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ZAPISNIK
7. seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, MOL, ki je bila v sredo, 22.6.2011 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, ,Bogdan Groznik, Boštjan Lah, Jelka Lebesmühlbacher, Franci
Marolt, Maja Premrl, Marko Ramovž, Alojz Suhoveršnik, Renata Zajc
ODSOTNI ČLANI SVETA: Meti Buh Gašparič (opravičeno), Matjaž Groznik, Jože Ježek, Jože Ponikvar
OSTALI NAVZOČI: Ladka Debevc, Brigita Pavlič – strokovni sodelavki Službe za lokalno samoupravo,
MU, MOL , Valentin Zavašnik zunanji član Pododbora za Tacen
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 6. redne seje in 1. izredne seje Sveta četrtne skupnosti
Šmarna gora, Mestne občine Ljubljana
2. Informacija o prioritetah ČS na področju prometne in komunalne infrastrukture
3. Realizacija finančnega načrta četrtne skupnosti
4. 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 6. REDNE SEJE IN 1. 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 podal pripombo, da v zapisnikih niso zapisane vse podrobnosti, ki so lahko pomembne.
Predsedujoči je povedal, da so seje snemane in se vedno lahko posluša posnetek.
Na zapisnik drugih pripomb ni bilo, zato je predsedujoči predlagal naslednji
PREDLOG SKLEPA ŠT. 1/7:
Svet četrtne skupnosti Šmarna gora sprejema zapisnik 6. redne seje in 1. izredne seje skupaj s
pripombo g. Laha.
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
INFORMACIJA O PRIORITETAH ČS NA PODROČJU PROMETNE IN KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
Predsedujoči je povedal, da smo s strani OGDP Odseka za promet prejeli odgovore na prioritete za
področje prometne in komunalne infrastrukture, ki smo jih podali na sestanku s predstavniki OGDP.
Odgovori so bili izredno pomanjkljivi, določeni predlogi niso ovrednoteni po vseh postavkah
(datumsko, cenovno), zato smo poslali naslednje pripombe vezane predvsem na datumsko izvedbo:
-

povezovalna pot med avtobusno postajo in Šmartnim, ki je del varne šolske poti
ureditev ceste Cirila Kosmača
ureditev podvoza pod avtocesto
ureditev Gustinčičeve ulice
preplastitev ceste na Rašico
popravilo Poti sodarjev od gostilne Košir do križišča s Pločansko
vodovod na ulici Bratov Novak
napačno pa je navedena cesta za Gasilnim domom v Sr. Gameljnah, pravilno je cesta parc.št.
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Odgovor Odseka za promet je bil, da se pripombe, ki smo jih poslali nanašajo na Odsek za
vzdrževanje in morajo oni pripraviti odgovore, napačno navedbo ceste pa bodo popravili.

AD 3
REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA ČETRTNE SKUPNOSTI
Strokovna sodelavka je pojasnila, da so na postavki Dan četrtne skupnosti porabljena vsa sredstva,
skoraj vsa sredstva so porabljena tudi na komunali Šmartno, na ostalih kontih pa sredstva ostajajo.
Predsedujoči je povedal, da je skrajni rok za porabo sredstev do oktobra in predlagal, da se sredstva
za izdajo Zgibanke ČS in za poštnino prerazporedijo za izvedbo strokovne ekskurzije za člane sveta, le
ta naj bi bila izvedena septembra (predlagani datum 24.9.) in sicer po Dolenjski.
Predlagal je naslednja PREDLOGA SKLEPOV:
SKLEP ŠT. 2/7:
Svet četrtne skupnosti se strinja, da se sredstva s podkonta Založniške in tiskarske storitve in
podkonta Poštnina in kurirske storitve prerazporedijo na konto Drugi splošni material in storitve
za izvedbo strokovne ekskurzije za člane sveta.
Navzočih je bilo 9 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 9 članov sveta.
Za predlani sklep je glasovalo 9 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
SKLEP ŠT. 3/7:
Svet četrtne skupnosti se strinja, da se v mesecu septembru izvede strokovna ekskurzija za članice
in člane sveta po Dolenjski.
Navzočih je bilo 9 članov sklepa.
Opredeljenih je bilo 9 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 9 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
G. Suhoveršnik je povedal, da se bo sestal Pododbor za Gameljne in Rašico in določil porabo
sredstev.
G. Lah je povedal, da je obvezna praksa Leva Laha v zvezi z okoljskimi in ekološkimi problemi
prinesla določene ugotovitve, za odpravo nekaterih pomanjkljivosti se bodo lahko porabila tudi
sredstva ČS.

