MESTNA OBČINA LJUBLJANA
ČETRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA
Pločanska 8
1133 LJUBLJANA BROD
tel. 01/5110-633, e-mail mol.smarna.gora@siol.net
Številka: 900-3/2007-2-14211
Datum: 18.1. 2007

ZAPISNIK
3. seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, ki je bila v četrtek 18.1. 2007 ob 18 uri v sejni sobi Oddelka za
lokalno samoupravo, MU, MOL, Pločanska 08.
Sejo je sklical predsednik sveta g. Dejan Crnek, na začetku je sejo zaradi zadržanosti predsednika vodil
podpredsednik sveta g. Alojz Suhoveršnik po prihodu pa predsednik Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora g.
Dejan Crnek.
Predsedujoči je ugotovil, da je na začetku seje od 13. članov sveta navzočih 10 članov sveta, kar je pomenilo, da
je bil svet sklepčen in je lahko pričel z delom.
NAVZOČI ČLANI SVETA: Dejan Crnek, (kasneje) Marjan Gradišar, Bogdan Groznik, Alenka Juvančič,
Jelislava Lebesmühlbacher, Janez Novak, Marko Potočnik, Uroš Prosen, Angela
Ribič, Alojz Suhoveršnik, Valentin Zavašnik
ODSOTNA ČLANA SVETA: Nataša Lipovec, Boštjan Lah (opravičeno)
OSTALI NAVZOČI: Ladka Debevc, Marja Klemenčič – strokovni sodelavki Oddelka za lokalno samoupravo,
MOL
Predsedujoči je pozdravil vse navzoče, ter predlagal DNEVNI RED, ki so ga člani sveta četrtne skupnosti
Šmarna gora prejeli skupaj s sklicem na sejo. Zaradi odsotnosti predsednika sveta je predsedujoči predlagal, da
se zamenjata 2. in 3. točka dnevnega reda
Ker razprave na to temo ni bilo, je predsedujoči dal na glasovanje naslednji DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev zapisnika 2. seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, Mestne občine Ljubljana
2. Pregled prednostnih nalog Sveta četrtne skupnosti Šmarna gora
3. Imenovanje komisije za posredovanje informacij javnega značaja in za stike z mediji
4. Informacija o predlogu Proračuna Četrtne skupnosti Šmarna gora za l. 2007
5. Razno
Navzočih je bilo 10 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 10 članov sveta.
Za predlagani dnevni red je glasovalo 10 članov sveta.
Dnevni red je bil sprejet.
AD 1
PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 2. SEJE SVETA ČETRTNE SKUPNOSTI ŠMARNA GORA
MESTNE OBČINE LJUBLJANA
Gradivo za to točko dnevnega reda so člani sveta prejeli skupaj z vabilom na sejo.
Pred razpravo o zapisniku je predsedujoči člane sveta seznanil s pismeno izjavo ga. Lipovec, da soglaša s
kandidaturo za podpredsednico sveta in predlagal naslednji PREDLOG SKLEPA ŠT. 1/3:
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Svet četrtne skupnosti Šmarna gora v skladu s sklepom št. 5/2 sprejetim na 2. seji sveta četrtne skupnosti
dne 19.12.2006 potrjuje predlog predsednika, da se ga. Nataša Lipovec imenuje za podpredsednico sveta
četrtne skupnosti Šmarna gora, na podlagi pisnega soglasja z dne 15.1.2007.
Navzočih je bilo 10 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 10 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 10 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
Predlog zapisnika 2. seje:
G. Prosen je imel na zapisnik sledeče pripombe:

-

pod točko 2 Izvolitev podpredsednikov se pri predlogu Bogdan Groznik popravi in dopolni: Bogdan
Groznik je novi član sveta in bo pokrival infrastrukturo in komunalne zadeve
pod točko 4 Prednostne naloge ČS se pri predlogu ga. Lebesmühlbacher doda od table Rašica v
dolžini 800 metrov in ležeče ovire zaradi kolesarjev

