MESTNA OBČINA LJUBLJANA
ČETRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA
Pločanska 8
1133 LJUBLJANA BROD
tel. 01/5110-633, e-mail mol.smarnagora@ljubljana.si
Številka: 900-14/2008-2-15215
Datum: 10.9.2008
ZAPISNIK
14. seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, ki je bila v sredo 10.9.2008 ob 18. uri v sejni sobi Službe za
lokalno samoupravo, MU, MOL, Pločanska 8.
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, Marjan Gradišar, Jelislava Lebesmühlbacher,
Nataša Lipovec, Boštjan Lah (kasneje), Uroš Prosen, Angela Ribič, Alojz
Suhoveršnik, Valentin Zavašnik
ODSOTNI ČLANI SVETA: Alenka Juvančič, Janez Novak (opravičeno), Marko Potočnik
OSTALI NAVZOČI: Ladka Debevc, Brigita Pavlič – strokovni sodelavki Službe za lokalno
samoupravo, MOL
Predsedujoči je pozdravil vse navzoče, ter 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 zapisnikov 13. seje in 2. izredne seje s krajani Rašice Sveta četrtne skupnosti
Šmarna gora, Mestne občine Ljubljana
2. Pregled aktivnosti Sveta med obema sejama
3. Realizacija finančnega načrta četrtne skupnosti Šmarna gora za leto 2008
4. Priprava skupne seje med Svetom četrtne skupnosti Šmarna gora in županom Mestne občine Ljubljana
5. 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 ZAPISNIKOV 13. SEJE IN 2. IZREDNE SEJE S KRAJANI RAŠICE
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 pripomb ni bilo, zato je predsedujoči predlagal naslednji PREDLOG SKLEPA ŠT. 1/14:
Svet četrtne skupnosti Šmarna gora sprejema zapisnika 13. seje in 2. izredne seje sveta s krajani Rašice
brez pripomb.
Navzočih je bilo 9 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 9 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 9 članov sveta.
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Sklep je bil sprejet.

