MESTNA OBČINA LJUBLJANA
ČETRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA
Pločanska 8
1133 LJUBLJANA BROD
tel. 01/5110-633, e-mail mol.smarna.gora@siol.net
Številka: 900-6/2007-2-14211
Datum: 13.06. 2007

ZAPISNIK
6. seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, ki je bila v sredo 13.06. 2007 ob 17.30 uri v sejni sobi Oddelka za
lokalno samoupravo, MU, MOL, Pločanska 08.
Sejo je sklical 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, Bogdan Groznik, Jelislava Lebesmühlbacher, Boštjan Lah,
Nataša Lipovec, Janez Novak, Uroš Prosen, Angela Ribič, Alojz Suhoveršnik,
Valentin Zavašnik
ODSOTNI ČLANI SVETA: Marjan Gradišar,Alenka Juvančič, (opravičeno), Marko Potočnik
OSTALI NAVZOČI: Ladka Debevc, Marja Klemenčič – strokovni sodelavki Oddelka za lokalno samoupravo,
MOL
Predsedujoči je pozdravil vse navzoče, ter predlagal sklep in razširitev DNEVNEGA REDA, ki so ga člani sveta
četrtne skupnosti Šmarna gora prejeli skupaj s sklicem na sejo, s točko 4 Vprašanja in pobude svetnikov ter
odgovori na pobude in vprašanja, ostale točke pa se preštevilčijo.
G. Suhoveršnik je vprašal, kaj je z obravnavo točke Imenovanje komisije za posredovanje informacij javnega
značaja in za stike z mediji, saj je na seji prisoten g. Lah.
Predsedujoči je pojasnil, da se bo tema obravnavala pod točko Razno.
Ker drugih pripomb ni bilo je predsedujoči predlagal naslednji PREDLOG SKLEPA ŠT. 1/6:
Svet četrtne skupnosti Šmarna gora se strinja, da je točka Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na
pobude in vprašanja uvrščena na vsako sejo Sveta četrtne skupnosti Šmarna gora.
Navzočih je bilo 8 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 8 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 8 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
Predsedujoči je nato dal na glasovanje razširjeni DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.

Pregled in potrditev zapisnika 4. seje in 5. razširjene seje s krajani Rašice Sveta četrtne skupnosti
Šmarna gora, Mestne občine Ljubljana
Realizacija finančnega načrta četrtne skupnosti Šmarna gora za leto 2007
Informacija o pripravi Finančnih načrtov za leti 2008 in 2009
Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na pobude in vprašanja
Razno

Navzočih je bilo 8 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 8 članov sveta.
Za predlagani dnevni red je glasovalo 8 članov sveta.
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Dnevni red je bil sprejet.
AD 1
PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 4. SEJE IN 5. RAZŠIRJENE SEJE S KRAJANI RAŠICE
SVETA ČETRTNE SKUPNOSTI ŠMARNA GORA, MESTNE OBČINE LJUBLJANA
Gradivo za to točko dnevnega reda so člani sveta prejeli skupaj z vabilom na sejo.
Zapisnik 4. seje Sveta:
Predsedujoči je uvodoma pojasnil, da sklep št. 6/4 o prisotnosti g. Gabra na naslednji seji ni realiziran, zaradi
zadržanosti g. Gabra. Zato je predlagal naslednji PREDLOG SKLEPA ŠT. 2/6:
Svet četrtne skupnosti soglaša, da se g. Gabra povabi na naslednjo sejo.
Navzočih je bilo 8 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 8 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 8 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
Drugih pripomb na zapisnik ni bilo, zato je predsedujoči predlagal naslednji PREDLOG SKLEPA ŠT. 3/6:
Svet četrtne skupnosti Šmarna gora potrjuje zapisnik 4. 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.
