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PREDLOG

ZAPISNIK
6. seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, MOL, ki je bila v sredo, 4.5.2011 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 9 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
ODSOTNI ČLANI SVETA: Jože Ponikvar, Maja Premrl, Alojz Suhoveršnik, Renata Zajc (opravičeno)
OSTALI NAVZOČI: 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 5. seje Sveta četrtne skupnosti Šmarna gora, Mestne občine
Ljubljana
2. Priprava na slavnostno sejo 5.5.2011
3. Pobude, predlogi in vprašanja članov sveta
Navzočih je bilo 9 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 9 članov sveta.
Za predlagani dnevni red je glasovalo 9 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. 1/6:
Svet četrtne skupnosti Šmarna gora sprejema zapisnik 5. seje brez pripomb.
Navzočih je bilo 9 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 9 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 9 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
AD 2
PRIPRAVA NA SLAVNOSTNO SEJO 5.5.2011
Predsedujoči je predstavil potek slavnostne seje in sicer:
- pozdravni govor predsednika Sveta
- kulturni program z nastopom učencev OŠ in ga. Jerce Mrzel
- podelitev priznanja g. Janezu Novaku
- g. Šilc s kratko predstavitvijo zgodovine krajev
- varnostno poročilo bo podal vodja policijskega okoliša g. Gaber
- predstavitev članov sveta in aktivnosti sveta v zadnjem obdobju
- pobude in vprašanja občank in občanov
- napoved kulturnega programa in podelitev priznanja g. Novaku bo izvedla ga.
Lebesmühlbacher
- povabilu so se odzvali tudi predstavniki Civitas Elan, ki bodo predstavili pobude za izboljšanje
prometa v Ljubljani
- slavnostna seja naj bi trajala približno 2 uri
AD 3
POBUDE, PREDLOGI IN VPRAŠANJA ČLANOV SVETA
G. Ježek je povedal, da je bil očiščen meteorni jašek v Šmartnem, s predstavnico OGDP ga. Artač so si
na terenu ogledali zadeve, ki so bile izpostavljene na skupni seji z OGDP, pripravila je tudi zapisnik o
ogledu, o realizaciji se bo dogovarjalo z ga. Breskvar predvidoma v maju.
Predsedujoči je povedal, da kdor se ne strinja z zapisnikom lahko ga. Artač posreduje pripombe,
povedal pa je tudi, da se za sestanek na DRSC-ju še dogovarjajo.
Na četrtno skupnost je prispela tudi pobuda g. Derlinka, da se na ulicah v Šmartnem postavi
prometne znake za omejitev hitrosti na 30 km/h in da se ul. Željka Tonija preuredi v enosmerno.

G. Ježek je povedal, da je vprašanje od kje do kam enosmerna, nekaterim stanovalcem bi s tem
onemogočili izvoz.
Ga. Buh Gašparič je predlagala, da se poleg znaka za omejitev hitrosti, namesti tudi znak, da so na
cesti otroci.
Predsedujoči je zato predlagal naslednji PREDLOG SKLEPA ŠT. 2/6:
Svet četrtne skupnosti poziva Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, da v najkrajšem času
na ulicah v Šmartnem: Gustinčičevi, Šmarnogorski, Preloge in Željka Tonija postavi prometne znake
z omejitvijo 30 km/h, na Gustinčičevi pa še dodatno prometni znak, da so na cesti otroci. Za
ureditev ul. Željka Tonija kot enosmerno ulico, pa je potrebno zbrati podpise stanovalcev.
Navzočih je bilo 9 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 9 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 9 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
G. Lah je povedal, da je g. Vidmar sam postavil prometno ogledalo, ki zakriva pogled pri izvozu z
Vipotnikove ulice
Ga. Lebesmühlbacher je vprašala ali bi se lahko pot za Savo uredila kot sprehajalna in kolesarska pot?
G. Ježek je povedal, da se bo kolesarska pot uredila na desnem bregu Save, pot na levem bregu
uradno ne obstaja, saj ni vrisana v kataster, zato bi bilo treba najprej doseči dogovor z lastniki parcel
in jo vrisati v kataster.
Predsedujoči je povedal, da je Dolgoročnem načrtu MOL do leta 2025 predvideno, da bodo uredili
pot na desnem bregu Save do Tomačevega, kdaj pa se še ne ve. Predvidena je ureditev tudi na levi
strani, saj to območje predstavlja rekreacijske površine.
G. Groznik B je povedal, da so začeli z gradnjo pločnikov in komunalne infrastrukture v Sp.
Gameljnah.
Predsedujoči je ponovno opozoril na neodzivnost ARSO za sanacijo levega brega Save ob Židankovi,
ob zadnji nevihti je počila cev.
Dnevni red je bil s tem izčrpan in predsedujoči je zaključil sejo ob 20. uri.
Zapisala:
Ladka Debevc
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