Ker drugih pripomb na zapisnik ni bilo je predsedujoči predlagal naslednji PREDLOG SKLEPA ŠT. 2/3:
Svet četrtne skupnosti Šmarna gora sprejema zapisnik 2. seje sveta z naslednjimi pripombami:

-

pod točko 2 Izvolitev podpredsednikov se pri predlogu Bogdan Groznik popravi in dopolni je novi
član sveta in bo pokrival…
pod točko 4 Prednostne naloge ČS se pri predlogu ga. Lebesmühlbacher doda od table Rašica v
dolžini 800 metrov in ležeče ovire zaradi kolesarjev

Navzočih je bilo 10 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 10 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 10 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
AD 2
PREGLED PREDNOSTNIH NALOG SVETA ČETRTNE SKUPNOSTI ŠMARNA GORA
Gradivo za to točko dnevnega reda so člani sveta prejeli skupaj z vabilom na sejo.
G. Novak je predlagal, da se v prednostne naloge za leto 2007 doda:
- da se na Kajakaški cesti zarišejo prehodi za pešce, saj poteka pločnik samo po desni strani, hiše pa so tudi na
levi strani
- asfaltiranje dela ulice Ivice Pirjevec v Tacnu
V dolgoročni plan pa se vključi izgradnja doma za starejše občane v Tacnu (Rocen)
Ga. Juvančič je predlagala, da se v plan za leto 2007 vključi postavitev luči javne razsvetljave pred Domom
krajanov v Gameljnah in obnovo prehoda za pešce med domom in trgovino
Ga Ribič je predlagala, da se ležeče ovire namestijo tudi na cesti Grobeljca (proti Savi)
V zvezi s semaforjem na križišču Sp.Gameljne Črnuče je g. Suhoveršnik povedal, da je v projektu obnove ceste
le ta bil predviden, ne ve zakaj je izpadel, ta del ceste pa spada že pod Četrtno skupnost Črnuče
G. Prosen je predlagal, da za postavitev semaforja sodelujemo skupaj s Črnučami…
Strokovna sodelavka ga. Klemenčič je v zvezi s sanacijo Gameljščice povedala, da so projekti pripravljeni, na
predstavitev projekta pa bodo vabljeni tudi krajani
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Ga. Lebesmühlbacher je predlagala, da se v plan za leto 2007 doda tudi postavitev hitrostnih ovir in znakov za
omejitev hitrosti na Rašici, saj problem niso avtomobili ampak kolesarji
Na vprašanje g. Potočnika glede možnosti odprtja šolskega igrišča je ga. Juvančič pojasnila, da za organizirane
skupine ni problem, vendar mora nekdo prevzeti odgovornost, da igrišče tudi počisti in zaklene.
G. Prosen je predlagal, da se pri planu za leto 2007 pod točko 10 dopolni udrto in razpokano cestišče zaradi
posedanja terena in del na cesti v dolžini 100 metrov in pod točko 15 dopolni postavitev javne razsvetljave v
dolžini 800 metrov (za Rašico), iz Dolgoročnega plana v plan za leto 2007 pa se uvrsti tudi ureditev
odvodnjavanja cestišča v Sp. Gameljnah (med h.št. od 95 – 100).
G. Suhoveršnik je predlagal, da se iz Dolgoročnega plana v kratkoročni prestavi tudi podaljšanje LPP do Črnuč
ali uvedba krožnega prometa.
G. Novak je predlagal, da je potrebno MOL seznaniti z dejstvom, da v Šmartnem ni trgovine
G. Zavašnik je postavil vprašanje glede nadaljevanja rekonstrukcije Kajakaške ceste od bivše tovarne KOT do
Vikrč in sicer:
1. Ali je možen ogled projekta?
2. Ali je predviden priključek na kanalizacijo s strani Policijske akademije?
3. Ali je med tovarno Kot in Vikrčami predvidena avtobusna postaja?
4. Kako je s postavitvijo hidranta, ki ga sedaj v tem delu ni?
Ker drugih pripomb in predlogov ni bilo je predsedujoči predlagal naslednji PREDLOG SKLEPA ŠT. 3/3:
Svet četrtne skupnosti Šmarna gora se strinja s predlogi in dopolnitvami kratkoročnih in dolgoročnih
prednostnih nalog četrtne skupnosti Šmarna gora.