AD 2
PREGLED AKTIVNOSTI SVETA ČETRTNE SKUPNOSTI MED OBEMA SEJAMA
Predsedujoči je člane sveta seznanil z nekaterimi aktivnostmi, ki so potekale v poletnih mesecih z udeležbo
posameznih članov sveta in sicer:
Poplave na ul. Ivice Pirjevec v Tacnu zaradi zamašenega meteornega jaška pri Čižman Antonu in s tem
neposredno prizadeta soseda Rizvič in Zupančič.
G. Zavašnik je povedal, da je do poplave prišlo 18.7.2008, po klicu s četrtne skupnosti si je situacijo ogledal in
opravil razgovor z vsemi prizadetimi. Dejstvo je bilo, da je g. Čižman leta 2007 opravil poseg na meteornem
jašku, ki leži na njegovem zemljišču in sicer je vstavil vanj mrežo fi 10 in redukcijski jašek, ki naj bi varovala
njegovo hišo pred poplavami. Ker je mreža pregosta je prišlo do zamašitve in voda se je dvignila in poplavila pri
sosedih Rizvič in Zupančič. Pri Rizvič so tako jašek sanirali v lastni režiji, nima pa podatkov, kako je pri
Zupančičevih.
G. Crnek je pojasnil, da četrtna skupnost nima pravne podlage, da posreduje na privatnih zemljiščih, predlaga
lahko le, da prizadeti sami pokličejo inšpekcijo, četrtna skupnost pa bo zadevo še naprej spremljala.
G. Prosej je vprašal, v čigavem upravljanju je omenjeni jašek in kdo ga je dolžan vzdrževati
Predsedujoči je povedal, da bo četrtna skupnost informacijo skušala čimprej pridobiti.
Pozidava stanovanjskega naselja »Brezovica« v Gameljnah
G. Groznik je člane sveta seznanil, da je na pobudo Lokainvesta in soinvestitorjev gradnje do prvega sestanka
med Pododborom Gameljne Rašica in prizadetimi stanovalci prišlo že v mesecu juniju in sicer zaradi dejstva, da
investitorji želijo urediti dovozno pot do naselja po že obstoječi ozki poti v Sr. Gameljnah, kjer ni možno
srečevanje vozil. Zaradi protesta krajanov so investitorji poiskali alternativo mimo tovarne Rašica v Zg.
Gameljnah, ki pa prav tako ni primerna, preozka in makadamska, delno tudi v privatni lasti. Tudi tukaj se
lastniki ne strinjajo, da bi to postala dostopna pot do novega naselja in zahtevajo, da se zgradi nova dostopna
cesta za trgovino Mercator in gradnjo novega mostu preko Gameljščice. Investitorji gradnji nove ceste ne
nasprotujejo, vendar s pogojem, da je investitor mostu čez Gameljščico MOL. Problem gradnje novega naselja
pa predstavlja tudi gradnja kanalizacije, ki naj bi bila preko čistilne naprave speljana v potok Gameljščico, ki na
tem območju že sedaj poplavlja, na sanacijo pa čakamo že več kot 20 let.
Ga. Lebesmühlbacher je povedala, da je že na prvem sestanku podala predlog, da se pri krajevni tabli Sr.
Gameljne na poti v vas Rašico odkupi del gozda in se spelje novo cesto do naselja.
G. Suhoveršnik je povedal, da je omenjeni gozd zaščiten v okviru Nature 2000 in realizacija ne bo možna
G. Crnek je povedal, da MOL ne bo odkupovala nobenih zemljišč za gradnjo nove ceste, niti investirala gradnjo
novega mostu, saj zato ni zagotovljenih sredstev v proračunu. Čimprej bo skušal organizirati sestanek pri
načelniku Oddelka za urbanizem in urejanje prostora g. Gajšku, tema pa je primerna tudi za skupno sejo sveta z
županom. Predlaga tudi sestanek med Pododborom Gameljne z Rašico, njim in Lokainvestom. Povedal je tudi,
da gradbeno dovoljenje še ni izdano, saj sta na UE posredovala dva prizadeta krajana.
G. Suhoveršnik je povedal, da je na »Brezovici« ena hiša na črno že postavljena, boji se, da bodo tako ravnali
tudi ostali lastniki zemljišč in na koncu ne bo urejene ne cesta ne zgrajena kanalizacija.
Predsedujoči je predlagal naslednji PREDLOG SKLEPA ŠT. 2/14:
Svet četrtne skupnosti podpira predlog izgradnje nove ceste za trgovino Mercator z odkupom zemljišč in
gradnjo novega mostu čez Gameljščico. V najkrajšem času se organizira tudi sestanek med načelnikom
Oddelka za urbanizem in urejanje okolja g. Gajškom, kamor se povabi tudi predstavnike Lokainvesta.
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Navzočih je bilo 9 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 9 članov sveta
Za predlagani sklep je glasovalo 9 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
Gradnja centra četrtne skupnosti Šmarna gora v Šmartnem
Predsedujoči je člane sveta seznanil, da se je na lokaciji v Šmartnem (pod pošto), ki jo za center četrtne
skupnosti določa tudi novi IPN (izvedbeni prostorski načrt), pokazala možnost za gradnjo centra ČS. Avtor
projekta je podjetje Reality d.o.o., nastal je že pred časom in je bil z dokumentacijo pripravljen za pridobitev
gradbenega dovoljenja. Zaradi različnih okoliščin do realizacije ni prišlo, ker pa je projekt še vedno aktualen, se
je svet četrtne skupnosti vanj aktivno vključil z imenovanjem odbora za nadzor gradnje, v katerem so
predsedniki Pododborov pri svetu četrtne skupnosti. V novem centru so predvideni prostori za četrtno skupnost,
vrtec, večnamensko dvorano in mladinski center, trgovino, pošto, ambulanti za splošno medicino in
zobozdravsvo. Objekt delno leži tudi na parceli v lasti MOL, za katero je že bila narejena menjalna pogodba, ki
jo je potrebno obnoviti in se dogovoriti o sofinanciranju nekomercialnih vsebin (vrtec, dvorana, mladinski
center, prostori ČS). S projektom so že bili seznanjeni vsi glavni odgovorni za posamezna področja: podžupan
Jani Möderndorfer, direktor službe za lokalno samoupravo Vojko Grünfeld, načelnica oddelka za predšolsko
vzgojo in izobraževanje Marija Fabčič, Marko Veber in Mateja Demšič.
Celotna kvadratura objekta je 3000 m2, za potrebe MOL bi bilo namenjenih cca. 1500 m2.
Vzpostavljeno naj bi bilo javno zasebno partnerstvo, objekt naj bi bil zgrajen do jeseni 2009, nekomercialne
vsebine je predlagala četrtna skupnost, podjetju Reality pa je postavil tudi dva pogoja in sicer:
1.
2.

