MESTNA OBČINA LJUBLJANA
ČETRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA
Pločanska 8
1133 LJUBLJANA BROD
tel. 01/5110-633, e-mail mol.smarnagora@ljubljana.si
Številka: 900-72 /2010-2
Datum: 17.03.2010
ZAPISNIK
22. seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, ki je bila v sredo 17.03.2010 ob 18.30. 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 8 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, Nataša
Lipovec, Boštjan Lah, Janez Novak, Angela Ribič
ODSOTNI ČLANI SVETA: Alenka Juvančič (opravičeno), Marko Potočnik , Uroš Prosen, Alojz Suhoveršnik,
Valentin Zavašnik (opravičeno)
OSTALI NAVZOČI: Ladka Debevc, Brigita Pavlič – strokovni sodelavki Službe za lokalno samoupravo, MOL
Gregor Grbec, predstavnika Športnega društva Šmartno Tacen
Predsedujoči je pozdravil vse navzoče, ter predstavil predstavnika Športnega društva Šmartno Tacen , ki se
ukvarja tudi z aktivno politiko mladih in njihovo vključevanje v politiko na lokalni ravni.
Predlagal je 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 21. Sveta četrtne skupnosti Šmarna gora, Mestne občine Ljubljana
2. Priprava na dan četrtne skupnosti Šmarna gora
3. Pobude, predlogi in vprašanja članov sveta
Navzočih je bilo 8 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 8 članov sveta.
Za predlagani dnevni red je glasovalo 8 članov sveta.
Dnevni red je bil sprejet.
AD 1
PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 21. 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 ni bilo pripomb, zato je predsedujoči predlagal naslednji PREDLOG SKLEPA ŠT. 1/22:
Svet Četrtne skupnosti Šmarna gora sprejema zapisnik 21 seje sveta brez pripomb.
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 2
PRIPRAVA NA DAN ČETRTNE SKUPNOSTI ŠMARNA GORA
Predsedujoči je povedal, da je predviden program kot v prejšnjih letih, to je dan združen s Planinsko pesmijo na
Šmarni gori z organiziranim pohodom, malico in majicami.
Na dan četrtne skupnosti 5.5.2010 je predvidena razširjena seja sveta z občankami in občani v jedilnici šole, kjer
bi predstavili delovanja sveta v obdobju 2006-2010, aktivnosti okrog izgradnje centra četrtne skupnosti (čaka se
sprejetje novega IPN-ja, predvidoma junija. po sprejetju le tega pa se lahko zaprosi za izdajo gradbenega
dovoljenja), predstavnik policije bi podal poročilo o varnostnih razmerah, svet četrtne skupnosti pa bi podelil
priznanje g. Snoju, ki je bil 20. let predsednik Prostovoljnega gasilskega društva Tacen.
Svet četrtne skupnosti bi izdal tudi zgibanko, v kateri bi vsak član sveta v nekaj stavkih nagovoril občanke in
občane.
G. Lah je predlagal, da vsak član sveta pripravi kratko mnenje, ki bo objavljeno tudi na spletnih straneh,
izpustijo pa se vsa politična mnenja.
G. Groznik je predlagal, da se na svetu objavijo tudi vse uspešni izpeljane naloge
G. Crnek je predlagal, da se objavijo tudi slike članov sveta
G. Lah je vprašal, do kdaj je potrebno pripraviti gradivo za zgibanko?
G. Crnek je povedal, da je okvirni rok do konca marca
Predsedujoči je nato predlagal naslednje PREDLOGE SKLEPOV:
SKLEP ŠT. 2/22:
Ob dnevu četrtne skupnosti Šmarna gora se izvede slavnostno razširjeno sejo sveta z občankami in
občani, ki bo potekala v sredo, 5.5.2010 v jedilnici OŠ Šmartno pod Šmarno goro.
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. 3/22:
Svet četrtne skupnosti Šmarna gora skupaj s Turističnim društvom ob dnevu četrtne skupnosti dne
7.5.2010 organizira prireditev »Planinska pesem na Šmarni gori« z organiziranim pohodom, toplo malico
in majicami za udeležence prireditve.
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. 4/22:
Ob dnevu četrtne skupnosti izda četrtna skupnost zgibanko o delu sveta in mnenjih posameznih članov
sveta.
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 3
POBUDE, PREDLOGI IN VPRAŠANJA ČLANOV SVETA
G Crnek je člane sveta seznanil da:
-