Navzočih je bilo 11 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 11 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 11 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
AD 3
IMENOVANJE KOMISIJE ZA POSREDOVANJE INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA IN ZA
STIKE Z MEDIJI
Podpredsednik Sveta g. Suhoveršnik je vodenje seje predal predsedniku sveta g. Crneku.
Predsednik Sveta g. Crnek je predlagal, da se zaradi odsotnosti g. Laha, ki je imenovanje komisije tudi predlagal
preloži na naslednjo sejo sveta. Za čas do imenovanja komisije pa je predsedujoči predlagal naslednji
PREDLOG SKLEPA ŠT. 4/3
Svet četrtne skupnosti Šmarna gora pooblašča predsednika sveta G. Crneka, da do imenovanja komisije
za posredovanje informacij javnega značaja in za stike z mediji lahko posreduje informacije, ki se
nanašajo na četrtno skupnost Šmarna gora.
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 4
INFORMACIJA O PREDLOHU PRORAČUNA ČETRTNE SKUPNOSTI ŠMARNA GORA ZA L. 2007
Gradivo za to točko dnevnega reda so člani sveta prejeli skupaj z vabilom na sejo.
Predsedujoči je člane sveta seznanil z 52% zmanjšanjem proračunskih sredstev za četrtne skupnosti, kot
posledica zmanjšanja financiranja občin s strani države. Iz odobrenih proračunskih sredstev četrtna skupnost
tudi ne bi sofinancirala dejavnost društev, le ta bodo lahko sodelovala s svojimi programi na razpisih, ki jih bo
razpisala MOL. V letu 2007 je za posamezno četrtno skupnost odobrenih 10.015 EUR (2.400.000 SIT). V
primeru, da bo MOL z ustavno presojo na ustavnem sodišču uspešna, bodo četrtne skupnosti z rebalansom
polovico sredstev dobile nazaj, vendar šele v drugi polovici leta. Finančne načrte je zato potrebno prilagoditi
odobreni vsoti, zato je predsedujoči predlagal, da ostane finančni načrt enak kot za leto 2006 s tem da se
postavke po % zmanjšajo.
G. Novak je povedal, da DU Šmartno Tacen iz MOL ne dobi nobenih sredstev, saj so društvo na obrobju,
sredstva pa dobi Zveza društev upokojencev.
G. Prosen je predlagal, da na tako zmanjšanje sredstev pošljemo pismeni ugovor, člani sveta so voljeni organi,
zato nimajo enakega statusa kot posamezni oddelki MOL , MOL pa sredstev ne bi smela pavšalno krčiti tudi za
četrtne skupnosti. Zakon je bil sprejet pred lokalnimi volitvami, zato je bilo že prej znano, da bo sredstev manj.
Predsedujoči je povedal, da je četrtna skupnost samostojna pri financiranju, ni podrejena mestnemu svetu ali
županu, čeprav ji le ta odreja višino sredstev.
Po razpravi je predsedujoči predlagal naslednja PREDLOGA SKLEPOV
SKLEP ŠT. 5/3:
Svet četrtne skupnosti se strinja, da se Finančni načrt četrtne skupnosti Šmarna gora pripravi enako kot
za leto 2006, v višini odobrenih sredstev s strani MOL to je 10.015 EUR ( 2.400.000 SIT) s tem, da se
zaradi zmanjšanja sredstev posamezne postavke znižajo.
Navzočih je bilo 11 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 11 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 11 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
SKLEP ŠT. 6/3:
Strokovna služba pripravi predlog Finančnega načrta četrtne skupnosti Šmarna gora in ga skupaj z
vabilom na korespondenčno sejo pošlje članom sveta.
Navzočih je bilo 11 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 11 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 11 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
AD 5
RAZNO
Ga. Lebesmühlbacher je člane sveta seznanila z dopisom PGD Rašica, v katerem navajajo problem s pritiskom
vode v hidrantih, ki je prenizek za gašenje višje ležečih hiš, problem pa se pojavlja odkar je bil zgrajen nov
vodovod.
