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Številka: 900-  78 /2014 -4       

Datum:   27.03.2014   

                         

 

Z A P I S N I K 

 

25. seje  Sveta Četrtna  skupnosti  Šmarna gora, MOL, ki je bila v sredo,  26.03.2014 ob 18:00 uri,   v prostorih 

Gasilnega doma na Rašici, Rašica 28.  

 

 

Sejo je sklical in vodil 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, Meti Buh Gašparič, Bogdan Groznik,                                                

                                                 Renata Jernejc, Boštjan Lah, Jelka  Lebesmühlbacher,  

                                                 Franci  Marolt,  Marko Ramovž.  

 

ODSOTNI ČLANI SVETA: Alojz Suhoveršnik ( opravičeno), Renata Zajc (opravičeno), 

                                           Matjaž Groznik ( opravičeno), Jože Ježek in  Maja Premrl.  

                                           

OSTALI NAVZOČI: Brigita Pavlič in Snježana Zrnić – strokovni sodelavki Službe za lokalno  

                                 samoupravo, MU, MOL, 11 občanov Rašice, podpisanih na listi navzočnosti 

 

 

 

 

Seja Sveta se ni snemala, ker ni potekala v prostorih četrtne skupnosti. 

 

Seja se je pričela ob 18:00 uri. 

                                                          

Predsedujoči je nato pozdravil vse navzoče, predstavil  novo strokovno sodelavko Snežano Zrnić in  predlagal 

dnevni red, ki so ga člani sveta prejeli skupaj  z vabilom.   

 

Ker razprave ni bilo, je predsedujoči dal na glasovanje naslednji  DNEVNI RED: 
 

 

1. Zadeve v vasi Rašica 

2. Pregled in potrditev zapisnika 24. redne seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, Mestne 

občine Ljubljana 

3. Priprava Dneva ČS 

4. Pobude, predlogi in vprašanja članov sveta 

 

Navzočih je bilo 8  članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 8 članov sveta. 

Za predlagani dnevni red je glasovalo 8 članov sveta. 

 

Dnevni red je bil sprejet. 
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AD 1 

ZADEVE V VASI RAŠICA 

 

Vaščani vasi Rašica so izpostavili naslednje probleme: 

1. Odvodnjavanje  meteornih  voda 

     Ob načrtu izvedbe kanalizacije naj bi se uredilo tudi odvodnjavanje padavinskih vod. 

     Podan je bil predlog, da vaščani predlagajo 3 -članski odbor, ki bo skupaj s ČS  

     koordiniral aktivnosti v zvezi z gradnjo kanalizacije. 

 

2. Postavitev prometnega znaka za lokalni dovoz in za kmetijsko mehanizacijo pri gasilnem  

    domu 

    Zaradi parkiranja po privatnih zemljiščih, so občani  predlagali postavitev prometnega znaka na  

    zemljišče mimo gasilnega doma ali namestitev znaka na  fasado gasilnega doma, 

    Predsedujoči je povedal, da so problem privatna zemljišča, na katera MOL brez soglasja lastnika  

    ne sme postavljati prometnih znakov. Preverilo se bo, na katerem zemljišču  bi lahko  bil postavljen prometni  

    znak. 

 

3. Kanalizacija- čistilna naprava ali biološke greznice 

    Občani so mnenja, da so biološke greznice stroškovno na hišo veliko bolj ugodne kot pa priklop na  

    javno kanalizacijo. Zato so predlagali, da četrtna skupnost pridobi informacije ali se morajo v  

    skladu s projektom, vsi priklopiti na javno kanalizacijo, kolikšen bi bil strošek  priklopa na  

    posamezno  hišo oziroma koliko bi strošek ureditve biološke greznice, v kakšni fazi je projekt in  

    kdaj  se bo izvajal.  Predsedujoči je povedal, da bo četrtna skupnost bo poizkušala pridobiti  

    informacije v zvezi z izgradnjo kanalizacije do razširjene seje Sveta ČS v mesecu maju, na katero     

    bo vabljen tudi predstavnik VO-KA.  

 

    Predsedujoči je predlagal naslednji  

    PREDLOG  SKLEPA ŠT. 1/25: 

   Četrtna skupnost bo pri pristojnem oddelku MOL in JP VO-KA  pridobila  informacije v kakšni fazi je  

    projekt in kdaj se bo  terminsko izvajala gradnja kanalizacije na Rašici, okvirno oceno stroškov  

    priklopa na javno kanalizacijo za posamezno hišo ter izračun stroška za ureditev biološke greznice.  

    Pridobljeni odgovori bodo podani občanom preko članice Sveta ga. Jelke Lebesmühlbacher. Na  

    razširjeno sejo sveta v mesecu maju se povabi  tudi predstavnika JP VO-KA. 

 

    Navzočih je bilo 8 članov sveta. 

    Opredeljenih je bilo 8 članov sveta. 

