MESTNA OBČINA LJUBLJANA
ČETRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA
Pločanska 8
1211 ŠMARTNO
tel.01 5110-633, e-mail smarna.gora@siol.net

Številka: 025 – 22/01 - 17
Datum: 21.11.2001
ZAPISNIK
3. seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, ki je bila v torek 20.11.2001 ob 19. uri v sejni
sobi Oddelka za lokalno samoupravo, MU, MOL, Pločanska 08.
Sejo je sklical in vodil predsednik Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora g. Novak Franc.
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: Novak Franc, Bitenc Ivana, Koželj Janez, Lah Boštjan, Lipovec
Nataša, Mikec Miroslav, Novak Janez, Prosen Uroš, Rotar Egidij
OPRAVIČILA SE JE ČLANICA SVETA: Vrečko Breda
NEOPRAVIČENO ODSOTNI ČLANI SVETA: Verbič Špela, Veronik Aleksander, Završan
Matevž
OSTALI NAVZOČI: Debevc Ladka in Cedilnik Marjeta strokovni sodelavki Oddelka za
lokalno samoupravo, MU, MOL
Predsedujoči je pozdravil vse prisotne, ter predlagal dnevni red, ki so ga člani Sveta četrtne
skupnosti prejeli skupaj s sklicem seje. Ker ni bilo novih predlogov, je predsedujoči dal na
glasovanje sledeči DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev zapisnika 2. seje Sveta četrtne skupnosti Šmarna gora, MOL
2. Pregled realizacije sklepov 2. seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, MOL
3. Imenovanje delovnih teles (odborov) Četrtne skupnosti Šmarna gora, MOL
- Odbor za področje lokalnih gospodarskih javnih služb, prometa, urbanizma in
varstva okolja: odbor šteje 11 članov
- Odbor za družbene dejavnosti : odbor šteje 7 članov
- Odbor za gospodarske dejavnosti in turizem: odbor šteje 7 članov
- Odbor za zaščito, reševanje in civilno obrambo: odbor šteje 5 članov
4. Obravnava osnutka Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2002
5. Obravnava dopisa Sveta staršev OŠ Šmartno
6. Vprašanja in predlogi članov Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, MOL
7. Razno
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 2. SEJE SVETA ČETRTNE SKUPNOSTI
ŠMARNA GORA, MESTNE OBČINE LJUBLJANA
Gradivo za to točko so člani Sveta prejeli skupaj s sklicem za sejo.
Na zapisnik sta bili s strani g. Laha podana pripomba in sicer:
- pod točko AD 6 se dopolni četrti odstavek in sicer:
»Člani sveta so na predlog g. Laha sprejeli dogovor, da se pismene pobude in pripombe
na Zasnove prostorskega razvoja naslovi na sedež Četrtne skupnosti Šmarna gora do
30.09.01. Predsednik sveta četrtne skupnosti jih bo pregledal in pripravil predloge za
Oddelek za urbanizem Mestne občine Ljubljana.«
G. Lah je predlagal tudi, naj bo zapisnik članom sveta poslan čimprej in ne šele z
vabilom na sejo sveta.
Drugih pripomb na zapisnik ni bilo.
Predsedujoči je dal na glasovanje PREDLOG SKLEPA št. 1/3:
Svet Četrtne skupnosti Šmarna gora, Mestne občine Ljubljana sprejema zapisnik
2. seje sveta s pripombo:
-

pod točko AD 6 se četrti odstavek dopolni z imenom predlagatelja in sicer:
»Člani sveta so na predlog g. Laha sprejeli dogovor, da se pismene pobude in
pripombe na Zasnove prostorskega razvoja naslovi na sedež Četrtne skupnosti
Šmarna gora do 30.09.2001. Predsednik sveta četrtne skupnosti jih bo pregledal in
pripravil predloge za Oddelek za urbanizem Mestne občine Ljubljana.«
Zapisnik seje sveta, naj bo članom sveta poslan čimprej in ne šele z vabilom na
naslednjo sejo sveta
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
PREGLED REALIZACIJE SKLEPOV 2. SEJE SVETA ČETRTNE SKUPNOSTI
ŠMARNA GORA, MESTNE OBČINE LJUBLJANA