je bila na svetu staršev izražena želja, da se na objekt šole postavi reflektor za razsvetlitev parkirišča
pred šolo, pobuda je bila posredovana na Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet
je bila na Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet prav tako poslana pobuda, da se na cesti mimo
šole, ki je po novem enosmerna še dodatno postavijo ustrezni znaki
je bil na Policijsko postajo Šiška poslan dopis o večjem nadzoru prometa pred šolo
so stanovalci Gustinčičeve ul. poslali zahtevo za ureditev ulice, ki je predvidena za sanacijo hkrati z
rekonstrukcijo glavne ceste, ki pa se vse bolj odmika, zato bo četrtna skupnost pobudo poslala na
Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet
je g. Zajec Janez na četrtno skupnost poslal dokumentacijo z zahtevo, da se ulica Bratov Novak v Tacnu
od h.št. 38 do 46 kategorizira in komunalno uredi, zato predlaga naslednja PREDLOGA SKLEPOV:

SKLEP ŠT. 5/22:
Na Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet se pošlje dopis z dokumentacijo, da čimprej
pristopijo k sanaciji Gustinčičeve ul. 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. 6/22:
Svet četrtne skupnosti Šmarna gora poziva Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, da v novo
kategorizacijo uvrsti tudi odsek ulice Bratov Novak od h.št. 38 – 46.
Navzočih je bilo 8 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 8 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 8 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
Ga. Lipovec je povedala, da je g. Gjura s podjetja Videoart na UE Ljubljana, izpostavo Šiška vložil zahtevo
za izdajo gradbenega dovoljenja za pet vila blokov še po starem odloku, ki tako gradnjo omogoča, novi IPN
pa jo ne predvideva. Zato je četrtna skupnost že posredovala dopis na Izpostavo Šiška, da se gradbeno
dovoljenje ne izda pred sprejetjem novega IPN-ja.
G. Novak je povedal, da so z Ministrstva za notranje zadeve poslali obvestilo, da z bivšo »Kardeljevo vilo«
sedaj upravlja sklad kmetijskih zemljišč, zato predlaga, da se dopis za ureditev omenjene vile pošlje tudi k
njim.
G. Groznik je vprašal, ali je kaj znanega v zvezi z nastrgano cesto v Sp. Gameljnah, za voznike je moteče.
G. Crnek je povedal, da nima nobenih informacij
G. Lah je vprašal, kakšen je terminski načrt gradnje Centra četrtne skupnosti in začetkom povezave ČrnučeVižmarje?
G. Crnek je povedal, da je gradnja centra odvisna od sprejetja IPN-ja, predvideno naj bi bil sprejet junija,
lahko pa se zavleče tudi do septembra. Pred sprejetjem IPN-ja tudi ni mogoče začeti s postopki za pridobitev
gradbenega dovoljenja, so se pa na Izpostavi Šiška že pogovarjali, da bi postopke pospešili.
Glede minibusov pa nima podatka ali jih je MOL že prejela, po informacijah g. Možine z Oddelka za
gospodarske dejavnosti in promet pa naj bi bili namenjeni tudi za povezavo me Črnučami in končno postajo
avtobusa št. 1.
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G. Groznik je vprašal, ali avtobus št. 8 ostaja?
G. Crnek je povedal, da dokler ne bo povezave z minibusi proga št. 8 ostaja, zahteva četrtne skupnosti pa je,
da interval vožnje minibusov ostaja enak kot sedaj »osmice«.
G. Groznik je povedal, da je veliko starejših občanov izrazilo željo, da bi minibus vozil po Prušnikovi do
cerkve v Šentvidu, zaradi obiska zdravstvenega doma.
G. Crnek je povedal, da to verjetno ne bo izvedljivo, se bo pa pozanimal.
G. Crnek je tudi povedal, da bodo društva sodelovala pri izvedbi svetovnega prvenstva v Kajaku in kanuju
na divjih vodah, ki bo septembra potekalo v Tacnu, koordinacijo med društvi bo vodil g. Burgar predsednik
Prostovoljnega društva Tacen. Povedal je tudi, da bo 17.4.2010 potekala akcija očistimo Slovenijo v enem
dnevu, pri kateri pa Turistično društvo ne bo sodelovalo, saj vodijo vse aktivnosti v akciji za lepšo
Ljubljano. Obeh akcij pa se lahko udeležijo tudi člani sveta, strokovna sodelavka bo poslala vsem članom
sveta urnik čiščenja.
Ga. Lipovec je opozorila, da se je ob avtocesti pri izvozu Šmartno ponovno pojavilo odlagališče odpadkov,
opozori naj se inšpekcija.
Dnevni red je bil s ten izčrpan in predsedujoči je sejo zaključil ob 20. uri.
Zapisala:
Ladka Debevc

Predsednik Sveta četrtne skupnosti
Šmarna gora
Mestne občine Ljubljana
Dejan Crnek
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