MESTNA OBČINA LJUBLJANA
ČETRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA
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1133 LJUBLJANA BROD
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Datum: 02.09.2010
ZAPISNIK
26. seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, ki je bila v sredo 01.09.2010 ob 17. 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, Jelka
Lebesmühlbacher, Nataša Lipovec, Janez Novak, Alojz
Suhoveršnik, Angela Ribič, Valentin Zavašnik
ODSOTNI ČLANI SVETA: Alenka Juvančič (opravičeno), Boštjan Lah (opravičeno),
Marko Potočnik, Uroš Prosen
OSTALI NAVZOČI: Ladka Debevc, Brigita Pavlič – strokovni sodelavki Službe za lokalno
samoupravo, MOL
Zaradi začetne odsotnosti predsednika sveta g. Crneka je po njegovem pooblastilu na
začetku sejo vodila podpredsednica Sveta ga. Nataša Lipovec, ki je pozdravila vse navzoče,
ter zaradi odsotnosti predsednika predlagala zamenjavo 2. in 4. točke dnevnega reda , 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 zapisnika 25. redne seje Sveta četrtne skupnosti Šmarna
gora, Mestne občine Ljubljana
2. Pobude, predlogi in vprašanja članov sveta
3. Realizacija finančnega načrta ČS Šmarna gora za leto 2010
4. Obravnava tekoče problematike
Navzočih je bilo 8 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 89 članov sveta.
Za predlagani dnevni red je glasovalo 8 članov sveta.
Dnevni red je bil sprejet.
AD 1
PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 25. REDNE 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 predsedujoča predlagala naslednji
PREDLOG SKLEPA ŠT. 1/26:

Svet četrtne skupnosti Šmarna gora sprejema zapisnike 25. redne seje 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.
AD 2
POBUDE, PREDLOGI IN VPRAŠANJA ČLANOV SVETA
g. Zavašnik je člane sveta seznanil z dopisom g. Derlinka glede nočnega obratovanja
podaljšane linije 1N do Gameljn. V poletnem času je vozila samo do Broda, LPP pa o
podaljšanju ne razmišlja niti v jesenski shemi. Po navedbi LPP je razlog v majhnem številu
potnikov in pritožbah glede hrupa.
G. Suhoveršnik je podal pobudo, da do polnoči do Gameljn vozi vsaj vsak drugi avtobus
Ga. Lebesmühlbacher je podala pobudo, da se na končni postaji namestijo novi vozni redi.
Predsedujoča je zato predlagala naslednji PREDLOG SKLEPA ŠT. 2/26:
Na podjetje LPP se naslovi pobudo, da do Gameljn v nočnem času (do polnoči) vozi
vsak drugi avtobus, na končni postaji avtobusa v Sr. Gameljnah pa se namesti nove
veljavne vozne rede.
Navzočih je bilo 8 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 8 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 8 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
G. Gradišar je vprašal, kdaj bodo napeljali mestni plin v Gameljne?
Strokovna sodelavka je pojasnila, da je izgradnja plinovoda odvisna od rekonstrukcije
Tacenske ceste.
Ga. Lebesmühlbacher je opozorila, da je ponovno izruvana tabla na Rašici, ki označuje
prepoved odlaganja odpadkov, zanima pa jo tudi ali je postavljena klop na sedlu?
Strokovna sodelavka je pojasnila, da je klop že postavljena.
Ga. Ribič je opozorila na zelenje, ki se razrašča nad pločnik ob Cesti vstaje.
Strokovna sodelavka je pojasnila, da so to privatna zemljišča, zelenje bi morali porezati
lastniki zemljišč.
Do sedaj predsedujoča svetu ga. Lipovec je predala vodenje seje predsedniku sveta g.
Crneku.
AD 3
REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA ČS ŠMARNA GORA ZA LETO 2010

Strokovna sodelavka je povedala, da je neporabljenih 2.450 € od tega
-

komunala Gameljne
komunala Tacen
poštnina
drugi splošni mat. in storitve
izdatki za reprezentanco