Poročilo o realizaciji sklepov 2. seje sveta četrtne skupnosti Šmarna gora je podal
predsedujoči sveta .
1. Predsedujoči je člane sveta
seznanil, da na podlagi strokovnega mnenja
pridobljenega s strani Oddelka za lokalno samoupravo Mestne občine Ljubljana, ne bo
možno dopolniti 25. člena Pravil četrtne skupnosti, saj bi bilo to v neskladju s tretjim
odstavkom 58. člena Statuta Mestne občine Ljubljana.
Predsedujoči je dal na glasovanje PREDLOG SKLEPA št. 2/3:
Delno se razveljavi SKLEP št. 3/2 in sicer v prvi alineji, ki se glasi:
- 25. člen se dopolni: Svet ima lahko enega ali več podpredsednikov, ki jih izmed
članov sveta na predlog predsednika in lahko tudi članov sveta izvoli Svet Četrtne
skupnosti
Navzočih je bilo 9 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 9 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 9 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
2. Sklep št. 5/2. Gostinski objekt in tenis igrišča nad Šturmovo ulico v Tacnu
Predsedujoči je povedal, da še vedno ni odstranjen pesek, ki so ga nasuli ob gradnji
kanalizacije na tem območju s soglasjem krajanov. Odstranitev je preprečil g. Novak Ciril,
lastnik spornih objektov, ki je trdil, da je bil pesek nasut po njegovi zemlji. G. Žnidaršič iz
Podjetja za urejanje zemljišč je pridobil dokumentacijo, ki navedb g. Novak Cirila ne
potrjujejo. Zato je predsedujoči sveta g. Žnidaršiču naročil, da začne material odstranjevati,
dokler ga g. Novak Ciril ne bo ustavil. V kolikor bo g. Novak Ciril dela uspel ustaviti, bo g.
Žnidaršič obvestil četrtno skupnost, da z deli ne more nadaljevati. Sklep št. 5/2 se bo
realiziral, ko bo na spornem zemljišču vzpostavljeno prvotno stanje to je travnik.
3. Dogovor z 2. seje pod AD 7 Čistilna naprava v Spodnjih Gameljnah:
Predsedujoči je povedal, da na podlagi telefonskega razgovora strokovne sodelavke Oddelka
za lokalno samoupravo ga. Debevc, s podjetjem Komunalna operativa Lj. in g. Rotarjem
članom sveta četrtne skupnosti Šmarna gora je bilo ugotovljeno sledeče:
- investitor spornega objekta je podjetje JP Vodovod- kanalizacija;
- po navedbah predstavnika podjetja Komunalna operativa se je stara čistilna naprava
podrla sama od sebe, z deli pa niso mogli začeti takoj, saj so morali pridobiti potrebna
dovoljenja, dela pa je dodatno oviralo deževje v mesecu septembru;
- dela se sedaj pospešeno nadaljujejo in se že kažejo obrisi nove večje čistilne naprave;
- v telefonskem razgovoru med ga. Debevc in g. Rotarjem je bilo ugotovljeno, da zaradi
bližajoče se zime in del, ki se pospešeno vršijo nima smisla klicati inšpekcije, ki bi dela
verjetno ustavila.
4. Dogovor z 2. seje pod AD 7 Izkop gramoza v Sp. Gameljnah:
Predsedujoči je povedal, da je zadevo obravnavala ga. Trampuž Metka – republiška
inšpektorica za okolje
V primeru Erzar je bila izdana odločba o takojšnjem prenehanju izkopavanja, izrečena je bila
kazen, izvršba in zaplemba premoženja pa še nista dokončni. Po prijavi s strani krajanov je bil

