednji PREDLOG SKLEPA ŠT. 3/5:

G. Janezu Novaku dolgoletnemu predsedniku Društva upokojencev se na slavnostni seji podeli
priznanje in zahvalo za njegovo delo v Društvu upokojencev in Svetu četrtne skupnosti Šmarna
gora.
Navzočih je bilo 7 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 7 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 7 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
AD 4
POBUDE, PREDLOGI IN VPRAŠANJA ČLANOV SVETA
Predsedujoči je povedal, OŠ Šmartno načrtuje prenovo križišča pri pokopališču Šmartno za potrebe
ustavljanja šolskega kombija in s tem varnega dostopa otrok do šole.
G. Lah je predlagal, da se uredi tudi klančina za invalide.
Predsedujoči je povedal, da obstoječi dovoz do šole še vedno ostaja, predlagaj je, da Svet sprejme
naslednji
PREDLOG SKLEPA ŠT. 4/5:
Na podlagi pregledanega gradiva, Svet četrtne skupnosti podpira izvedbo prenove križišča pri
pokopališču Šmartno za potrebe ustavljanja šolskega kombija in varnega prehoda otrok do šole.
Navzočih je bilo 7 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 7 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 7 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
Predsedujoči je tudi povedal da:
-

so dediči »ježarjeve domačije« posredovali ponudbo za odkup zemljišč na MOL, za župana je
ponudba sprejemljiva, v letu 2011 je zato možna izdaja gradbenega dovoljenja, za parkirišča
pa bo potrebno izdelati nov projekt. MOL kupuje približno tretjino zemljišč (kolikor se rabi za
igrišče), športnega otoka pa zaenkrat ne bo.

-

se je g. Ježek dogovoril z ga. Breskvar iz OGDP, da pride na ogled terena kot je bilo
dogovorjeno na zadnji seji sveta, zbor je pri gostilni »Bizeljčan«, kdor želi lahko pride,
strokovna služba pa bo pripravila spisek ogledov po krajih.

-

je SCT na Kajakaški cesti dne 4.4. prenehal z deli, po informacijah naj bi cesto dokončalo
podjetje KPL, ostaja pa vprašanje popravila Rocenske ceste. Po informacijah g. Čibeja naj bi
se Akademija priključila preko Rocenske na Kajakaško, projekti so pripravljeni, kdaj bo prišlo
do izvedbe ni znano.

-

se na podore levega brega Save pri Židankovi ulici v Tacnu ARSO ne odziva, zato bo četrtna
skupnost vsak teden pošiljala dopise.

-

se je oblikovala iniciativna skupina, ki nadaljuje z aktivnostmi za čimprejšnjo pridobitev
zemljišč za rekonstrukcijo ceste skozi Šmartno, organiziran je bil tudi sestanek pri projektantu
g. Šenku, ena od opcij je tudi, da se pešce preusmeri na povezovalno pot in da se mimo
družine Kuhar pločnika ne dela (onemogočal bi jim vstop v klet hiše).

Ga. Buh Gašparič je povedala, da je odkupljenih dve tretjini zemljišč, pri ostali tretjini pa so problemi
z višino odškodnin, spori, slabo komunikacijo med odkupovalci in oškodovanci, pločnik bi podaljšali
do bajerja, potekal bi enostransko, v kolikor bi v letošnjem letu prišlo do dogovora z preostalimi
lastniki, bi za leto 2012 lahko DRSC kandidiral za sredstva. Potrebne bodo tudi spremembe projekta,
nujno pa je potrebno organizirati sestanek na DRSC.
G. Zavašnik je povedal, da je ponovno prišlo do poškodovanja ograje pri »seunigovi vili«, Predlagal je ,
da se na Ministrstvo za obrambo pošlje dopis, da zadeve uredijo.
G. Lah je vprašal, ali je Odlok MOL o cestah iz leta 2007 že usklajen z Zakonom o cestah iz leta 2010?
Predlagal je tudi, da se četrtna skupnost pobrati z novonastalo občino Mirna.
Predsedujoči je povedal, da se bo glede usklajenosti Odloka in Zakona vprašalo na Inšpekcijo, pobrati
se lahko samo MOL, četrtna skupnost pa z občino lahko le sodeluje.
Ga. Buh Gašparič je predlagala, da se ekološki otok postavi ob cesti Cirila Kosmača pri
transformatorju, sosedje bi se s tem strinjali.
Strokovna sodelavka je povedala, da bo predlog posredovan na OGDP, kjer bodo skupaj s Snago
ocenili, ali je lokacija primerna.
Dnevni red seje je bil s tem izčrpan in predsedujoči je sejo zaključil ob 20. uri.
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