    Za predlagani sklep je glasovalo 8 članov sveta. 

    Sklep je bil sprejet. 

 

 

4. Zamenjava električnega kabla 

   Občani so povedali, da pogosto prihaja do izpadov elektrike zaradi slabega EE omrežja, zato bi bilo  

   potrebno nujno zamenjati električni kabel. 

 

5. Ureditev parkirišča na območju Rašice za obiskovalce 

    Na vprašanje zakaj ni urejenega parkirišča za pakiranje avtomobilov obiskovalcev, je      

    predsedujoči pojasnil, da je problem v zemljiščih, ki so vsa na tem območju v privatni lasti. Bile so  

    predlagane   3 možne lokacije, na katerih naj bi se uredilo parkirišče za  obiskovalce,ostala je samo ena  

    primerna lokacija, a je zemljišče privatno. Kasneje se je izkazalo, da je ureditev parkirišča dolgotrajen    

    projekt, ki zahteva precej postopkov- med drugim soglasje lastnika ali odstop zemljišča, lokacija parkirišča  

    mora biti vrisana v občinskem planu, vsako parkirišče mora po novem imeti lovilec olja in izpolnjevati še  

    celo vrsto drugih pogojev. 

    Predsedujoči je predlagal naslednji 

    PREDLOG  SKLEPA ŠT. 2/25: 

    Na  MOL se preveri kakšne so možnosti ureditve parkirišča na Rašici. 

 

    Navzočih je bilo 8 članov sveta. 

    Opredeljenih je bilo 8 članov sveta. 

    Za predlagani sklep je glasovalo 8 članov sveta. 

    Sklep je bil sprejet. 
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6. Problematika zbiranja  in kajenje prepovedanih drog ter kraje pogonskih goriv 

    Občani so predlagali, da Policija opravlja pogostejše obhode na območju Rašice. 

 

7. Popravilo ceste na Rašico in pometanje peska po koncu zimske službe 

    Predlagano je bilo, da se najbolj izpostavljene in uničene dele ceste  popravi in čim preje izvede  

    čiščenje  peska s ceste, ki sedaj predstavlja največjo nevarnost  za kolesarje. 

 

8. Avtobusna povezava Rašica- Gameljne 

     Vezano na vprašanje  ali bodo res ukinjeni prevozi z šolskim kombijem, je predsedujoči  pojasnil, da je   

     predvidena nova avtobusna linija Gameljne- Črnuče oziroma Beričevo.  Šolski kombi bo čez Gameljne  

     ukinjen. Postajališča bodo na večjih razmikih, bo pa avtobus ustavljal tudi na sedanjih postajah šolskega  

     kombija. Kdaj točno bo pričela obratovati nova linija LPP še ni jasno, ker je v Črnučah predvideno  

     parkirišče P+R. Šolski kombi za Rašico ostane, saj vožnja avtobusa LPP na navedeni relaciji   tehnično  ni  

     izvedljiva. Predvideno je, da se bodo po uvedbi nove avtobusne linije z šolskim kombijem na Rašico poleg  

     šolskih  otrok vozile tudi odrasle osebe do Gameljn, kar sedaj zaradi zakonodaje ni bilo mogoče.  

 

 

 

AD 2 

PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 24. REDNE SEJE   SVETA ČETRTNE SKUPNOSTI 

ŠMARNA GORA, MESTNE OBČINE LJUBLJANA 

 

Gradivo so člani Sveta prejeli skupaj z vabilom na sejo. 

 

Ker na zapisnik ni bilo pripomb je predsedujoči predlagal  

 

PREDLOG  SKLEPA ŠT. 3/25: 

 

Svet četrtne skupnosti Šmarna gora sprejema zapisnik 24. redne seje Sveta brez pripomb. 

 

Navzočih je bilo 8 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 7 članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo 7 članov sveta. 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

AD 3 

PRIPRAVA DNEVA ČS 

 

Predsedujoči je   povedal: 

-  da bo razširjena seja Sveta v počastitev Dneva ČS  5.5. 2014 v šoli v Šmartnem, na kateri  bodo  

    izvedene  3 teme oziroma predavanja  z gosti.  

-  da naj člani sveta do  seje v mesecu  aprilu  razmislijo o  predlogih  za podelitev priznanj  

    posameznikom  in društvom 

-  da se bo društva in organizacije kot vsa leta doslej pozvalo k sodelovanju v programu  

 

 

AD 4 

POBUDE, PREDLOGI IN VPRAŠANJA ČLANOV SVETA 

 

Pobud in predlogov članov sveta ni bilo. 

 

 

Dnevni red je bil  izčrpan in predsedujoči je  sejo zaključil ob 19:30 uri.     

 

Zapisala:                                                                                               Predsednik Sveta četrtne skupnosti 

Brigita Pavlič                                                                                                        Šmarna gora 

                                                                                                                      Mestne občine Ljubljana 

                                                                                                                               Dejan Crnek 


