MESTNA OBČINA LJUBLJANA
ČETRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA
Pločanska 8
1133 LJUBLJANA BROD
tel. 01/5110-633, e-mail mol.smarnagora@ljubljana.si
Številka: 900- 231/2009-2
Datum: 18.11.2009
ZAPISNIK
9. izredne seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora , ki je bila v sredo, 18.11.2009 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, Marjan Gradišar,Bogdan Groznik, Alenka Juvančič, Jelka
Lebesmühlbacher, Nataša Lipovec, Janez Novak, Alojz Suhoveršnik, Valentin
Zavašnik
ODSOTNI ČLANI SVETA: Boštjan Lah (opravičeno), Marko Potočnik, Uroš Prosen, Angela Ribič
OSTALI NAVZOČI: Ladka Debevc , strokovna sodelavka Službe za lokalno samoupravo, MOL,
Dušan Verbič, g. Čeč, občana
Predsednik Sveta g. Dejan Crnek je pozdravil vse navzoče in predlagal razširitev dnevnega reda in sicer s
naslednjimi točkami :
-

seznanitev s potekom aktivnosti za gradnjo pločnika v Sp. Gameljnah
pregled zapisnikov 20. redne seje in 8. izredne seje Sveta četrtne skupnosti Šmarna gora
pobude in predlogi članov sveta

Ker pripomb ni bilo je predsedujoči predlagal naslednji PREDLOG SKLEPA ŠT. 1/9:
Svet četrtne skupnosti se strinja z naslednjim razširjenim dnevnim redom:
1.
2.
3.
4.
-

-

Seznanitev s potekom aktivnosti za gradnjo pločnika v Sp. Gameljnah
Pregled zapisnikov 20. redne seje in 8. izredne seje Sveta četrtne skupnosti Šmarna gora
Pobude in predlogi članov sveta
Odprta vprašanja in problematika v ČS Šmarna gora:
Gradnja centra ČS Šmarna gora v Šmartnem
Gradnja doma upokojencev v Tacnu
Informacija o terminskem načrtu izgradnje:
a/ kanalizacije s čistilno napravo v vasi Rašica
b/ kanalizacije in obnove vodovoda v Tacnu, Šmartnem in Gameljnah
c/ pločnikov ob glavni cesti skozi Gameljne
Informacija o morebitnih nadaljnih spremembah trase LPP na območju ČS, predvsem nakup
manjših avtobusov za predvideno povezavo Gameljne – Črnuče in Tacen – Pirniče

Navzočih je bilo 9 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 9 članov sveta.
Za predlagani razširjeni dnevni red je glasovalo 9 članov sveta.
Razširjeni dnevni red je bil sprejet.
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AD 1
SEZNANITEV S POTEKOM AKTIVNOSTI ZA GRADNJO PLOČNIKA V SP. GAMELJNAH
Predsedujoči je povedal, da je k tej točki povabil g. Verbiča in g. Čeča, ki se aktivno ukvarjata s to
problematiko in g. Verbiču predal besedo.
G. Verbič je povedal, da se aktivnosti za izgradnjo pločnika v Sp. Gameljnah vlečejo že več kot 10 let, sam
se je angažiral lansko leto, predvsem zaradi dveh prometnih nesreč. Izgradnja pločnika bi potekala od mostu
v Sp. Gameljnah do odcepa h kmetiji Košir po desni strani gledano proti Črnučam. Leta 2008 je Oddelek za
gospodarske dejavnosti in promet izdal nalog za izmero zemljišča, ki jo je opravil LUZ. Marca 2008 je bilo
na sestanku pri županu odločeno, da se pred izgradnjo pločnika zgradi kanalizacija in obnovi vodovod.
Gradbeno dovoljenje za izgradnjo kanalizacije in obnovo vodovoda je bilo JP VO-KA izdano že leta 2001 in
sicer za relacijo od h.št. 104 – h.št. 117. JP VO-KA je investicijo zaradi pomanjkanja sredstev črtala iz
Proračuna za leto 2009 in jo uvrstila v Proračun za leto 2011. Na LUZ-u so že pripravili projekt pločnika,
Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet pa je investicijo vključil v program za leto 2010. V novembru
2009 so si predstavniki JP VO-KA skupaj z g. Verbičem ogledali situacijo na terenu in prišli do ugotovitve,
da projekt pločnika ni vezan na odvodnjavanje meteornih voda s ceste, ker le ta » visi » v levo, torej se
lahko pločnik gradi neodvisno od gradnje kanalizacije. Oddelek za gospodarjenje z zemljišči je v predlogu
Proračuna za leto 2010 predvidel sredstva za odkupe zemljišč, vendar je investicija zaradi krčenja sredstev
izpadla, nekaj možnosti je, da se sredstva zagotovijo z rebalansom. Glede odkupa zemljišč pa je s krajani že
vse dogovorjeno.
G. Čeč je povedal, da so lastniki zemljišč že leta 1996 podpisali peticijo za odstop potrebnih zemljišč za
gradnjo pločnika. Pripravljeni so tudi sofinancirati cestne grbine, vendar MOL ne da soglasja.
AD 2
PREGLED ZAPISNIKOV 20. REDNE SEJE IN 8. IZREDNE SEJE SVETA ČS ŠG
Gradivo so člani sveta prejeli skupaj z vabilom na sejo.
Predsedujoči je predlagal, da člani sveta do ponedeljka 23.11.2009 na četrtno skupnost pošljejo pripombe na
zapisnik 8. izredne seje z OGDP, saj je zapisnik potrebno čimprej poslati Oddelkom na MOL, da bodo lahko
pripravili gradivo za sestanek z županom.
Ker na zapisnik 20. seje sveta ČS ŠG pripomb ni bilo, je predsedujoči predlagal naslednji
PREDLOG SKLEPA ŠT. 2/9:
Svet četrtne skupnosti Šmarna gora sprejema zapisnik 20. seje sveta brez pripomb.
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 3
PREDLOGI IN POBUDE ČLANOV SVETA
Predsedujoči je člane sveta seznanil s sestankom, ki je potekal med županom in predstavniki Turističnega
društva in sicer na pobudo slednjega.
Teme sestanka so bile: parkirišče v Tacnu
problematika urejanja bregov Save
spominski park pri »Koširju«

