MESTNA OBČINA LJUBLJANA
ČETRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA
Pločanska 8
1133 LJUBLJANA BROD
tel. 01/5110-633, e-mail mol.smarnagora@ljubljana.si
Številka: 900-163/2009-2
Datum: 08.09.2009
ZAPISNIK
19. seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, ki je bila v torek 08.9.2009 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 9 članov sveta, kar je pomenilo, da
je bil svet sklepčen in je lahko pričel z delom.
NAVZOČI ČLANI SVETA: Dejan Crnek, Marjan Gradišar, Bogdan Groznik, Jelka Lebesmühlbacher,
Boštjan Lah, Nataša Lipovec, Janez Novak, Angela Ribič, Alojz Suhoveršnik,
Valentin Zavašnik
ODSOTNI ČLANI SVETA: Alenka Juvančič (opravičeno), Marko Potočnik , 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 zapisnik 18. seje Sveta četrtne skupnosti Šmarna gora, Mestne občine Ljubljana
2. Pregled izvajanja programov četrtne skupnosti Šmarna gora po sprejemu rebalansa Proračuna za leto
2009
3. Priprava Proračuna Četrtne skzpnosti in Plana malih del za leto 2010
4. 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 ZAPISNIKA 18. 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 podlagi sklepov prejšnje seje, je g. Suhoveršnik predsednik Pododbora za Gameljne z Rašico povedal, da so
se člani Pododbora glede zadrževalnika v Gameljnah dne 23.6.2009 sestali z investitorjem Lokainvestom in
odgovornim projektantom, kjer so odgovorni pojasnili, da sta vgrajena dva zadrževalnika, vsak ima prostornino
250 litrov. Zadrževalnika bosta opravljala svojo funkcijo ob normalnih padavinah, ob večjih padavinah in
dograditvi naselja pa ne. Za zbiralnika je investitor pridobil gradbeno dovoljenje, grajena pa sta po normativih, ki
jih je določila Agencija za okolje. (pretok 170 l/s).
G. Groznik je povedal, da je eden od investitorjev g. Pirc na svojem zemljišču »porezal« hrib in v Gameljščico
speljal cevi, voda pa zaradi posega v Gameljščico odnaša tudi ilovico.
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Predsedujoči je predlagal naslednji PREDLOG SKLEPA ŠT. 1/19:
G. Pircu se pošlje dopis, naj poskrbi za »zatravitev« zemljišča, da ob nalivih voda ne bo odnašala zemlje v
Gameljščico.
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. Zavašnik je povedal, da je četrtna skupnost že v juniju pridobila naročilnico za čiščenje peskolova na
Šturmovi ul. v Tacnu, dela bi bila lahko že končana, vendar je lastnik zemljišča g. Kosmač na katerem se nahaja
peskolov zahteval dodatna pojasnila s strani Ministrstva za okolje. Četrtna skupnost je zaprosila tudi za
soglasje, ki ga je prejela v avgustu in na podlagi tega je g. Novak ponovno opravil razgovor z lastnico zemljišča,
ki pa je povedala, da pisnega soglasja ne bo dala, ker ga ne potrebujemo, načelno pa čiščenju ne nasprotuje.
Predsedujoči je zato predlagal naslednji PREDLOG SKLEPA ŠT. 2/19:
G. Novak ponovno opravi razgovor z ga. Kosmačevo, strokovna služba in on sam pa z izvajalcem del JP
VO-KA.¸
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. Novak je v zvezi z bivšo »kardeljevo vilo« povedal, da so se predstavniki Društva upokojencev Šmartno
Tacen na Ministrstvu za obrambo pogovarjali o možnosti, da se omenjeni objekt da na voljo društvom. Na
ministrstvu so dobili odgovor, da je zadeva na sodišču, na ministrstvu pa ugotavljajo lastništvo.
Na zapisnik pripomb ni bilo, zato je predsedujoči predlagal naslednji PREDLOG SKLEPA ŠT. 3/19:
Svet četrtne skupnosti Šmarna gora sprejema zapisnika 18. seje sveta brez pripomb.
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 IZVAJANJA PROGRAMOV ČETRTNE SKUPNOSTI ŠMARNA GORA PO SPREJEMU
REBALANSA PRORAČUNA ZA LETO 2009
Člani sveta so pregled vseh izvedenih del v četrtni skupnosti prejeli, strokovna sodelavka ga. Pavlič je povedala,
da je bil postavljen tudi ekološki otok v Zg. Gameljnah.
G. Suhoveršnik je povedal, da table s hišnimi št. za Rašico že izdelujejo, s strani JPT je bil izveden ogled lokacij
za postavitev talnih ovir na Rašici (postavljene bodo zvočne), za dopolnilne table namenjene tovornjakom, da ne
bodo vozili na Rašico pa se še usklajujejo.
Predsedujoči je predlagal naslednji PREDLOG SKLEPA ŠT. 4/19:
Člani sveta do naslednje seje pripravijo predloge za dokončno realizacijo finančnega načrta za leto 2009.
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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.
AD 3
PRIPRAVA PRORAČUNA ČETRTNE SKUPNOSTI IN PLANA MALIH DEL ZA LETO 2010
Gradivo za to točko dnevnega reda so člani sveta prejeli skupaj z vabilom na sejo.
Predsedujoči je povedal, da je Proračun četrtnih skupnosti za leto 2010 zmanjšan za 20% glede na leto 2009,
pripravljen pa je po enakih postavkah kot za leto 2009.
Za mala dela je minimalni znesek 3.156,00 €, pod ta znesek ne smemo, lahko pa za mala dela namenimo več
sredstev.
G. Suhoveršnik je pojasnil, da je bila iz letošnjih sredstev za mala dela postavljena javna razsvetljava na Rašici
( sredstva je prispeval tudi Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet), s postavitvijo javne razsvetljave bi
bilo smiselno nadaljevati tudi v letu 2010. Na podlagi popisa manjkajoče javne razsvetljave v Gameljnah in
dodatno Vipotnikove ul. v Tacnu, je podjetje Javna razsvetljava pripravilo pet ponudb in sicer :
- postavitev 3 luči na Vipotnikovi ul. v Tacnu
- postavitev 1 luči v Zg. Gameljnah h.št. 48f
- postavitev 1 luči v Zg. Gameljnah h.št. 25
- postavitev 3 luči v Zg. Gameljnah h.št. 33b, 33e, 32
- postavitev 2 luči v Sr. Gameljnah h.št. 18a, 18c