Ureditev razsvetljave v naselju Preloge in prenos lastništva na Javno razsvetljavo
Finančno ugodne pogoje za vse lastnike in najemnike

Predlagal je, da svet četrtne skupnosti v odbor za nadzor gradnje za zunanjega člana potrdi g. Janeza Sodržnika,
ki bi lahko pomagal kot svetovalec, predvsem pri pogovorih s predstavniki MOL.
Zato je predlagal naslednji PREDLOG SKLEPA ŠT. 3/14:
Svet četrtne skupnosti Šmarna gora potrjuje g. Janeza Sodržnika kot zunanjega člana odbora za nadzor
gradnje centra četrtne skupnosti Šmarna gora.
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. Crnek je tudi povedal, da za gradnjo otroškega igrišča, ki spada k vrtcu prostora ni dovolj, zato se bodo
skušali dogovoriti s cerkvijo za odkup vrta pri »trafo« postaji
Ga. Lebesmühlbacher je vprašala, kaj bo s centrom v Gameljnah?
Predsedujoči je pojasnil, da se bo center gradil v sklopu gradnje »Gabernika« in takrat se bodo določale tudi
vsebine.
G. Gradišar je vprašal, kaj je z gradnjo centra nasproti gostilne »Bizeljčan«?
Predsedujoči je pojasnil, da je investitor gradnje g. Karlatec in v 1. fazi je bila predvidena gradnja zdravstvenega
centra z laboratorijem, saj se gradnja nahaja na območju centralnih dejavnosti, kjer gradnja stanovanj ni možna.
Pod objektom bo zgrajena garažna hiša, gradnja pa trenutno stoji.
Predsedujoči je člane sveta seznanil tudi z:
obiskom pri Novakovih na Rašici, ki so se pritoževali zaradi uničene ceste. Graditelji so cesto dejansko uničili,
z gradnjo in nasipavanjem so spremenili dolgoletne tokove vode, voda sedaj zaliva, kjer ni nikoli. Mulde na cesti
pa so tovornjaki med gradnjo dejansko uničili.
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pritožbo g. Čižmana iz Tacna glede vožnje LPP po 11. uri, moteče je predvsem speljevanje s postaje,
odgovoril mu je, da ima čas dva meseca, da se lahko pritoži in je zaenkrat edini, ki mu podaljšanje proge št. 8 ni
všeč
prenos pokopališča v upravljanje podjetja Žale v mesecu juniju je bi organiziran sestanek, ki sta se ga
udeležila skupaj z g. Novakom. Na sestanku sta izpostavila problem sofinanciranja vežice, zato bi morali
pridobiti čimveč potrdil sofinancerjev. Žale so pripravile tudi vprašalnik, ki smo ga izpolnili, sedaj pa se čaka na
sestanek, ki naj bi ga imele Žale posamezno za vsako pokopališče.
rekonstrukcija glavne ceste od križišča v Šmartnem do Povodja je 1. faza rekonstrukcije, težave so pri
pridobivanju zemljišč, s strani DDC je obljubljeno, da bodo četrtno skupnost seznanili z lastniki zemljišč, ki ne
privolijo v odkup po določeni ceni, pogodba za dela, ki jih mora pokriti MOL je podpisana, s tem je MOL tudi
postal soinvestitor.
G. Zavašnik je povedal, da je bila v poletnih mesecih popravljena Rocenska cesta, prav tako je sanirana luknja na
Poti na goro, ki jo je financirala četrtna skupnost.
G. Suhoveršnik je povedal, da je bilo v okviru Plana malih del obrezano drevje in zelenje ob glavni cesti na
Rašico ter postavljene tri luči in dva drogova javne razsvetljave v Sp. Gameljnah.
AD 3
REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA ČETRTNE SKUPNOSTI ŠMARNA GORA ZA LETO 2008
Predsedujoči je člane sveta seznanil z ostankom sredstev po posameznih postavkah in sicer:
Drugi operativni odhodki
Založniške in tiskarske storitve
Drugi splošni material in storitve
Komunala Gameljne z Rašico
Komunala Tacen
Komunala Šmartno

790,00 EUR
664,00 EUR
942,76 EUR
1.248,00 EUR
1.042,00 EUR
1.762,00 EUR

Predsedujoči je opozoril, da je potrebno sredstva porabiti do konca novembra zaradi 30 dnevnega plačilnega
roka. Za področje Šmartna je bil posredovan predlog za postavitev dveh tabel za prepovedano odlaganje
odpadkov in sicer v križišču Cesta vstaje- Šmartno-Grobeljca in v Grobeljci.
Ga. Ribič je predlagala, da se v križišču Grobeljca - cesta Cirila Kosmača ( pri Španič) postavi prometno
ogledalo.
G. Suhoveršnik predsednik Pododbora za Gameljne z Rašico je povedal, da je Pododbor sprejel sklep, da se
postavi ena tabla »prepovedano odlaganje odpadkov« v Sp. Gameljnah (pri Mesojedec) in prometno ogledalo fi
60 v Sr. Gameljnah pri izvozu na glavno cesto Gameljne Rašica.

