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ZAPISNIK
5. razširjene seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, s krajani Rašice ki je bila v četrtek 24.05. 2007 ob 18.30
uri v dvorani Gasilnega doma na Rašici.
Sejo je sklical 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, Alenka Juvančič, Boštjan Lah, Jelislava
Lebesmühlbacher, Janez Novak, , Angela Ribič, Uroš Prosen, Alojz Suhoveršnik,
Valentin Zavašnik
ODSOTNI ČLANI SVETA: Nataša Lipovec, Marko Potočnik
OSTALI NAVZOČI: Ladka Debevc, Marja Klemenčič – strokovni sodelavki Oddelka za lokalno samoupravo,
MOL, g. Ivan Bostič, zunanji član Pododbora za Gameljne in 22 krajanov Rašice.
Predsedujoči je pozdravil vse navzoče, ter predlagal DNEVNI RED, ki so ga člani sveta Četrtne skupnosti
Šmarna gora in ostali navzoči prejeli skupaj s sklicem na sejo.
Predlagan je bil naslednji DNEVNI RED:
1.
2.
3.

Predstavitev dela četrtne skupnosti Šmarna gora, MOL
Aktivnosti četrtnih svetnikov za področje Rašica
Predlogi krajanov
AD 1
PREDSTAVITEV DELA ČETRTNE SKUPNOSTI ŠMARNA GORA, MOL

Predsedujoči se je zahvalil PGD Rašica, ki so odstopili dvorano in pojasnil, da je četrtna skupnost vsako leto
pripravila sestanek s prebivalci četrtne skupnosti Šmarna gora, razen v letu 2006, ki je bilo volilno. Pojasnil je,
da četrtno skupnost sestavljajo trije kraji in sicer Gameljne z Rašico, Šmartno in Tacen. Pri Svetu četrtne
skupnosti zato delujejo trije Pododbori in sicer za Gameljne z Rašico, ki je najštevilčnejši, za Šmartno in Tacen.
Povedal je tudi, da je Četrtna skupnost Šmarna gora ena od 17. četrtnih skupnosti v okviru Mestne občine
Ljubljana, ki nima svojega transakcijskega računa, ampak je vezana na proračunska sredstva MOL, ki vsako leto
določi višino sredstev za četrtne skupnosti. Večja dela izvaja MOL, četrtna skupnost pa lahko posreduje predloge
in pobude, nima pa možnosti odločanja.
AD 2
AKTIVNOSTI ČETRTNIH SVETNIKOV ZA PODROČJE RAŠICE
Ga. Lebesmühlbacher je predstavila predloge, ki so bili ali še bodo poslani v reševanje pristojnih oddelkov MOL
in sicer:
-

postavitev javne razsvetljave pri krajevni tabli za Rašico ( 2-3 luči)
popravilo cestišča v dolžini 100 m pri krajevni tabli za Rašico kot posledica sanacije vodovoda
možnost, da bi ob podaljšanju proge LPP do Črnuč minibus vozil tudi na Rašico
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-

kabelska televizija na Rašici
postavitev prometnega ogledala pri trgovini v Gameljnah
pobuda Pošti, da bi se poštar ob raznosu pokojnin vozil z avtomobilom, saj je že dvakrat prišlo do
napada
postavitev hitrostnih ovir – problem kolesarjev

