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Številka: 900- 176  /2014 -4       

Datum:   10.07.2014   

                         

 

Z A P I S N I K 

 

28. seje  Sveta Četrtna  skupnosti  Šmarna gora, MOL, ki je bila v torek,  08.07.2014 ob 16.30 uri,  na 

sedežu Četrtne skupnosti Šmarna gora, Pločanska 8, Ljubljana.  

 

 

Sejo je sklical in vodil predsednik sveta g. Dejan Crnek.  

  

Predsedujoči je ugotovil, da je na začetku seje od 13. članov sveta navzočih 11 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, Boštjan Lah,  

                                                 Renata Jernejc, Jože Ježek, Jelka  Lebesmühlbacher, Franci  Marolt,                                       

                                                 Maja Premrl, Marko Ramovž  in Alojz Suhoveršnik. 

                                    

ODSOTNI ČLANI SVETA: Renata Zajc (opravičeno) in Matjaž Groznik 

  

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

                                samoupravo, MU, MOL,Tina Semolič in Rok Avsec-občana 

 

Seja Sveta se je snemala na podlagi Sklepa št. 1/2 sprejetega na 2. redni seji dne 1.12.2010. 

 

Seja se je pričela ob 16.30 uri. 

 

 

Predsedujoči je pozdravil  navzoče in zaradi navzočnosti občanov-pobudnikov za ureditev 

otroškega igrišča predlagal  spremenjeni  dnevni red:3. točka dnevnega reda se obravnava v 

dveh delih: kot točka 3a- Informacija  za ureditev otroškega igrišča v Tacnu ( obravnava 

pred 1 točko ) in 3b- Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta, točka 2 ostane 

nespremenjena.  
 

  

Ker razprave ni bilo, je predsedujoči dal na glasovanje naslednji spremenjeni DNEVNI RED: 
3a. Informacija za ureditev otroškega igrišča v Tacnu 

1. Pregled in potrditev zapisnika 27. redne seje  Sveta Četrtne skupnosti Šmarna  gora, 

Mestne občine Ljubljana  

2. Izvrševanje finančnega načrta za leto 2014 

3b. Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta 

 

 

Navzočih je bilo 11  članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 11 članov sveta. 

Za predlagani dnevni red je glasovalo 11 članov sveta. 

 

Spremenjeni  dnevni red je bil sprejet. 
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AD /3a 

INFORMACIJA ZA UREDITEV OTROŠKEGA IGRIŠČA V TACNU 

 

Kot je povedal predsedujoči, sta predlagatelja- pobudnika  idejni projekt za ureditev otroškega igrišča 

v Tacnu, predstavila Županu. Na sestanku je bil prisoten tudi pooblaščenec lastnice zemljišča, kjer 

naj bi stalo otroško igrišče. 

Del zemljišče, na katerem bi se postavilo otroško igrišče se nahaja na parc. št. 164/6 k.o. Tacen, 

pooblaščenec lastnice pa ga je  pripravljen dati pod določenimi pogoji tudi v brezplačni najem za 

obdobje 50 let.  

V kolikor pri nadaljevanju postopkov o uresničitvi ideje ne bo prišlo do zapletov, bi se lahko pobuda 

realizirala do jeseni. 

 

V razpravi, sta člana sveta Boštjan Lah in Meti Buh Gašparič,podala pobudi, da bi bila na otroškem 

igrišču eno izmed igral tudi  gugalnica, na katero gredo vozički ter, da se prenovi šolsko igrišče. 

Predsedujoči je povedal, da je prenova šolskega igrišča v pristojnosti drugega oddelka MOL, kot pa 

ureditev otroškega igrišča. 

 

 

 

Po razpravi je  predsedujoči dal na glasovanje 

 

PREDLOG  SKLEPA ŠT.: 1/28 

Svet četrtne skupnosti Šmarna gora podpira osnovno idejo in smernice za ureditev otroškega 

igrišča v Tacnu. 
 

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 1 

PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA  27. REDNE SEJE  SVETA ČETRTNE 

SKUPNOSTI ŠMARNA  GORA, MESTNE OBČINE LJUBLJANA  

 

Gradivo so člani Sveta prejeli skupaj z vabilom na sejo. 

Pisnih  pripomb na predlog zapisnika ni bilo. 

 

Predsedujoči je dal  na glasovanje   

 

PREDLOG  SKLEPA ŠT.: 2/28 

Svet četrtne skupnosti Šmarna gora sprejema zapisnik 27. redne seje Sveta brez pripomb. 