Zapisnik 5. razširjene seje Sveta s krajani Rašice:
Predsedujoči je pozval g. Suhoveršnika, da v zvezi s sklepi sprejetimi na seji s krajani Rašice poda nekaj
pojasnil:
G. Suhoveršnik je povedal, da
- je v zvezi s prevozi na Rašico edina možnost dogovor, da bi proti plačilu krajane pobiral šolski kombi
- so si vejevje, ki raste na cesto in ovira pregled cestišča in prevoz z motornimi vozili ogledali predstavniki
Oddelka za gospodarske javne službe in promet, vejevje bodo obžagali, za smreke, ki rastejo na privatnem
zemljišču pa je bil g. Kušarju poslan dopis, da smreke obreže.
- je bil v zvezi s prometno ureditvijo na Rašici (prometni znaki, hitrostne ovire) na Oddelek za gospodarske
javne službe in promet poslan dopis, da se zadeve uredijo
- mora biti celotna Slovenija po Evropski direktivi s kanalizacijo pokrita do leta 2017, z vodovodom pa do leta
2010. Zato na MOL dajejo prednost izgradnji vodovoda, situacijo glede kanalizacije si bo prišel ogledat g.
Kocuvan z Oddelka za gospodarske javne službe in promet, na MOL pa je potrebno poslati pobudo, da se
čimprej začnejo izdelovati Projekti, saj do sedaj ni narejeno nič
- poškodovane škarpe na Rašici so si pristojni že ogledali in so mnenja, da sanacija zaenkrat še ni potrebna
- ni možno postaviti samo ene luči pri krajevni tabli za Rašico, ker tam ni prižigališča. Prižigališča sta v Sr.
Gameljnah in na Rašici, zato je najbolj smiselno vleči napeljavo iz Gameljn in osvetliti celotno cesto do Rašice,
za kar pa je potrebno izdelati samostojni projekt projekt, pobuda pa mora priti s strani četrtne skupnosti.
G. Lah je predlagal, da se skupaj z izkopom za javno razsvetljavo, da pobuda, da se istočasno položi tudi optične
kable.
Ga. Lebesmühlbacher je povedala, da je Telekom ob izkopu za telefonski kabel položil v zemljo še dodatno cev.
G. Lah je predlagal, da se na podjetje Telekom naslovi dopis o možnostih položitve optičnega kabla v prazno cev
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G. Lah je vprašal, kako je s parkiranjem na Rašici, kje je to možno?
Ga. Lebesmühlbacher je pojasnila, da parkirišč na Rašici ni, možno je samo ob cesti na Rašico
Predsedujoči je zato predlagal naslednja PREDLOGA SKLEPOV:
SKLEP ŠT. 4/6:
Na Oddelek za gospodarske javne službe in promet Mestne občine Ljubljana se pošlje pobuda, da se za
potrebe postavitve javne razsvetljave ob glavni cesti na Rašico izdela samostojni projekt.
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. 5/6:
Svet četrtne skupnosti Šmarna gora potrjuje zapisnik 5. razširjene seje s krajani Rašica 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
REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA ČETRTNE SKUPNOSTI ŠMARNA GORA ZA LETO 2007
Predsedujoči je člane sveta pozval, da Pododbori čimprej pripravijo predloge za realizacijo Proračuna za leto
2007, zaradi rebalansa Proračuna MOL, ki naj bi bil sprejet konec julija. Na predloge Pododborov je nekaj
projektov že v postopku realizacije in sicer:
-

čiščenje meteornih kanalov ob ul. Ivice Pirjevec in med cesto Vstaje in cesto Cirila Kosmača
sanacija makadamske ceste od nadvoza proti Savi
plačilo prevoza na šolski izlet otrok v Tamar
plačilo spletnih strani

G. Lah je predlagal, da se na upravljalca ceste od izvoza z avtoceste proti Tacnu pošlje dopis, da za križiščem
Šmartno- Grobeljca postavijo dodatni prometni znak z omejitvijo hitrosti 40 km/h. Znak z omejitvijo 60 km/h že
stoji, po križišču pa znaka ni več.