AD 4
POBUDE, PREDLOGI IN VPRAŠANJA ČLANOV SVETA
Predsedujoči je povedal, da:

-

je končana rekonstrukcija ceste z izgradnjo pločnika v Sp. Gameljnah, obvestila o končanju
del četrtna skupnost ni prejela, poklical bo tudi g. Verbiča, ki je za izvedbo zaslužen in se mu
zahvalil. Pločnik pa ni izveden do mostu, ker niso pridobljena vsa soglasja
G. Suhoveršnik je povedal, da so bila dela izvedena v zelo kratkem času, zaradi pločnika tudi ni ožja
cesta
G. Groznik je povedal, da se širijo govorice, da vsa zemljišča potrebna za odkup še niso plačana
-

so končana tudi dela na Kajakaški cesti, 23.6.2011 je predviden tehnični pregled in prevzem
ceste, začelo pa se je tudi popravilo Rocenske ceste. Na OGDP je bil tudi poslan dopis, da
nazaj namestijo znake z omejitvijo hitrosti »30«.
G. Zavašnik je povedal, da sta izvedena tudi oba prehoda za pešce, manjka pa še nekaj individualnih
priključkov za vodo in plin, ki pa niso vezani na Kajakaško cesto.
-

je na DRSC dne 2.6. 2011 potekal sestanek v zvezi z nadaljevanjem ureditve regionalne ceste
skozi Šmartno, ki so se ga s strani četrtne skupnosti udeležili g. Ježek, ga. Buh Gašparič in g.
Crnek, dogovorjeno je bilo, da se do septembra ponovno opravi razgovore z lastniki zemljišč,
na pogovorih so prisotni tudi predstavniki četrtne skupnosti, v kolikor bodo pogovori
uspešni, bi lahko leta 2012 in 2013 ponovno kandidirali za proračunska sredstva in izvedbo
rekonstrukcije

-

je s strani Službe za lokalno samoupravo prišlo obvestilo, da mora na podlagi 4. člena
Uredbe o upravnem poslovanju predstojnik organa za izvrševanje določenih pravic in
dolžnosti po navedeni uredbi pisno pooblastiti javne uslužbence za odpiranje pošte v fizični
in elektronski obliki, za dajanje podatkov iz zadev, dosjejev in dokumentov, za dajanje
splošnih informacij o upravnih in drugih javnih storitvah, za skeniranje dokumentov, za
evidentiranje zadev in dokumentov, za sprejemanje vlog.

Predlagal je naslednji PREDLOG SKLEPA ŠT. 4/7:
Svet četrtne skupnosti na podlagi 4. člena Uredbe o upravnem poslovanju izdaja javnim
uslužbenkam Službe za lokalno samoupravo, Mestne uprave, MOL, ki izvajajo strokovna in
administrativna opravila za ČS Šmarna gora naslednja pooblastila:
- za odpiranje pošte v fizični in elektronski obliki
- za dajanje podatkov iz zadev, dokumentov in drugih obvestil
- za dajanje splošnih informacij o upravnih in drugih javnih storitvah
- za dajanje obvestil o poteku postopka
- za skeniranje dokumentov
- za evidentiranje zadev in dokumentov
- za sprejemanje vlog
- za prevzemanje in sprejemanje pošte v fizični in elektronski obliki
Navzočih je bilo 9 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 9 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 9 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
Ga. Zajc je podala informacijo, da je bila bivša »Kardeljeva vila« vrnjena lastnikom, vila je uničena,
lastniki pa so že začeli urejati okolico in zaprli dostop za avtomobile, za pešce pa ostaja dostop
odprt.