dodaten ogled opravljen v tednu od 15-19.10.2001, vendar inšpektorica ni opazila nič
nenavadnega.
Glede izkopa v gramoznici Komunalnega podjetja Ljubljana pa inšpekcija ne more ukrepati,
saj ima KPL veljavno dovoljenje za izkop, v kolikor pa z izkopom posegajo v tujo posest ali
je le ta motena, mora pritožbo vložiti prizadeti lastnik na pristojnem sodišču.
Na podlagi podatkov, ki so bili posredovani s strani g. Zajc Albina s KPL, ima KPL koncesijo
za izkop, teren sproti sanirajo, izkop pa se vrši po rudarskem projektu.
5. Informacija Odlagališča za Savo
Predsedujoči je povedal, da si je odlagališča ogledal inšpektor za komunalo pri Mestni občini
Ljubljana g. Jernejc Brane, ki je podjetju Snagi že posredoval pismeni nalog za odvoz.
Problem predstavljajo požagana drevesa, ki zapirajo pot do enega izmed divjih odlagališč,
inšpekcija pa ne more ugotoviti kdo je lastnik požaganih dreves oz. kdo jih je podrl. Nalog
podjetju Snaga za odvoz pa je s strani inšpektorja dan tudi za to odlagališče.
6. Informacija pločnik ob Tacenski cesti: v osnutku Odloka o proračunu za leto 2002
je predviden začetek gradnje kanalizacije po Tacenski cesti in z realizacijo te postavke bo
dana možnost za izgradnjo pločnika.
Predsedujoči je dal na glasovanje PREDLOG SKLEPA št. 3/3:
Člani sveta četrtne skupnosti Šmarna gora se strinjajo z dosedanjo realizacijo sklepov,
nerealiziran sklep št. 5/2 še naprej pozorno spremljajo, kot tudi ostale nerealizirane
dogovore.
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 3
IMENOVANJE DELOVNIH TELES ( ODBOROV) ČETRTNE SKUPNOSTI
ŠMARNA GORA, MESTNE OBČINE LJUBLJANA
-

Odbor za področje lokalnih gospodarskih javnih služb, prometa, urbanizma in
varstva okolja: odbor šteje 11. članov
Odbor za družbene dejavnosti: odbor šteje 7 članov
Odbor za gospodarske dejavnosti in turizem: odbor šteje 7 članov
Odbor za zaščito, reševanje in civilno obrambo: odbor šteje 5 članov

Poročilo je podal predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja g. Lah
Boštjan na podlagi sklepa št. 4/2. Svetu Četrtne skupnosti Šmarna gora MOL , je predstavil
predlog kandidatov za posamezne odbore, ki jih je oblikovala Komisija za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja. Vsi predlagani kandidati so s kandidaturo soglašali, od
predlaganih zunanjih članov pa je komisija pridobila pismena soglasja. Predlagani kandidati
za predsednike posameznih odborov so svoja soglasja podali na seji sveta.

Po razpravi je dal predsedujoči seje na glasovanje PREDLOG SKLEPA št. 4/3:
Svet Četrtne skupnosti Šmarna gora, MOL v odbor za področje gospodarskih javnih
služb, prometa, urbanizma in varstva okolja, ki šteje 11 članov, imenuje 8 članov sveta
in 3 zunanje člane in sicer:
- BITENC IVANO
- KOŽELJ JANEZA
- LAH BOŠTJANA
- LIPOVEC NATAŠO
- MIKEC MIROSLAVA
- PROSEN UROŠA
- ROTAR EGIDIJA
- VERONIK ALEKSANDRA

stanujoča
stanujoč
stanujoč
stanujoča
stanujoč
stanujoč
stanujoč
stanujoč

Ul. Bratov Novak 05
Sp. Gameljne 26
Vipotnikova 11
Ul. Željka Tonija 21
Ul. Željka Tonija 11a
Sp. Gameljne 97
Sp. Gameljne 68a
Šmartno 44

3 zunanje člane:
-

JURANČIČ IGORJA
dr. LAH AVGUŠTINA
PERŠIČ MINCO

stanujoč Rašica 5 d
stanujoč Vipotnikova 11
stanujoča Janševa 07

Za predsednika odbora se imenuje: MIROSLAV MIKEC.
Navzočih je bilo 9 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 9 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 9 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
Predsedujoči seje sveta je dal na glasovanje PREDLOG SKLEPA št. 5/3:
Svet Četrtne skupnosti Šmarna gora, MOL, v odbor za področje družbenih dejavnosti,
ki šteje 7 članov, imenuje 5 članov sveta in 2 zunanja člana in sicer:
-

LAH BOŠTJANA
NOVAK JANEZA
PROSEN UROŠA
VERBIČ ŠPELO
VREČKO BREDO

stanujoč Vipotnikova 11
stanujoč Seunigova 02
stanujoč Sp. Gameljne 97
stanujoča Sr. Gameljne 09
stanujoča Seunigova 14

2 zunanja člana:
-

DEBELJAK ARIANO
PERŠIČ MINCO

stanujoča Pot sodarjev 21a
stanujoča Janševa 07

Za predsednika Odbora se imenuje: JANEZ NOVAK
Navzočih je bilo 9 članov sveta.