Predsedujoči je pojasnil, da ker smo del mesta, velja po križišču omejitev hitrosti na 50 km/h, če drugega znaka
ni..
G. Zavašnik je vprašal kako je z začrtanjem prehodov za pešce na Kajakaški, izgradnjo kolesarske steze in
postavitvijo javne razsvetljave od bivše tovarne KOT.
Predsedujoči je pojasnil, da bodo prehode zarisali po dokončanju vseh del, kolesarska steza je predvidena po
Rocenski cesti, za odsek od tovarne KOT proti Medvodam pa se pripravlja dokumentacija, zagotovljena so tudi
sredstva za odkup zemljišč.
Izpostavljen je bil tudi problem ekološkega otoka na parkirišču v Tacnu, smeti se nabirajo ob kontejnerjih,
možni sta dve rešitvi, ali kontejnerje ločiti z zidom, ali urediti s Snago, da bo kontejnerje pogosteje praznila (2x
tedensko)
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Op. telefonskega razgovora strokovne sodelavke s Snago dne 14.6.2007 problem ekološkega otoka: v roku
1. meseca bo Snaga pridobila dodaten tovornjak za odvoz odpadkov in s tem možnost praznjenja
kontejnerjev na parkirišču 2x tedensko.
Ga. Lipovec je povedala, da je dne 7.6.2007 predstavnike stanovalcev Prelog sprejel župan, govor pa je bil o
problematiki neurejene kanalizacije in vodovoda, cest, parkirišč, otroških igrišč in prostorov za zbiranje mladih.
MOL je prevzela pobudo in bodo otroško igrišče uredili v kolikor bo četrtna skupnost pridobila zemljišče.
G. Crnek je povedal, da je župan obljubil pomoč pri reševanju zgoraj navedenih problemov, vejo pa že za 15-20
vlog investitorjev za gradnjo okrog Šmarne gore, pričakuje pomoč v predlogih četrtne skupnosti, kje bi bilo
možno graditi in kje ne, v jeseni se pričakuje javna razgrnitev Dolgoročnega urbanističnega plana za področje
MOL, razgrnitev bo kratka teden do štirinajst dni, sedaj pa sprejemajo samo pripombe interesnih skupin.
G. Lah je vprašal, kako je s postavitvijo semaforja v križišču Grobeljca – Šmartno in možnostjo osvetlitve
prehodov za pešce?
Predsedujoči je povedal, da semaforja ne bo, ker je križišče pregledno, semafor pa je draga investicija. Člane
sveta je seznanil tudi, da je DARS na MOL OGJSP že poslal pogodbo v zvezi z rekonstrukcijo državne ceste
skozi Šmartno, pogodba na oddelku še stoji. Dars je pridobil tudi 80% zemljišč, problem so še trije lastniki
zemljišč, v kolikor bodo z njimi uspeli skleniti dogovor, lahko pride do začetka gradnje še letos, razlastitev pa je
daljši postopek. V okviru rekonstrukcije bodo tudi možni dogovori o osvetlitvi prehodov za pešce.
Sestanek v zvezi s pozidavo na območju četrtne skupnosti je potekal tudi na izpostavi upravne enote Šiška pri
vodji oddelka ga. Mlakar, kjer predstavniki četrtne skupnosti ne morejo doseči dogovora o vpogledu v gradbeno
dokumentacijo. Podžupan pa se dogovarja z vodjo upravne enote o skupnih sestankih, kjer bi MOL in upravna
enota skupaj pregledali projekte, MOL pa bi ocenil, ali so projekti primerni.
Po razpravi je predsedujoči predlagal naslednji PREDLOG SKLEPA ŠT. 6/6:
Pododbori za Tacen, Šmartno in Gameljne z Rašico podajo zahtevke za izvedbo del v dveh fazah in sicer
predloge za izvedbo del v 1. fazi do konca junija in predloge za 2. fazo do konca julija.
