MESTNA OBČINA LJUBLJANA
ČETRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA
Pločanska 8
1133 LJUBLJANA BROD
tel. 01/5110-633, e-mail mol.smarnagora@ljubljana.si
Številka: 900-11/2008-2-15215
Datum: 09.4.2008

ZAPISNIK
11. seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, ki je bila v sredo 09.04.2008 ob 18. uri v sejni sobi Službe za
lokalno samoupravo, MU, MOL, Pločanska 08.
Sejo je sklical 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, Bogdan Groznik, Marjan Gradišar, Jelislava Lebesmühlbacher,
Nataša Lipovec, Angela Ribič, Valentin Zavašnik, Boštjan Lah (kasneje)
ODSOTNI ČLANI SVETA: Alenka Juvančič, Janez Novak, Uroš Prosen, Alojz Suhoveršnik (opravičeno),
Marko Potočnik
OSTALI NAVZOČI: Ladka Debevc, Marja Klemenčič – strokovni sodelavki Službe za lokalno samoupravo,
MOL
Predsedujoči je pozdravil vse navzoče, ter predlagal,
sklicem na sejo.

DNEVNI RED, ki so ga člani sveta prejeli skupaj s

Ker razprave ni bilo, je predsedujoči dal na glasovanje naslednji DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.

