MESTNA OBČINA LJUBLJANA
ČETRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA
Pločanska 8
1133 LJUBLJANA BROD
tel. 01/5110-633, e-mail mol.smarnagora@ljubljana.si
Številka: 900-133/2009-2
Datum: 10.6.2009
ZAPISNIK
18. seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, ki je bila v sredo 10.6.2009 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 11članov sveta, kar je pomenilo, da
je bil svet sklepčen in je lahko pričel z delom.
NAVZOČI ČLANI SVETA: Dejan Crnek, Marjan Gradišar, Bogdan Groznik, Alenka Juvančič, Jelka
Lebesmühlbacher, Boštjan Lah, Nataša Lipovec, Janez Novak, Angela Ribič,
Alojz Suhoveršnik, Valentin Zavašnik
ODSOTNI ČLANI SVETA: Marko Potočnik (opravičeno), Uroš Prosen
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 17. seje in 6. izredne seje Sveta četrtne skupnosti Šmarna gora, Mestne
občine Ljubljana
2. Izvajanje programov četrtne skupnosti Šmarna gora po sprejemu rebalansa Proračuna za leto 2009
3. Pobude, predlogi in vprašanja članov sveta
Navzočih je bilo 11 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 11 članov sveta.
Za predlagani dnevni red je glasovalo 11 članov sveta.
Dnevni red je bil sprejet.
AD 1
PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKOV 17. SEJE IN 6. 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.
Na zapisnik pripomb ni bilo, zato je predsedujoči predlagal naslednji PREDLOG SKLEPA ŠT. 1/18:
Svet četrtne skupnosti Šmarna gora sprejema zapisnika 17. seje in 6. izredne seje sveta brez pripomb.
Navzočih je bilo 11 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 11 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 11 članov sveta
Sklep je bil sprejet.
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AD 2
IZVAJANJE PROGRAMOV ČETRTNE SKUPNOSTI ŠMARNA GORA PO SPREJEMU REBALANSA
REBALANSA PRORAČUNA ZA LETO 2009
Predsedujoči je člane sveta seznanil, da je Mestni svet MOL dne 25.5.2009 potrdil rebalans Proračuna za leto
2009, zato je pozval Pododbore, da čimprej pripravijo program dela.
G. Suhoveršnik predsednik Pododbora za Gameljne z Rašico je povedal,
- da je glede postavitve javne razsvetljave ob cesti Gameljne Rašica odgovor OGDP presplošen, saj je bil
dogovor drugačen, strokovna služba naj pri pristojnih postavitev razsvetljave ponovno preveri. Prav tako
Lokainvest oz. pristojni projektant ni podal odgovora na konkretno zastavljeno vprašanje, zato predlaga, da se
skliče s projektantom sestanek in naj na mestu samem pojasni, kakšen bo iztok meteorne kanalizacije v
Gameljščico.
G Groznik je povedal, da je s projektantom g. Nosanom že govoril, obljubil je, da bo odgovore posredoval v
dveh dneh, ker jih še ni, se strinja, da je potrebno sklicati sestanek.
Predlagan je bil naslednji PREDLOG SKLEPA ŠT. 2/18:
V zvezi z izpustom meteorne kanalizacije v vodotok Gameljščica, ter lokacijo in kapaciteto zadrževalnikov
se skliče sestanek z odgovornim projektantom.
Navzočih je bilo 11 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 11 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 11 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
- vprašal je tudi ali je bila že izdana naročilnica za cesto do stolpa na Rašici?
Strokovna sodelavka je pojasnila, da še ne.
V zvezi z omenjeno cesto je povedal tudi, da ne izpolnjuje pogojev za vnos v kataster gozdnih cest.
- cesta Zg. Gameljne – Sr. Gameljne je poškodovana, preobremenjena je tudi s tovornimi vozili, na pristojni
oddelek MOL je zato potrebno poslati dopis in jih seznaniti s problemom in rešitvijo
- ga. Lebesmühlbacher in strokovna sodelavka ga. Pavlič sta si na Rašici ogledali lokacije za postavitev tabel s
hišnimi številkami, predlog je, da se postavi 6 drogov in 8 tabel. Za postavitev pa naj sredstva zagotovi MOL.