450€
590€
250€
760€
400€

G. Suhoveršnik Predsednik Pododbora za Gameljne je povedal, da bodo sredstva porabili za
dodatne stroške pri postavitvi javne razsvetljave v okviru malih del (gre za napeljavo kabla v
že obstoječe cevi). Ogled s strani podjetja Javna razsvetljava je bil opravljen, za postavitev
luči v Gameljnah ni problemov, za Vipotnikovo ul. v Tacnu pa še ni soglasij.
G. Zavašnik je povedal, da bodo sredstva namenili za sanacijo jaška v Grobeljci, v kolikor pa
to ne bo izvedljivo se sredstva namenijo za nadaljevanje čiščenja meteornega jaška v
Grobeljci. Strokovna sodelavka naj skupaj z g. Podgorškom preveri situacijo na terenu.
Predsedujoči je povedal, da naj bi sredstva porabili do konca septembra. Ostala sredstva pa
bi namenili za sofinanciranje Zgibanke, ki jo bo četrtna skupnost izdala skupaj s Turističnim
društvom ob Svetovnem prvenstvu v kajaku in kanuju na divjih vodah, ki se bo odvijalo v
Tacnu.
AD 4
OBRAVNAVA TEKOČE PROBLEMATIKE
G. Zavašnik je povedal, da je bil julija na prošnjo g. Kranjca organiziran sestanek na Policijski
akademiji glede priključka na kanalizacijo. Ugotovljeno je bilo, da ima akademija odvod
speljan v eno cev direktno v Savo. Na sestanku je bilo dogovorjeno, da se pridobi projektanta
za izdelavo projekta, le ta je sedaj narejen in kot najbolj ugodna varianta je izgradnja
priključka, ki poteka po zemljišču g. Kranjca. Projektant se je z g. Kranjcem direktno sestal,
da mu je predstavil projekt, ne ve pa ali je do soglasja prišlo.
G. Crnek je povedal, da ga je g. Čibej iz akademije obvestil, da g. Kranjc ne da soglasja, zato
je predlagal, da strokovna služba ponovno kontaktira z g. Kranjcem in se v petek na
akademiji organizira ponoven sestanek.
G. Zavašnik je tudi povedal, da je cev za odvod meteornih vod s strani Medvod prekinjena,
ker lastniki zemljišč ne dajo soglasja, le tega pa je pripravljena dati akademija, da bi trasa
potekala po njenem zemljišču. Povedal je tudi, da so se stanovalci Kajakaške sestali z g.
Žnidaršičem s podjetja P.U.Z glede ograj, dogovorili so se, da si stroške delijo MOL in lastniki
zemljišč. V septembru bo VO-KA pričela tudi z izgradnjo vodovoda, delajo se že priključki za
meteorno in fekalno kanalizacijo, kaj bo z ostalimi vodi (elektro, telekom) pa še ni jasno.
G. Crnek se je v imenu sveta zahvalil g. Zavašniku zaradi spremljanja gradnje na Kajakaški
cesti in povedal da:
-

-

je v torek 31.8.2010 potekal sestanek z županom in predsedniki ČS, kjer je župan
obljubil, da bo ČS Šmarna gora v naslednjem mandatu dobila center četrtne
skupnosti, da bodo začeli z gradnjo pločnikov v Gameljnah in Domom starejših
občanov v Tacnu
do DRSC zmanjšali proračunska sredstva zato je prekinjeno iskanje soglasij lastnikov
zemljišč
so bili postavljeni ležeči policaji na ul. Janeza Rožiča v Tacnu

-

še vedno potekajo razgovori z župniščem glede odkupa zemlje za vrtec, gospodarski
svet in župnik postavljatjo visoko ceno za odkup zemljišča, v kolikor dogovora ne bo
tudi ne bo realizacije projekta
ravnateljica šole želi pri pokopališču narediti obračališče za šolski kombi, zemljišča so
v lasti MOL
novi izvedbeni prostorski načrt zaradi vložitve zahteve za razpis referenduma še ni bil
objavljen v Uradnem listu, do 5.10. se zbirajo podpisi za referendum, v kolikor ne
bodo zbrani bo novi IPN objavljen v Uradnem listu, v nasprotnem se bo čakalo izide
referenduma

Dnevni red je bil s tem izčrpan in predsedujoči je sejo zaključil ob 19. uri.
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