 

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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AD2 

IZVRŠEVANJE FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2014 

 

G. Suhoveršnik, predsednik Pododbora za Gameljne z Rašico je povedal, da se sredstva pododbora 

namenijo za: 

- nabavo in posip peska po makadamskih poteh in ulicah v Gameljnah in na Rašici, ki predstavljajo  

  javno dobro; 

- montažo 1 luči brez droga v Sr. Gameljnah, nasproti športnega igrišča pri trgovini Mercator; 

- ureditev odvodnjavanja v Spodnjih Gameljnah,  na poti, ki vodi do h. št. 18, s katere ob dežju  

  nanaša pesek na občinsko  cesto 

 

Pododbor tudi predlaga: 

- prestavitev prometnega ogledala izven ograje iz privatne parcele na rob občinske ceste, si je sedaj  

  postavljeno na vrtu stanovanjskega objekta s  h. št. 42 D (zraven Doma krajanov )v Srednjih   

  Gameljnah; 

- na OGDP poslati dopis na kakšen način umiriti prevelike hitrosti kolesarjev na glavni   cesti z  

  Rašice proti Gameljnam; 

- da se ponovno urgira za nadaljevanje sanacijskih del na Gameljščici; 

 

Meti Buh Gašparič je predlagala, da se sredstva Pododbora za Šmartno namenijo za najem radarske 

table za dobo 18 mesecev z možnostjo kasnejšega odkupa. Lokacija postavitve je predvidena na 

državni cesti, zato je potrebno predhodno pridobiti  soglasje Direkcije RS za ceste (DRSC). V kolikor  

soglasja ne bo možno pridobiti, se bo tabla postavila za ograjo na privatni parceli. 

 

Predsedujoči je glasovanje  

PREDLOG  SKLEPA ŠT. 3/28 

Svet ČS Šmarna gora podpira predloge Pododbora Gameljne z Rašico in Pododbora Šmartno 

za porabo sredstev za leto 2014. 

 

 

Navzočih je bilo 11 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 11 članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo 10 članov sveta. 

Proti je glasoval 1 član sveta. 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD/ 3b  

 

POBUDE, PREDLOGI IN VPRAŠANJA ČLANOV SVETA 

 

Član sveta Franci Marolt je na podlagi sklepa št. 14/27 sprejetega na  27. redni seji predložil pisno 

pobudo s podpisi stanovalcev za ureditev odvodnjavanja v križišču Grobeljca- Cesta Cirila Kosmača.  

 

Predsedujoči je predlagal  

 

PREDLOG SKLEPA ŠT.   4/ 28  

Pobuda za ureditev odvodnjavanja v križišču Grobeljca-Cesta Cirila Kosmača se posreduje v 

reševanje Oddelku za gospodarske dejavnosti in promet,MU,MOL. 

 

Navzočih je bilo 11 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 10 članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo 10 članov sveta. 

Sklep je bil sprejet. 
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Član sveta Jože Ježek je predlagal, da se ponovno preveri pri pristojni službi kako je s postavitvijo 

dodatnih luči ob Cesti Vstaje od Šmartnega proti Tacnu do okroglega spomenika. 

 

Predsedujoči je glede uvedbe nove avtobusne linije podal naslednje informacije: 

- LPP je podal vlogo na OGDP za označitev postajališč 

- 10.7. je predviden ponovni  razgovor med LPP in OGDP  

- v začetku meseca septembra naj bi bila predstavitev na ČS 

 

Vezano na podano informacijo predsedujočega, je član sveta Alojz Suhoveršnik menil, da je potrebno 

in smiselno, da prične nova linija obratovati v začetku šole ter, da se pridobi odgovor pristojnih kdo 

mora postaviti ograjo na Straži,kjer je predvideno postajališče, zaradi nevarnosti plazenja zemljine. 

 

 

 

 

Član sveta Boštjan Lah je povedal, da je lastniku gostilne »Bizeljčan« predlagal pristop v sistem 

študentske prehrane, ker na območju ČS ni nobenega gostinca, ki bi ponujal študentska kosila. 

Prav tako je člane sveta seznanil z informacijo, da  je tožnik na izdani sklep sodišča  glede objave 

zapisnikov sveta na stari spletni strani ČS, podal pritožbo. 

 

 

 

 

 

 

******************* 

 

 

 

Dnevni red je bil  izčrpan in predsedujoči je sejo zaključil ob 18.00 uri.     

 

 

Zapisala:                                                                           Predsednik Sveta četrtne skupnosti 

Brigita Pavlič                                                                                 Šmarna gora 

                                                                                                Mestne občine Ljubljana 

                                                                                                         Dejan Crnek 