2

Parkirišče v Tacnu: v urejanje naj bi ga prevzela JP Snaga, ki ga bo čistila 2x tedensko, zasadili pa naj bi
tudi manjkajoča drevesa, eno lipo pa naj bi zasadilo tudi Čebelarsko društvo Tacen ob praznovanju 90.
obletnice. JP Snaga pa naj bi urejala tudi otoke in sicer pri parkirišču in v Šmartnem. Predlog je bil tudi za
postavitev parkomata, vendar so idejo opustili.
Problematika urejanja bregov Save: urejanje je v pristojnosti Ministrstva za okolje in prostor, predlog
župana je bil, da Turistično društvo pošlje dopis na Ministra g. Erjavca, da bi se spremenila zakonodaja in bi
občine na tem področju dobile več pristojnosti.
Spominski park »pri Koširju« MOL se načelno strinja z odkupom in ureditvijo parka, Turistično društvo pa
še enkrat preveri zemljišča.
Predsedujoči je člane sveta seznanil tudi, da se je g. Tomo Šarf predstavnik društva za tek na Šmarno goro
pripravljen angažirati pri ureditvi sprehajalne poti ob vznožju Šmarne gore od Poti na goro do Policijske
akademije, zato je predlagal naslednji
PREDLOG SKLEPA ŠT. 3/9:
Svet četrtne skupnosti Šmarna gora pooblašča g. Toma Šarfa kot zunanjega sodelavca pri dogovorih z
MOL glede ureditve sprehajalne poti od Poti na goro do Policijske akademije.
Navzočih je bilo 10 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 10 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 10 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
Ga. Juvančič je povedala, da je s prenosom pokopališča Šmartno na JP Žale prišlo do problema
neobveščenosti četrtne skupnosti o tem kdo je umrl in posledično se tudi ne obeša črna zastava. Predlaga, da
četrtna skupnost pošle na JP Žale dopis, da se zadeva uredi.
G. Zavašnik je povedal, da so bili nameščeni kontejnerji za pasje odpadke pri podvozu čez avtocesto ob
cesti Cirila Kosmača. Na križišču Rocenske in ul. Janeza Rožiča in ob vznožju Šmarne gore.
AD 4
ODPRTA VPRAŠANJA IN PROBLEMATIKA ČS ŠMARNA GORA
Ga. Lebesmühlbacher je vprašala, ali se nakup manjših avtobusov nanaša tudi na Rašico.
Predsedujoči je odgovoril, da o tem lahko vpraša na sestanku z županom.
Drugih vprašanj ni bilo in predsedujoči je zaključil sejo ob 19.30 uri.
Zapisala:
Ladka Debevc

Predsednik Sveta četrtne skupnosti
Šmarna gora
Mestne občine Ljubljana
Dejan Crnek
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