Navzočih je bilo 10 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 10 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 10 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
G. Suhoveršnik predsednik Pododbora za Gameljne je člane sveta seznanil, da sta na Pododbor prispeli dve vlogi
za postavitev cestnih ogledal. Po ogledu terena so ugotovili, da ogledala rešujejo samo posamezne hiše, zato so
vlogi zavrnili. Predlagal je, da svet sprejme naslednji
PREDLOG SKLEPA ŠT. 7/6:
Svet četrtne skupnosti Šmarna gora na predlog Pododbora Gameljne Rašica zavrača prošnji za
postavitev prometnih ogledal na območju Gameljn, ker rešujeta samo problematiko posameznih
stanovalcev.
Navzočih je bilo 10 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 10 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 10 članov sveta
Sklep je bil sprejet.
Člane sveta je tudi seznanil, da se nadaljujejo aktivnosti za pridobitev manjkajočih soglasij za izgradnjo
enostranskega pločnika v Sp. Gameljnah in aktivnosti za postavitev tabel s hišnimi št. na začetku poti proti
hišam, predloge je že pripravil Oddelek za gospodarske javne službe in promet, Pododbor pa naj bi se sestal
18.6.2007 ob 18. uri.
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G. Lah je vprašal kaj je s podaljšanjem proge št. 16 do gozdička v Sp. Gameljnah, opozoril pa je tudi, da je
zasledil, da so na območju Gameljn in Rašice vodna zajetja in sprašuje ali kdo preverja njihovo neoporečnost in
varnost.
Ga. Lebesmühlbacher je povedala, da je govorila z bivšim upraviteljem zajetij, ki je povedal, da se zajetja
uporabljajo samo za potrebe gasilcev
Predsedujoči je predlagal tudi naslednje PREDLOGE SKLEPOV:
SKLEP ŠT. 8/6:
Svet četrtne skupnosti Šmarna gora soglaša, da se sredstva v višini 784,00 EUR namenijo za čiščenje
jarka med cesto Vstaje in cesto Cirila Kosmača v Tacnu v dolžini 167 metrov.
Navzočih je bilo 10 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 10 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 10 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
SKLEP ŠT. 9/6:
Svet četrtne skupnosti Šmarna gora soglaša, da se sredstva v višini 605,00 EUR namenijo za čiščenje jarka
ob ul. Ivice Pirjevec v Tacnu v dolžini 121 metrov.
Navzočih je bilo 10 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 10 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 10 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
SKLEP ŠT. 10/6:
Četrtna skupnost Šmarna gora bo sodelovala z OŠ Šmartno pod Šmarno goro pri izvedbi športnega dne
učencev 4. razredov devetletke v Tamar.
Navzočih je bilo 10 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 10 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 10 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
SKLEP ŠT. 11/6:
Svet četrtne skupnosti Šmarna gora soglaša, da se del sredstev nameni za dobavo, prevoz in nasutje peska
na poti proti Savi v Tacnu.
Navzočih je bilo 10 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 10 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 10 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
SKLEP ŠT. 12/6:
Svet četrtne skupnosti Šmarna gora soglaša, da se del sredstev nameni za sanacijo odtočnega kanala ob
makadamski poti v Šmartnem.
Navzočih je bilo 10 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 10 članov sveta.
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Za predlagani sklep je glasovalo 10 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
SKLEP ŠT. 13/6:
Svet četrtne skupnosti Šmarna gora soglaša, da se del sredstev nameni za vzdrževanje spletnih strani
četrtne skupnosti Šmarna gora.
