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

PREDLOG

Številka: 900-3i/2005-2-14211
Datum: 09.11. 2005
ZAPISNIK
3. izredne seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, ki je bila sklicana ustno pred 17. redno
sejo Sveta četrtne skupnosti Šmarna gora na predlog predsednika Sveta dne 9.11.2005 ob 18.
uri v sejni sobi Oddelka za lokalno samoupravo, Mestne uprave, Mestne občine Ljubljana,
Pločanska 8.
Pred ustnim sklicem 3. izredne seje je bil opravljen preklic taiste seje, ki je bila sklicana za
9.11.2005 ob 9. uri zaradi nesklepčnosti.
Predsedujoči je zato dal na glasovanje naslednji PREDLOG SKLEPA ŠT. 1/3i:
Svet četrtne skupnosti Šmarna gora se strinja s ponovnim ustnim sklicem 3. izredne seje
sveta dne 9.11.2005 pred 17. redno sejo sveta in s točko dnevnega reda:
-

Odprtje pošte na novi lokaciji na Brodu in izvajanjem dejavnosti za uporabnike
in prejemnike v naši četrtni skupnosti.

Navzočih je bilo 8 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 8 članov sveta
Za predlagani sklep je glasovalo 8 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
NAVZOČI ČLANI SVETA: Dejan Crnek, Ivan Bostič, Jože Ježek, Boštjan Lah, Nataša
Lipovec, Uroš Prosen, Alojz Suhoveršnik, Špela Verbič
ODSOTNI ČLANI SVETA: Tamara Krebelj, Boris Verbič, Andrej Korenč, Janez Novak,
Aljoša Gadžijev (zadnji trije so svojo odsotnost opravičili)
OSTALI NAVZOČI:

Marja Klemenčič in Ladka Debevc – strokovni sodelavki
Oddelka za lokalno samoupravo, MOL

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji DNEVNI RED:
-

Odprtje pošte na novi lokaciji na Brodu in izvajanje dejavnosti za uporabnike in
prejemnike v četrtni skupnosti Šmarna gora

Navzočih je bilo 8 članov sveta.
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Opredeljenih je bilo 8 članov sveta.
Za predlagani dnevni red je glasovalo 8 članov sveta.
Dnevni red je bil sprejet.
Predsedujoči je povedal, da je bilo na jutranjem sestanku s predstavniki pošte povedano, da
bo otvoritev poslovne enote na Brodu v januarju 2006, da bo imela poslovna enota svojo
številko 1212, ter da predstavniki Pošte predlagajo mejo za izročanje pošiljk med poštama
1211 Šmartno in 1212 Brod in sicer bi meja potekala v križišču ulice Ivice Pirjevec ter Ceste
Vstaje št.1,2,4 , ki bi spadale pod pošto 1212 Brod, Cesta vstaje 5 in naprej, cesta Cirila
Kosmača, Molekova… pa pod pošto 1211 Šmartno. Predlagana meja je postavljena na pol
poti med obema poštama. Predstavniki pošte pa so člane sveta ponovno zaprosili za pomoč
pri iskanju ustreznega poslovnega prostora za Pošto v Šmartnem.
G.Ježek je povedal, da se s postavitvijo meje ne strinja, območje četrtne skupnosti naj ostane
celovito, če se bo prebivalce delilo na dve pošti, bo imela Pošta prej razlog, da poslovno enoto
v Šmartnem zaradi premalo uporabnikov zapre.
G. Bostič je povedal, da se z g. Ježkom strinja in naj četrtna skupnost sprejme sklep, da ne
damo soglasja za postavitev meje.
G. Lah je povedal, da se mu ne zdi smiselno postavljati mejo, krajani se bodo sami odločili na
katero pošto se bodo obračali, potrebno pa je vztrajati, da Pošta v Šmartnem ostane.
G.Bostič je predlagal, da četrtna skupnost organizira informativni sestanek s predstavniki
bivše tovarne Rašica o možnosti najema ali odkupa prostorov za pošto.
G.Ježek je povedal, da mora pošta v Šmartnem ostati, saj je tukaj prometno stičišče…
G.Crnek je predlagal, da se počaka, da Pošta na četrtno skupnost pošlje grafični prikaz poteka
meje in se o zadevi ponovno pogovori. Lahko pa se med krajane na tem območju pošlje
anketa z vprašanjem na katero pošto bi se raje obračali.
Po razpravi je predsedujoči predlagal NASLEDNJE SKLEPE:
SKLEP ŠT. 2/3i:
Svet četrtne skupnosti Šmarna gora predlaga, da se med krajani na območju poteka
meje opravi anketa, na katero pošto bi se obračali, o rezultatih ankete pa se obvesti
pošto.
Navzočih je bilo 8 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 8 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 8 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
SKLEP ŠT 3/3i:
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K anketi se priloži tudi dopis, s katerim bi krajane zaprosili za pomoč pri iskanju
primernega prostora za Pošto v Šmartnem.
Navzočih je bilo 8 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 8 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 8 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
SKLEP ŠT. 4/3i:
Predstavniki četrtne skupnosti se povežejo s predstavniki tovarne Rašica v zvezi z
oddajo ali odkupom poslovnih prostorov za pošto.
Navzočih je bilo 8 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 8 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 8 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
Izredna seja je bila končana ob 18.45 uri.
Zapisala:
Ladka Debevc

Predsednik Sveta Četrtne skupnosti:
Šmarna gora
Mestne občine Ljubljana
Dejan Crnek
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