Ga. Lebesmühlbacher je povedala, da g. Kosec z Rašice vztraja, da se na Rašici čimprej organizira seja
sveta s krajani kljub predlogu, da se počaka do izdelave projektov za gradnjo kanalizacije.
G. Suhoveršnik je povedal, da g. Kosca in g. Zaletela ne bi vabil na sejo Pododbora za Gameljne in
Rašico, saj ne ve kaj bi bila tema sestanka. Predlagal je, da pismeno pripravita teme za sestanek.
G. Lah je povedal, da se imajo krajani Rašice za »dislocirane«, čeprav so enakopravni z ostalimi deli
četrtne skupnosti, podpira pobudo, da se organizira sestanek na Rašici.
Predsedujoči je povedal, da ni problem organizirati sestanek v septembru ali oktobru, lahko gre na
Rašico tudi sam, pridružijo se mu lahko tudi drugi člani sveta, sestanek je ČS organizirala že dvakrat,
zato je predlagal naslednji
PREDLOG SKLEPA ŠT. 5/7:
Svet četrtne skupnosti pooblašča ga. Lebesmühlbacher, da se sestane z g. Koscem, ki naj pismeno
predlaga teme za sestanek sveta s krajani na Rašici.
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 četrtna skupnost v vednost prejela tožbo g. Godnjavca proti Mestni občini
Ljubljana zaradi postavitve luči javne razsvetljave na Vipotnikovi ulici. Luči javne razsvetljave so bile
postavljene v okviru Plana malih del leta 2010, postavljene pa so po desni strani gledano iz Ceste
vstaje. Sam je stopil v stik z odvetnico MOL ga. Darjo Karlin, ki je predlagala, da četrtna skupnost
vstopi v zadevo na strani Mestne občine Ljubljana. Na četrtno skupnost je poslala tudi obrazec, ki ga
mora izpolniti četrtna skupnost za vstop v zadevo, sam pa bo pripravil tudi podrobnejša pojasnila.
Predsedujoči je pojasnil, da je do postavitve javne razsvetljave prišlo na pobudo četrtne skupnosti.
G. Suhoveršnik je povedal, da je bil prisoten pri ogledu in označitvi postavitve luči s predstavnikom
javne razsvetljave, postavitev je bila predvidena po levi strani gledano s Ceste vstaje, gre za
medsosedski spor, četrtna skupnost naj posreduje samo podatke, ki jih bo zahtevala MOL ali
sodišče.
G. Lah je povedal, da so javno razsvetljavo prestavili na desno stran iz razloga, ker je tam zemljišče v
lasti MOL in ni bilo potrebno pridobiti soglasij stanovalcev.
G. Crnek je povedal, da bo ponovno govoril z odvetnico ga. Karlin ali mora četrtna skupnost vstopiti
v postopek, po pridobitvi dodatnih informacij, se bodo zadeve reševale korespondenčno.
G. Lah je povedal, da se je končala praksa Leva Laha po izobraževalnem programu za
okoljevarstvenega tehnika. Probleme, ki jih je opazil med prakso je zajel v poročilo, ki ga bo dostavil
na četrtno skupnost. Nekateri pereči problemi pa so se reševali sproti.
Predsedujoči je povedal, da se bo poročilo obravnavalo na naslednji seji.
G. Zavašnik je vprašal, ali bi bilo možno odprti kanal ob Rocenski cesti zapreti?

Predsedujoči je povedal, da morajo odgovor o tem podati strokovnjaki, povedal pa je tudi, da je na
Policijski akademiji potekal sestanek glede nadaljevanja rekonstrukcije kanalizacije in priključitev
preko Rocenske ulice; dokumenti so bili predani JP VO-KA, sredstva naj bi bila zagotovljena 2012 ali
2013. Parkirišče pred akademijo ni urejeno, v kolikor je prazno, se ga lahko uporablja, enako velja
tudi za igrišča.
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