G. Zavašnik predsednik Pododbora za Tacen je povedal, da
- je Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet že poslal nalog za začrtanje dveh prehodov za pešce na
Kajakaški in sicer na križišču z Rocensko in pri h.št. 38
- ob nadaljevanju rekonstrukcije Kajakaške, ki je predvidena za september 09 je nujno potreben dogovor s
Policijsko akademijo glede parkiranja avtomobilov
- urejena je Vipotnikova ulica, tudi drogovi so v dobrem stanju
- za ekološki otok na ul. Lizike Jančar se pošlje predlog, da se poskusno postavi
- vprašal je, kako je s sanacijo peskolova na Šturmovi?
Predsedujoči je predlagal, da se zaprosi JP VO-KA za ponudbo, ker imajo primerno opremo, stroške pa krije
četrtna skupnost.
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Predlagan je bil naslednji PREDLOG SKLEPA ŠT. 3/18:
Četrtna skupnost Šmarna gora bo po predhodni ponudbi s strani JP VO-KA iz lastnih sredstev pokrila
stroške čiščenja peskolova in cevi hudournika na Šturmovi ulici.
Navzočih je bilo 11 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 11 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 11 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
G. Crnek je povedal, da je obiskal lastnike zemljišč, ki se ne strinjajo s prodajo za potrebe rekonstrukcije ceste
in izgradnje pločnika, vendar akcija ni bila uspešna. Pristojne službe so pripravile tudi nove pogodbe, za lastnike,
upa, da bodo našli dogovor in bi z rekonstrukcijo lahko začeli že v letošnjem letu. Skupaj z rekonstrukcijo ceste
skozi Šmartno, pa naj bi bila sanirana tudi Gustinčičeva ulica.
Ga. Lipovec je predlagala, da bi ekološki otok postavili tudi pri OŠ Šmartno na parkirišču in zaprosila za košnjo
travnika v Prelogah.
G. Gradišar je vprašal, kdaj bo zgrajen nadstrešek na postaji v Zg. Gameljnah?
Predsedujoči je pojasnil, da so bila do sprejetja rebalansa ustavljena vsa dela, s strani Oddelka za gospodarske
dejavnosti in promet je obljubljeno , da bo postavljen v letošnjem letu.
AD 3
POBUDE, PREDLOGI IN VPRAŠANJA ČLANOV SVETA
Predsedujoči je člane sveta seznanil,
- da bo potrebno pripraviti predlog Proračuna za leto 2010 v okviru 80% letošnjih sredstev
- da bo Turistično društvo Šmarna gora dne 24.6. organiziralo kresovanje, zaradi njegove odsotnosti pa je
potrebno določiti članico ali člana sveta, ki bo na prireditvi udeležence pozdravil v imenu četrtne skupnosti
Javil se je g. Zavašnik.
- da je bila četrtna skupnost Šmarna gora izbrana za notranji nadzor, pregledovali bodo finančno poslovanje v
letu 2008
G. Suhoveršnik je povedal, da
- bi bilo potrebno glede postavitve zaščitne ograje organizirati sestanek z oddelkom za gospodarske dejavnosti in
promet, krušenje kamenja je nevarno
- iz rebalansa Proračuna za leto 2009 ni jasno razvidno ali je v rebalans vključena tudi kanalizacija na Rašici
- obvestiti pristojne službe, da je potrebno cesto Zg. Gameljne - Povodje poravnati, ne samo zasipati
G. Lah je vprašal, kaj je z zemljiščem za Tacenskim parkiriščem?
Predsedujoči je pojasnil, da investitor čaka na dovoljenja za gradnjo, v okviru katere naj bi stal tudi dom za
starejše.
Ga. Ribič je vprašala, kaj je z ležečimi policaji na cesti Cirila Kosmača? Predlagala pa je tudi, da se ob cesti
postavijo koši za pasje izrebke, predlagala je lokacijo križišče cesta Cirila Kosmača - Grobeljca.
Predsedujoči je pojasnil, da je svet pobudo stanovalcev podprl, vendar je potrebno upoštevati prioriteto, za koše
za pasje iztrebke pa se pošlje pobudo na pristojni oddelek.
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G. Zavašnik je vprašal, ali so ulice v Tacnu, ki še nimajo kanalizacije vse vezane na rekonstrukcijo Tacenske
ceste?
Predsedujoči je potrdil.
G. Novak je povedal, da bi bilo potrebno na Ministrstvo za obrambo ponovno poslati dopis glede bivše
»Kardeljeve vile«, polomljena je ograja, ponovno pa se tam zadržuje mladina.
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

4