Opredeljenih je bilo 9 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 9 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
Predsedujoči seje sveta je dal na glasovanje PREDLOG SKLEPA št. 6/3:
Svet Četrtne skupnosti Šmarna gora, MOL, v odbor za gospodarske dejavnosti in
turizem, ki šteje 7 članov, imenuje 5 članov sveta in 2 zunanja člana in sicer:
-

KOŽELJ JANEZA
NOVAK JANEZA
ROTAR EGIDIJA
PROSEN UROŠA
VERBIČ ŠPELO

stanujoč Sp. Gameljne 26
stanujoč Seunigova 02
stanujoč Sp. Gameljne 68 a
stanujoč Sp. Gameljne 97
stanujoča Sr. Gameljne 09

2 zunanja člana:
-

ERJAVEC DRAGOTA
NOVAK JURETA

stanujoč Ul. Mirka Tomšiča 11
stanujoč Seunigova 18

Za predsednika Odbora se imenuje: JANEZ KOŽELJ
Navzočih je bilo 9 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 9 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 9 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
Predsedujoči seje sveta je dal na glasovanje PREDLOG SKLEPA ŠT. 7/3:
Svet Četrtne skupnosti Šmarna gora, MOL, v odbor za zaščito, reševanje in civilno
obrambo, ki šteje 5 članov, imenuje 3 člane sveta in 2 zunanja člana in sicer:
-

LAH BOŠTJANA
PROSEN UROŠA
VREČKO BREDO

stanujoč Vipotnikova 11
stanujoč Sp.Gameljne 97
stanujoča Seunigova 14

2 zunanja člana:
-

TACAR JAKATA
ŽUKOVEC TOMAŽA

stanujoč Sr. Gameljne 30
stanujoč Ovčakova 11

Za predsednika Odbora se imenuje: UROŠ PROSEN
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 4
OBRAVNAVA OSNUTKA ODLOKA O PRORAČUNU MESTNE OBČINE
LJUBLJANA ZA LETO 2002
Predsedujoči seje je na kratko predstavil pomembnejše postavke iz osnutka odloka o
proračunu MOL za leto 2002.
Po razpravi je dal predsedujoči na glasovanje PREDLOG SKLEPA št. 8/3:
Predsedniki novoustanovljenih odborov pri Svetu Četrtne skupnosti Šmarna gora naj
čimprej skličejo seje odborov, na katerih bodo oblikovali prioritetne programe Četrtne
skupnosti Šmarna gora, ki naj bi jih Svet Četrtne skupnosti Šmarna gora skušal
vključiti v proračun MOL za leto 2002.
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 5
OBRAVNAVA DOPISA SVETA STARŠEV OŠ ŠMARTNO
Gradivo za to točko so člani Sveta prejeli skupaj s sklicem na sejo.
Predsedujoči seje je člane sveta seznanil z problematiko, ki se vleče že več let. Med
kratkoročnimi ukrepi je izpostavil postavitev fiksnih ovir pred šolo, namesto sedanjih
montažnih, ter spremembo režima na Cesti v Gameljne, ki pelje mimo šole in sicer iz
dvosmerne v enosmerno cesto. Na Oddelku za gospodarske javne službe in promet MOL,
potekajo tudi dogovori, da bi že v letu 2002 v križišču s Šmartnim postavili semafor. Na
Oddelku za gospodarske javne službe in promet je bil v mesecu septembru tudi sestanek z
iniciativnim odborom krajanov Sp.Gamelj, kjer je bilo med drugim dogovorjeno tudi, da se
preveri lastništvo parcel ob cesti in izdela idejni projekt izgradnje pločnika. do mostu čez
Gameljščico (zapisnik sestanka je priloga zapisnika).
Po krajši razpravi je predsedujoči seje sveta dal na glasovanje PREDLOG SKLEPA št. 9/3:
Problematiko varnih šolskih poti in s tem povezano izgradnjo pločnika naj obravnava
Odbor za področje lokalnih gospodarskih javnih služb, prometa, urbanizma in varstva
okolja ter na sejo povabi tudi odgovorne s strani Mestne občine Ljubljana, poročilo s
predlogi za rešitev te problematike bo svet obravnaval na naslednji seji sveta.
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 6
VPRAŠANJA IN PREDLOGI ČLANOV SVETA ČETRTNE SKUPNOSTI ŠMARNA
GORA MESTNE OBČINE LJUBLJANA
1. G. Lah je predlagal postavitev prometnega znaka ki omejuje hitrost prometa na 5 km/h na
Vipotnikovi ulici v Tacnu.
2. G. Novak Franc je predlagal odstranitev prometnega znaka na Thumovi ul. v Tacnu, ki je
postavljen tako, da prepoveduje promet vsem udeležencem v prometu, razen stanovalcem.
3. G. Prosen je predlagal odstranitev prometnega znaka v Sp. Gameljnah ( nasproti vrstnih
hiš), ki označuje delo na cesti, čeprav se tam že nekaj let ne gradi nič.
4. G. Rotar je predlagal dopolnitev označb za omejitev hitosti na cesti od Tacenskega mostu
do Črnuč
Predsedujoči seje sveta je dal na glasovanje PREDLOG SKLEPA št. 10/3:
Na podlagi predlogov g. Laha, g. Novaka, g. Rotarja in g. Prosena, se pristojnim
službam Mestne občine Ljubljana pošlje dopise za:
- postavitev znaka »omejitev hitrosti 5 km/h« na Vipotnikovi ulici v Tacnu
- odstranitev prometnega znaka na Thumovi ul. »prepovedan promet za vse
udeležence v prometu, razen za stanovalce«
- odstranitev prometnega znaka v Sp. Gameljnah »delo na cesti«
- pristojne službe namestijo manjkajoče znake za omejitev hitrosti na cesti od
Tacenskega mostu do Črnuč.
Navzočih je bilo 9 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 9 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 9 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
5. Ga. Lipovec je vprašala, zakaj Tacen in Šmartno nimata nobenega otroškega igrišča in ali
obstaja možnost za postavitev?
Predsedujoči je predlagal, naj predlog
predloži na sejo sveta.