G. Suhoveršnik je povedal, da je pritisk 5-6 barov v hidrantih standard in da imajo podobne težave tudi hidranti v
Gameljnah, zato je potrebno zadevo preveriti na JP VO-KA.
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Predsedujoči je zato predlagal naslednji PREDLOG SKLEPA ŠT. 7/3:
JP VO-KA se pošlje dopis naj pojasnijo zakaj je v hidrantih na Rašici in v Gameljnah manjši pritisk kot
to določajo standardi.
Navzočih je bilo 11 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 11 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 11 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
Ga. Lebesmühlbacher je povedala, da želijo krajani 1x letno v gasilnem domu na Rašici imeti sestanek s člani
sveta.
Predsedujoči je pojasnil, da četrtna skupnost vsako leto, pripravi razširjeno sejo sveta četrtne skupnosti s
prebivalci četrtne skupnosti v avli šole. V letu 2006 pa seje zaradi volitev ni bilo.
Predsedujoči je po razpravi predlagal naslednji PREDLOG SKLEPA ŠT. 8/3:
Pododbor za Gameljne z Rašico organizira sestanek s krajani Rašice in datum uskladi s predsednikom.
Navzočih je bilo 11 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 11 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 11 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
Ga. Lebesmühlbacher je svet seznanila tudi z vse več odpadki, ki jih puščajo izletniki, predvsem ob gozdni poti,
ki pelje do stolpa.
Predsedujoči je predlagal, naj dopis pošljejo na četrtno skupnost, ki ga bo posredovala pristojnim službam.
G. Groznik je predlagal, da se na LPP naslovi vloga za dobavo manjšega avtobusa, ki bi vozil na Rašico
G. Crnek je povedal, da bodo v prvi nov razpis za avtobuse vključili tudi nakup manjših avtobusov, ki jih Lpp
trenutno nima…
G. Suhoveršnik je predlagal, da bi se povezali s prevoznikom, ki upravlja šolski kombi…
Ga. Juvančič je povedala, da je to privatnik, ki ima verjetno pogodbo s šolo ali z Ministrstvom za šolstvo, zato bi
morala četrtna skupnost pobudo nasloviti nanj
G. Novak je opozoril na sode z neznano snovjo, ki jih vozijo na vodno zajetje na koncu Gustinčičeve ulice s
katerim upravlja JP VO-KA, obvestiti bi bilo potrebno inšpekcijo
Predsedujoči je člane sveta seznanil sprošnjo podžupana po ponovnem evidentiranju divjih odlagališč
G. Prosen je povedal, da je Pododbor za Gameljne že v prejšnjem mandatu popisal divja odlagališča in predlagal
ukrepe v zvezi z njimi, zato je mnenja, da lahko pošljemo obstoječe sezname. Podal pa je tudi predlog, da se
nagradi tistega, ki prijavi kršitelja.
G. Suhoveršnik je predlagal, da se g. Lahu ob rojstvu hčerke pošlje čestitka v imenu sveta četrtne skupnosti
Šmarna gora, zato je predsedujoči predlagal naslednji
PREDLOG SKLEPA ŠT. 8/3
Svet četrtne skupnosti Šmarna gora se strinja s pobudo g. Suhoveršnika, da se članu in podpredsedniku
sveta g. Lahu ob rojstvu hčerke pošlje čestitko.
Navzočih je bilo 11 članov sveta.
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Opredeljenih je bilo 11 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 11 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
G. Suhoveršnik je svet obvestil, da g. Blatnik iz Zg. Gameljn z berglami hodi po sredi ceste, kljub temu, da je
zgrajen pločnik, nima nobenih svetlobnih oznak in s tem ogroža sebe in druge. Zato predlaga, da svet nabavi
svetlobne trakove, ki se jih nalepi na bergle in bo s tem ponoči postal viden.
Predsedujoči je predlagal, da strokovna služba povpraša na Policijski postaji Šiška, če imajo svetlobne trakove
in nam jih nekaj odstopijo.
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
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