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 3
INFORMACIJA O PRIPRAVI FINANČNIH NAČRTOV ZA LETI 2008 IN 2009
Predsedujoči je uvodoma pojasnil, da naj bi bil znesek namenjen četrtnim skupnostim v enakem obsegu kot v
letu 2007, vendar pa bi se delil na fiksni manjši del in variabilni del vezan na naloge, ki smo jih podali na
posamezne oddelke, kriteriji razdelitve sredstev pa še niso znani. Četrtna skupnost ima možnost, da še naprej
podpiramo zunanji videz (manjša komunalna dela), ali pa postanemo organizator raznih prireditev in le te tudi
financiramo. Ni pa več možno direktno financirati društev in njihove programe.
G. Lah je predlagal, da četrtna skupnost ostane pri razdelitvi sredstev, kot je veljala do sedaj, lahko pa se po
potrebi tudi prilagodi
G. Prosen je povedal, da podpira razdelitev sredstev po pododborih
Po razparavi je predsedujoči predlagal naslednji PREDLOG SKLEPA ŠT. 14/6:
Svet četrtne skupnosti Šmarna gora podpira predlog razdelitve finančnih sredstev za leti 2008 in 2009
enako kot za leto 2007, po potrebi pa bomo predlog razdelitve prilagodili novemu Odloku o financiranju
četrtnih skupnosti.
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 4
VPRAŠANJA IN POBUDE SVETNIC IN SVETNIKOV TER ODGOVORI NA VPRAŠANJA
G. Novak je povedal, da pri gradnji objektov ali zapori cest investitorji ne poskrbijo za obvestilne table, po
končani gradnji pa se ne vzpostavi prvotno stanje. Zato meni, da bi morali o vsaki zapori ceste tudi kratkotrajni
pristojni organi predhodno obvestiti četrtno skupnost.
G. Groznik je vprašal, kdaj bo zgrajen nadstrešek na avtobusni postaji v Zg. Gameljnah?
Strokovna sodelavka je pojasnila, da že teče postopek za pridobitev ustreznih dovoljenj.
Ga. Lebesmühlbacher je vprašala, ali bi bila šola zainteresirana za postavitev slikarske razstave?
Predsedujoči je povedal, da to ne bi bil problem…
G.Suhoveršnik je predlagal, da se na Oddelek za gospodarske javne službe in promet pošlje dopis, kako je z
nabavo novih avtobusov in podaljšanjem proge št. 16 do spodnjih Gameljn?
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Predsedujoči je povedal, da je ponovljen javni razpis za nabavo novih avtobusov v njem pa ni predloga za
nabavo manjših avtobusov.
G. Prosen je ponovno opozoril na težave z vodo zaradi posedanja terena v novem naselju v Sp. Gameljnah
Strokovna sodelavka je pojasnila, da je bil omenjeni problem vključen v prioritetne naloge četrtne skupnosti in
posredovan na pristojni oddelek.
G. Lah je vprašal, kako je z ustanovitvijo krajinskega parka Šmarna gora?
Predsedujoči je pojasnil, da ni novega nič, gre za večji projekt, zato je predlagal, da se za spremljanje le tega
določi g. Laha
G. Lah je predlagal tudi, da jeseni obeležimo dan četrtne skupnosti s teniškim turnirjem in povabimo krajane kot
tudi ostale četrtne skupnosti.
Predsedujoči je predlagal, da do naslednje seje g. Lah pripravi pismeni predlog v točkah o ustanovitvi komisije
za posredovanje informacij javnega značaja, katere bi bile pristojnosti komisije, kaj bi komisija delala, koliko
članov bi štela….
Predsedujoči je povedal tudi, da mora Svet četrtne skupnosti zaradi sprejetja novega Statuta ponovno potrditi
Odredbodajalca četrtne skupnosti. Ker je bil to do sedaj predsednik četrtne skupnosti je predlagal, da tako ostane
tudi vnaprej, zato je predlagal naslednji
PREDLOG SKLEPA ŠT. 15/6:
Svet četrtne skupnosti Šmarna gora soglaša, da naloge odredbodajalca še naprej opravlja predsednik
Sveta g. Dejan Crnek.
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 5
RAZNO
Pod to točko ni bilo razprave.
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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