obravnava odbor za družbene dejavnosti ter predlog

6. G. Lah je postavil vprašanje sklica seje sveta na zgodnejšo uro predvsem v zimskem času.
Predsedujoči je pobudo zavrnil, zaradi obveznosti nekaterih članov sveta, ki zaradi zgodnejše
ure na sejo ne bi mogli priti pravočasno.
6. G. Lah je postavil vprašanje, glede možnosti informiranja krajanov z bistvenimi točkami
zapisnika preko kabelske Šentviške TV?
Predsedujoči je povedal, da bodo informacije o posameznih četrtnih skupnostih krajani lahko
dobili v časopisu Ljubljana in na spletnih straneh Četrtnih skupnostih v okviru Mestne občine

Ljubljana. Če pa obstaja možnost informiranja tudi preko kabelske Šentviške TV se to lahko
izvrši.
AD 7
RAZNO
Predsedujoči je seznanil člane sveta, da bo v začetku decembra tega leta začelo delovati
začasno pasje zavetišče na zemljišču na katerem ima Kinološko društvo Šmarna gora že
pasjo šolo in je v lasti Mestne občine Ljubljana. Ko pa bo zaživelo stalno pasje zavetišče ob
Ižanski cesti, bo začasno zavetišče v Tacnu, dobilo status pasjega hotela v upravljanju
Kinološkega društva Šmarna gora.
V zvezi z informacijo, da bo Javno podjetje Žale prevzelo v upravljanje tudi pokopališče
Šmartno pod Šmarno goro, je Oddelek za lokalno samoupravo Šmartno Tacen pridobil ustno
zagotovilo pristojnih, da se status pokopališča ne menja in ostaja še vedno v upravljanju
Oddelka za gospodarske javne službe in promet, izvajalec del pa je Oddelek za lokalno
samoupravo Pločanska 8.
Dnevni red 3. seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora MOL je bil tako izčrpan in
predsedujoči je sejo zaključil ob 21.30 uri.
Zapisala:
Ladka Debevc

Predsednik sveta
Četrtne skupnosti Šmarna gora
Mestne občine Ljubljana
Franc Novak