G. Prosen je povedal, da LPP sam na Rašico ne bo vozil, možna je edina povezava s privatnikom
G. Suhoveršnik je povedal, da je svet že razpravljal o možnosti prevoza s šolskim kombijem proti plačilu
G. Prosen je povedal, da je četrtna skupnost na inšpekcijo že prijavila podirajoči objekt na naslovu Rašica 14 ter
na Oddelek za gospodarske javne službe in promet poslala dopis za obnovo škarpe, po ogledu pa so iz oddelka
sporočili, da škarpe ni potrebno obnavljati.
G. Bostič je povedal, da je bivša županja na razgovoru s člani sveta v prejšnjem mandatu obljubila nabavo
minibusov, kdaj bo prišlo do realizacije ne ve.
AD 3
PREDLOGI KRAJANOV
G. Crnek je povedal, da se lahko krajani za reševanje problemov lahko pismeno obrnejo na četrtno skupnost, ki s
spremnim dopisom pobude posreduje na pristojne oddelke MOL.
Ga. Brank Petra je glede napeljave kabelske televizije na Rašici povedala, da so bili kabli v zemljo položeni
hkrati s telefonskim kablom, problem pa je v izbiri kabelskega operaterja.
G. Vode Roman je postavil vprašanje vzdrževanja cest, kdo ga izvaja, problem so veje, ki segajo na cesto in
onemogočajo vožnjo z višjimi vozili
G. Crnek je povedal, da nadzora v glavnem ni, četrtna skupnost pa bo pobudo poslala pristojnim službam
Ga. Pavličič Sonja je izpostavila zanemarjen videz vasi in daje pobudo, da se s skupno akcijo vas uredi (vsak naj
pospravi vsaj pred svojo hišo).
Ga. Juvančič je povedala, da naj bi bila kanalizacija po celi Sloveniji zgrajena do leta 2013, zaradi odredbe
Evropske Unije.
Ga. Lebesmühlbacher je povedala, da je izgradnja kanalizacije za Rašico predvidena v letu 2010
G. Okorn Jože je izpostavil problem težkih tovornjakov, ki pridejo v vas in ne morejo obrniti, zato bi bila nujna
postavitev znaka že v Gameljnah, ki prepoveduje vožnjo težkim tovornjakom.
Opozoril je tudi na problem odvodnjavanja, greznice so odprte, zato vse teče po travnikih na katerih se hrani
živina.
G. Zaletel je povedal, da ni problem samo v enem »grabnu« , ampak so vsaj štirje, zato bi se morali zavzemati za
celovito rešitev – izgradnjo kanalizacije in ne reševati posamezno.
G. Prosen je povedal, da morajo biti greznice po zakonu triprekatne in vodotesne, odprte so prepovedane,
lastniki pa jih morajo tudi redno čistiti oz. narediti malo čistilno napravo.
G. Suhoveršnik je povedal, da se kanalščina plačuje samo tam, kjer so objekti priključeni na kanalizacijo, v
nasprotnem je potrebno posredovati vlogo na JP VO-KA
G. Crnek je predlagal sklic sestanka s predstavniki JP VO-KA, kjer bodo pojasnili, kako kaže z izgradnjo
kanalizacije na Rašici.
G. Vode je povedal, da ni smiselno vlagati v posamezne rešitve, če naj bi bila kanalizacija zgrajena v 3-4 letih,
vprašal pa je tudi o možnosti asfaltiranja ceste od Juvana proti Gasilnemu domu v dolžini cca. 150 metrov.
Prošnjo so že posredovali, vendar niso dobili odgovora.
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Krajanka je v zvezi s podirajočim objektom Rašica 14 povedala, da si je objekt ogledal inšpektor in hotel cesto,
ki bi jo krajani radi asfaltirali zapreti.
Krajan je povedal, da je potrebno na cesto za Dobeno nujno postaviti prometni znak o prepovedi prometa, razen
za kmetijsko mehanizacijo.
G. Drešar Damijan je povedal, da je pot mimo njegove hiše sedaj urejena, o čemer se je prepričala tudi strokovna
sodelavka.
Krajan je izpostavil tudi podirajoči gospodarski objekt s katerega se kruši opeka na naslovu Rašica 11 trenutno
lastništvo ni znano
G. Novak Rudi je izpostavil problem smrek, katerih veje visijo na cesto od gostilne Liber proti Gameljnam
G. Crnek je povedal, da je pri živih mejah in vejevju, ki sega na cesto problem v lastnini, če je privatna je razen
lastnika nihče ne more obrezati.
G. Prosen je povedal, da je treba ločiti, kaj lahko stori četrtna skupnost in kaj krajani sami, za lepši izgled kraja
morajo poskrbeti krajani sami, predvsem, da pospravijo pred svojimi hišami
G. Crnek je povedal, da ima Rašica predstavnico v svetu četrtne skupnosti in če bo pobuda se lahko dogovori
tudi s podjetjem Snaga, da na določen dan odpelje odpadke za področje Rašice. Predlagal je, da se na podlagi
pobud krajanov na pristojne oddelke naslovi dopise z izpostavljeno problematiko in počaka na uradne odgovore
s katerimi bodo seznanjeni tudi krajani. Nato se lahko skliče ponoven sestanek.
Ob koncu je predsedujoči predlagal naslednje sklepe:
-

sklep št. 1/5: na pristojne službe se naslovi dopis v zvezi s sanacijo in vzdrževanjem ceste od
Gameljn do Rašice in odstranitev vejevja, ki sega v cestno telo

-

sklep št. 2/5: na JP VO-KA se naslovi prošnjo za sestanek v zvezi z izgradnjo kanalizacije na
Rašici

-

sklep št. 3/5: na Oddelek za gospodarske javne službe in promet se naslovi dopis za postavitev
dveh prometnih znakov in sicer prepoved vožnje s težkimi tovornjaki v vas Rašico in prepoved
prometa na gozdni poti na Dobeno, razen za kmetijsko mehanizacijo, ter možnostjo postavitve
ležečih policajev na glavni cesti na Rašico

-

sklep št. 4/5: na podlagi seznama manjkajoče javne razsvetljave za območje Gameljne Rašica, se
na Oddelek za gospodarske javne službe in promet ponovno pošlje dopis za postavitev 2-3 luči
javne razsvetljave pri krajevni tabli Rašica

-

sklep št. 5/5: krajani prevzamejo pobudo za ureditev vasi, četrtna skupnost pa skuša na določen
dan v dogovoru s Snago organizirati odvoz odpadnega materiala

Dnevni red je bil 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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