2.850,40 €
1.059,00 €
992,26 €
3.389,58 €
3.231,92 €

G. Suhoveršnik je zato predlagal, da se iz sredstev za komunalo, ki so namenjena Pododboru za Gameljne z
Rašico znesek v višini 1.000 € prenese na plan malih del in s tem omogoči postavitev 2 luči v Zg. Gameljnah
h.št. 48 f in 25.
Predsedujoči je skupaj z g. Zavašnikom predlagal, da se tudi del sredstev v višini 700 € namenjenih Pododboru
Tacen prenese na plan malih del za postavitev 3 luči javne razsvetljave na Vipotnikovi ul.
Predlagana sta bila naslednja PREDLOGA SKLEPOV:
SKLEP ŠT. 5/19:
Svet četrtne skupnosti Šmarna gora se strinja s predlagano prerazporeditvijo sredstev v višini 1.700 € na
plan malih del za leto 2010 in potrjuje predlagani Proračun četrtne skupnosti Šmarna gora za leto 2010.
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. 6/19:
Svet četrtne skupnosti se strinja, da se za plan malih del za leto 2010 namenijo sredstva v višini 4.903,00 €
z namenom izgradnje javne razsvetljave
- na Vipotnikovi ul. v Tacnu 3 luči v znesku
- v Zg. Gameljnah h.št. 25 1 luč v znesku
- v Zg. Gameljnah h.št. 48 f 1 luč v znesku