Predsedujoči je predlagal naslednji PREDLOG SKLEPA ŠT. 4/14:
Svet četrtne skupnosti Šmarna gora podpira postavitev treh tabel »prepovedano odlaganje odpadkov na
križišču v Šmartnem, v Grobeljci in Sp. Gameljnah, ter postavitev dveh prometnih ogledal fi 60 v križišču
Grobeljca – cesta Cirila Kosmača in v Sr. Gameljnah pri izvozu na glavno cesto Gameljne Rašica.
Navzočih je bilo 8 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 8 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 8 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
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AD 4
PRIPRAVA SKUPNE SEJE MED SVETOM ČETRTNE SKUPNOSTI ŠMARNA GORA IN ŽUPANOM
MESTNE OBČINE LJUBLJANA
Predsedujoči je člane sveta seznanil z dopisom Službe za lokalno samoupravo, da bo župan Mestne občine
Ljubljana v jesenskem času nadaljeval z obiski po četrtnih skupnostih. Zato je potrebno posredovati teme, o
katerih bi svet želel, da bi se obravnavale ob prisotnosti župana. Predlagal je, da bi bila razširjena seja z
županom v mesecu oktobru.
Predsedujoči in člani sveta so predlagali sledeče teme kot PREDLOG SKLEPA ŠT. 5/14:
-

gradnja centra četrtne skupnosti Šmarna gora v Šmartnem
stanovanjska pozidava »Brezovica« v Gameljnah
komunalna problematika v vasi Rašica
informacija o terminskem načrtu izgradnje kanalizacije, obnovi vodovoda v Tacnu, Šmartnem in
Gameljnah , ter izgradnji pločnikov ob glavni cesti skozi Gameljne
informacija o morebitnih nadaljnih spremembah trase LPP na območju ČS, predvsem nakup
manjših avtobusov za predvideno povezavo Gameljne – Črnuče

Navzočih je bilo 8 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 8 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 8 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
AD 5
POBUDE, PREDLOGI IN VPRAŠANJA ČLANOV SVETA
G. Lah je postavil več opozoril vezanih na prometno ureditev itd. ter izpostavil problem Vipotnikove ulice,
kažejo se poškodbe cestišča, spraševal pa je tudi, kako je s postavitvijo prometnega ogledala, katero postavitev
ovira g. Vidmar.
Predsedujoči je pojasnil, da se v zvezi s poškodbami cestišča lahko pošlje dopis s prošnjo za popravilo na
Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, v zvezi s prometnim ogledalom pa je povedal, da je pločnik ob
Cesti vstaje še vedno v lasti lastnikov zemljišč, ki v času gradnje naj ne bi dobili plačane odškodnine za
zemljišča.
G. Suhoveršnik je povedal, da je potrebno na Oddelek za gospodarske javne službe in promet poslati dopis, da
začrtajo optične ovire na glavni cesti Gameljne Rašica, cesto popravijo (zalijejo z asfaltom) in naročijo izdelavo
šestih tabel za označitev hišnih številk na Rašici. Povedal je tudi, da so z g. Podgorškom pregledali gozdno cesto
do stolpa na Rašici in se dogovorili za začasno sanacijo, po predračunu brez DDV 6.100 EUR. Sam bo klical na
Agencijo za telekomunikacije, ki je izvajala dela na stolpu in se skušal dogovoriti, da prevzamejo stroške. Dokler
cesta ni urejena, se jo ne more prenesti v kataster gozdnih cest.
Ga. Ribič je povedala, da je verjetno zaradi zamašenega jaška poplavljena cesta Cirila Kosmača, potrebna bi bila
sanacija.
Dnevni red je bil s tem izčrpan in predsedujoči je sejo zaključil ob 21. uri.
Zapisala:
Ladka Debevc

Predsednik Sveta četrtne skupnosti Šmarna gora
Mestne občine Ljubljana
Dejan Crnek
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