Pregled in potrditev zapisnika 10. seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, MOL
Poročilo o delu četrtne skupnosti Šmarna gora med obema sejama
Določitev dnevnega reda za razširjeno sejo sveta dne 5.5.2008
Informacija o javni razgrnitvi izvedbenega prostorskega načrta MOL
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 10. SEJE SVETA ČETRTNE SKUPNOSTI ŠMARNA GORA
MOL
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. 1/11:
Svet četrtne skupnosti Šmarna gora sprejema zapisnik 10. seje sveta brez pripomb.
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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
POROČILO O DELU ČETRTNE SKUPNOSTI ŠMARNA GORA MED OBEMA SEJAMA
Gradivo za to točko dnevnega reda so člani sveta prejeli skupaj z vabilom na sejo.
Predsedujoči je člane sveta seznanil s sklepi sestanka med JP Snaga in ČS Šmarna gora, ki je bil sklican na
pobudo mestnega svetnika g. Albrehta. Člane sveta je seznanil tudi, da je po otvoritvi vodovoda na Šmarni gori,
na željo župana zapeljal skozi Šmartno (naselje Preloge). Na sestanku med predsedniki svetov in podžupanom g.
Möderndorferjem je bilo govora tudi o mladinskih centrih v četrtnih skupnostih, bili bi zainteresirani, vendar v
četrtni skupnosti ni prostora za ustanovitev centra.
Ga. Lebesmühlbacher je povedala, da je v zapisniku o sestanku z JP Snaga brala tudi o postavitvi kontejnerja na
Rašico, kje bo stal, saj na Rašico vodi več poti. Možna lokacija za postavitev kontejnerja bi bila pri izstopu iz
Rašice, kjer izletniki tudi puščajo avtomobile.
Predsedujoči je pojasnil, da je predlog za postavitev kontejnerja na Rašici podal g. Suhoveršnik, saj naj bi enak
stal tudi pod vznožjem Šmarne gore (Šturmova ul.), kjer je nekoč že stal, vendar so ga zaradi nasprotovanja
krajanov umaknili. Problem sedaj predstavlja plačilo, saj naj bi stroške odvoza plačevala četrtna skupnost, kar pa
ni logično. Enak problem se pojavlja tudi za Rašico, zato še ni znano, kakšna naj bi bila rešitev. Snaga tudi kljub
dogovoru ne čisti redno ekološkega otoka na parkirišču, ena od rešitev je tudi, da se ta ekološki otok ukine. V
zvezi z realizacijo sklepov iz zapisnika, se bo zato v naslednjem tednu skušal dobiti z ga. Rutter, ki je tudi bila
prisotna na sestanku.
Predsedujoči je tudi apeliral na člane posameznih pododborov pri svetu četrtne skupnosti, da začnejo s porabo
sredstev, ki so dodeljena posameznim pododborom.
Ostalih pripomb na poročilo ni bilo, zato je predsedujoči predlagal naslednji PREDLOG SKLEPA ŠT. 2/11:
Svet četrtne skupnosti Šmarna gora sprejema poročilo 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
DOLOČITEV DNEVNEGA REDA ZA RAZŠIRJENO SEJO SVETA DNE 5.5.2008
Predsedujoči je uvodoma povedal, da bo razširjena seja sveta s krajani potekala na dan četrtne skupnosti zato naj
bi bila bolj slavnostno obarvana, uvodoma naj bi o zgodovini krajev v četrtni skupnosti spregovoril g. Šilc,
šolski zbor naj bi zapel nekaj pesmi, predstavili bi se članice in člani sveta četrtne skupnosti, nato pa bi besedo
dobili tudi krajani. Konec aprila naj bi izšla tudi zgibanka, kjer bi bilo tudi vabilo za razširjeno sejo sveta dne
5.5.2008 in za javno obravnavo Izvedbenega načrta MOL dne 6.5.2008. Mišljeno je bilo, da bi se seje udeležil
tudi župan s svojo ekipo, vendar je tudi uradno prejel obvestilo, da se zaradi razgrnitve Izvedbenih planov v tem
času župan ne bo mogel udeležiti seje. Zato je skupna seja z županom in vodstvom prestavljena, potrebno pa bo
določiti 2-3 teme, ki se bodo obravnavale ob obisku župana.
G. Zavašnik je predlagal, da bi bila ena od tem napeljava vodovoda za 7 hiš na ul. Bratov Novak, vprašal je tudi,
zakaj se je projekt ustavil?
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Strokovna sodelavka je pojasnila, da je MOL naročila vse projekte, ustavilo pa se je pri soglasju DDC za priklop
na Tacensko cesto, ki je republiška. Dokler ne bo šla Tacenska cesta v rekonstrukcijo, ne bodo dovolili priklopa,
zavrnili pa so tudi projekt.
G. Groznik je predlagal, da bi na sestanku z županom izpostavili tudi projekt ureditve Gameljščice
Predsedujoči je pojasnil, da se ureditev Gameljščice lahko omeni, prednostne naloge, ki se jih obravnava na
sestanku pa so tiste, ki jih lahko rešuje MOL, ureditev Gameljščice pa je stvar države.
Predsedujoči tudi poziva vse člane sveta, da razmislijo o temah, ki bi bile zanimive za širši krog krajanov in bi
jih lahko obravnavali na sestanku z županom.
AD 4
INFORMACIJA O JAVNI RAZGRNITVI IZVEDBENEGA PROSTORSKEGA NAČRTA MOL
Predsedujoči je pojasnil, da bo javna razgrnitev izvedbenega prostorskega načrta MOL predvidoma trajala od
22.4..2008-30.5.2008 v sejni sobi Službe za lokalno samoupravo, MU, MOL, z geslom pa so načrti že dostopni
na spletnih straneh MOL in danes si lahko na videoprojekciji člani sveta to tudi ogledajo. Javna razprava o
razgrnitvi izvedbenega prostorskega načrta MOL je za četrtno skupnost Šmarna gora predvidena 6.5.2008 ob 18.
uri v jedilnici šole. Na javni razpravi naj bi bila prisotna tudi načelnik Oddelka za urbanizem g. Gajšek in
podžupan g. Möderndorfer.
AD 5
POBUDE, PREDLOGI IN VPRAŠANJA ČLANOV SVETA
G. Zavašnik je povedal, da na Kajakaški pri rekonstrukciji verjetno ne bodo delali izogibališč za avtobusne
postaje, saj sedanji prevoz ni rentabilen in bo verjetno ukinjen.
Predsedujoči je pojasnil, da je javni prevoz stvar lokalne skupnosti, vendar MOL za to namenja premalo
sredstev. Tudi župan je poudaril, da v bližnji prihodnosti na območju četrtne skupnosti Šmarna gora sprememb
ne bo.
G. Gradišnik je povedal, da če bi avtobus št. 26 vozil pogosteje (kot npr. proga št. 6), bi ga uporabljalo več ljudi.
G. Groznik je opozoril na pasje iztrebke ob Savi, ki jih lastniki psov ne pospravljajo, zato je predlagal, da bi se
izdelale table, ki bi na to opozarjale, postaviti pa bi bilo potrebno tudi koše za pasje iztrebke in koše za smeti.
Predsedujoči je povedal, da so o koših za pasje iztrebke govorili tudi na sestanku s Snago, vendar ti niso v
pristojnosti Snage, se je pa v zvezi s tem pripravljen angažirati tudi g. Hren, stanovalec Tacna. S koši za odpadke
pa je enak problem, kot s postavitvijo kontejnerjev pod Šmarno goro in na Rašici. Opozorilne table pa lahko
naročijo v okviru sredstev, ki jih ima Pododbor.
Ga. Ribič je povedala, da tabla za označitev ul. Šmarnogorska pot zaradi zaraščenosti ni vidna, lahko bi jo
spustili nižje in dodali še tablo, ki bi označevala Pšatnik.
Ga. Lipovec je povedala, da na začetku naselja Preloge v Šmartnem prav tako manjka tabla z označitvijo naselja.
(Strokovna služba je za problem omenjenih tabel urgirala na JP Javna razsvetljava dne 10.4.2008, za dodatno
postavitev table Pšatnik pa je bila poslana zahteva na MOL OGDP g. Možina).
Dnevni red je bil s tem izčrpan in predsedujoči je sejo zaključil ob 21. uri.
Zapisala:
Ladka Debevc

Predsednik Sveta ČS Šmarna gora
Mestne občine Ljubljana
Dejan Crnek
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