2.850,00 €
992,26 €
1.059,76 €

Navzočih je bilo 8 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 8 članov sveta.
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Za predlagani sklep je glasovalo 8 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
AD 4
POBUDE, PREDLOGI IN VPRAŠANJA ČLANOV SVETA
G. Novak je pozval svet četrtne skupnosti, da se ponovno pošlje dopis na OGDP za postavitev ležečih policajev
na ul. Janeza Rožiča v Tacnu, opozoril pa je tudi, da je izginila označba za Seunigovo ul. Povedal je, da je v
programu izgradnja doma starejših v Tacnu (verjetno za Parkiriščem).
Predsedujoči je povedal, da je s strani MOL prišla pobuda za organizacijo skupnega sestanka pred obnovo
Kajakaške ceste. Četrtna skupnost bo predlagala datum 23.9.2009 ob 17. uri.
Ga. Lipovec je prebrala dopis stanovalke Prelog, ki zahteva hitro rešitev za ureditev pešpoti iz naselja Preloge do
šole. Zaradi gradnje ob cesti v Šmartno je povečan promet tovornih vozil iz gradbišča, ob cesti pa so parkirana
tudi vozila zaposlenih na gradbišču. Organiziran prevoz s kombijem poteka 1x dnevno, varna pot ob gradbišču
(privatna lastnina) pa je ponovno zaprta.
G. Suhoveršnik je predlagal, da se od ustreznih organov pridobi papir, da šolarji nimajo varne šolske poti, kombi
pa naj bi vozil vsaj 2x dnevno.
Predsedujoči je povedal, da nima ideje, kaj bi lahko storili za rešitev problema, delno bi to lahko reševali s
prostovoljci, z ga. Lipovec pa gresta lahko tudi na gradbišče in se skušata dogovoriti tudi tam.
G. Suhoveršnik je povedal, da se dela na postavitvi javne razsvetljave na Rašici končujejo, potrebno pa bi bilo
postaviti še dve svetilki, zato predlaga naslednji
PREDLOG SKLEPA ŠT. 7/19:
Na Rašici se dodatno postavita še dve svetilki iz sredstev namenjenih Pododboru za Gameljne z Rašico.
Navzočih je bilo 8 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 8 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 8 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
Povedal je tudi, da se projekti za kanalizacijo na Rašici izdelujejo, da se med cerkvijo in gostilno Špan na Rašici
gradi naselje 6. stanovanjskih hiš z opornim zidom, ki pa ga je izvajalec postavil tik ob cesti v nasprotju z
gradbenim dovoljenjem. Obveščena je bila gradbena inšpekcija, ki je tudi že ukrepala, izvajalec bo moral oporni
zid prestaviti. Okorn Jože iz Rašice prosi za poravnavo ceste od gasilnega doma, podjetje LPT pa bo začelo
postavljati optične in zvočne ovire po glavni cesti na Rašico, nalog že imajo. Okorn Jože – Rašica ponovno
prosi za ureditev ceste; dogovor s Podgorškom. Na četrtno skupnost je prišla tudi pismena vloga za postavitev
ležečih policajev v Sr. Gameljnah, gre za pot, ki vodi do novega naselja »Brezovica«.
Predsedujoči je opozoril, da je glede postavitve ležečih policajev sprejet prioritetni vrstni red in pridobljena
soglasja lastnikov zemljišč in predlagal naslednji
PREDLOG SKLEPA ŠT. 8/19:
Svet četrtne skupnosti soglaša s postavitvijo ležečih policajev na cesti v Sr. Gameljnah po pridobitvi
soglasij večine lastnikov zemljišč.
Navzočih je bilo 9 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 9 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 9 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
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G. Suhoveršnik je člane sveta tudi seznanil, da je bil 23.6.2009 sestanek v Sp. Gameljnah, na katerem je bil
prisoten tudi župan v zvezi s kanalizacijo, za katero prekop ne dovoli lastnica zemljišča. Ga. Kuhar, ki si za
izgradnjo prizadeva pa je povedala, da je od JP VO-KA dobila pojasnilo, da lahko projekte za kanalizacijo naroči
samo lokalna skupnost in ne več posameznik, v tem primeru verjetno Oddelek za gospodarske dejavnosti in
promet. Predhodno pa bi morali od JP VO-KA pridobiti podatek, ali je možna samo trasa po zemljišču ga
Leskošek , ki se s tem ne strinja, ali je možna tudi druga opcija.
G. Groznik je vprašal, zakaj so popravili samo eno stran ceste v Zg. Gameljnah drugo pa ne?
Strokovna sodelavka ga. Pavlič je pojasnila, da čakajo odgovor ga. Zupančič s CPL-ja.
G. Lah je vprašal, ali se lahko preveri status ceste proti ribogojnici?
Predsedujoči je povedal, da bo strokovna služba ta podatek pridobila.
Predsedujoči je svet seznanil s pobudo, da se tudi v letu 2009 organizira strokovna ekskurzija za člane sveta in
sicer v Pulo, kjer bi si ogledali organiziranost in urejenost prometa in parkiranja, ter urejenost turističnih točk.
Po razpravi je predsedujoči predlagal naslednji PREDLOG SKLEPA ŠT. 9/19:
Svet četrtne skupnosti Šmarna gora soglaša, da se organizira strokovna ekskurzija v Pulo.
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 je povedal, da naj bi bilo novoletno srečanje članov sveta v gostilni Maček dne 27.11. ob 18. uri.
Dnevni red je bil s tem izčrpan in predsedujoči je sejo zaključil ob 20.30. uri.
Zapisala:
Ladka Debevc

Predsednik Sveta četrtne skupnosti
Šmarna gora
Mestne občine Ljubljana
Dejan Crnek
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