Številka: 900- 222 /2014 -4
Datum: 06.10.2014

ZAPISNIK
30. seje Sveta Četrtna skupnosti Šmarna gora, MOL, ki je bila v četrtek, 02.10.2014 ob 17.30 uri,
v sejni sobi Službe za lokalno samoupravo, MU,MOL, 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 9 članov sveta, kar je
pomenilo, da je bil svet sklepčen in je lahko pričel z delom.
NAVZOČI ČLANI SVETA: Dejan Crnek, Bogdan Groznik, Boštjan Lah, Jelka Lebesmühlbacher,
Renata Jernejc, Jože Ježek, Franci Marolt, Maja Premrl, Marko Ramovž,
Alojz Suhoveršnik in Renata Zajc.
ODSOTNI ČLANI SVETA: Meti Buh Gašparič (opravičeno) in Matjaž Groznik
OSTALI NAVZOČI:
Brigita
Pavlič–
strokovna
sodelavka
Službe
samoupravo, MU, MOL, Valentin Zavašnik- zunanji član Pododbora za Tacen

za

lokalno

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 17.30 uri.

Predsedujoči je pozdravil navzoče 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. Pregled in potrditev zapisnika 29. redne seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora,
Mestne občine Ljubljana
2. Informacija-PUC Šmartno
3. Pregled realizacije finančnega načrta za leto 2014
3. Pobude,predlogi in vprašanja članov sveta
Navzočih je bilo 9 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 9 članov sveta.
Za predlagani dnevni red je glasovalo 9 članov sveta.
Dnevni red je bil sprejet.
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AD/ 1
PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 29. 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.: 1/30
Svet četrtne skupnosti Šmarna gora sprejema zapisnik 29. redne 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/ 2
INFORMACIJA-PUC ŠMARTNO
Predsedujoči je povedal naslednje:
- podan je bil uradni odgovor v zvezi z zavrnitvijo promotorske vloge zasebnega investitorja
- pristojni oddelek je podal negativno mnenje za gradnjo vrtca v PUC Šmartno zaradi širitve
vrtca na Brodu
- v zvezi z nadaljevanjem aktivnosti za izgradnjo centra bo pripravljeno mnenje in na MOL
posredovan odgovor
Predsedujoči je predlagal sledeči
PREDLOG SKLEPA ŠT.: 2/30
Svet Četrtne skupnosti Šmarna gora se je seznanil z informacijo glede izgradnje poslovno –
upravnega centra v Šmartnem in predlaga Mestni občini Ljubljana da izvede projekt izgradnje
v programskih izhodiščih, ki jih je predlagala četrtna skupnost, vključno z izgradnjo vrtca.
Predsednika Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora se zadolži, da oblikuje in na MOL
posreduje mnenje četrtne skupnosti v zvezi z izgradnjo PUC Šmartno.
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/ 3
REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2014
Predsedujoči je člane sveta seznanil, da so po pregledu realizacije finančnega načrta na določenih
postavkah in podkontih ostala še neporabljena sredstva. Predlaga, da se jih prerazporedi na področje
Komunale. Strokovna služba pripravi predloge za prerazporeditev, člani pa bodo o njih odločali na
korespondenčni seji.
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Člana sveta Marka Ramovža je zanimalo ali se vodi evidenca porabljenih sredstev?
Predsedujoči mu je odgovoril, da strokovna služba vodi evidenco prerazporejenih sredstev in
evidenco porabljenih sredstev.
Predsedujoči je dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA ŠT. 3/30
Člani Sveta bodo o prerazporeditvi sredstev odločali na korespondenčni seji.
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/ 4
POBUDE, PREDLOGI IN VPRAŠANJA ČLANOV SVETA
 Predsedujoči je povedal:
- da so z OGDP pregledali nerealizirane naloge, ki bi jih bilo še možno urediti do konca
mandata sveta ČS- odgovore bo OGDP posredoval pisno na četrtno skupnost;
- da se izvaja začrtanje postajališč nove avtobusne linije čez Gameljne- načrtovano je, da bi
nova linija pričela obratovati po otvoritvi prenovljenega mostu v Črnučah, predvidoma konec
oktobra oziroma v začetku mesecu novembru- parkiranje vozil nasproti Simon bara na
obračališču linije št. 8 v Gameljnah bo po uvedbi nove linije prepovedano;
- da bi se izvedla protiprašna prevleka dela Šmarnogorske poti, kjer je lastništvo MOL- del
poti, kjer je pot privatna lastnina, se ne bo urejalo,ker lastnik ne da soglasja;
- da je ideja investitorja novozgrajenega objekta ob Tacenski cesti ( nasproti Medo bara) da se
uredi hodnik za pešce, v delu od Pločanske ulice do avtobusnega postajališča pri pekarninaloga investitorja je, da zakoliči provizorij pri zemljiščih ob katerih naj bi potekal hodnik za
pešce in predhodno pridobi soglasja lastnikov zemljišč
- da je po izvedbi lokalnih volitev predviden sestanek z DRSC-jem za nadaljevanje aktivnosti
v zvezi z rekonstrukcijo regionalne ceste
- da so dela 1. faze ureditve Ulice Angele Ljubičeve, okoli šole zaključena, da je potrebno
urediti še javno razsvetljavo in da imajo stanovalci sedaj po novem dovoz do bloka samo
mimo šole in ne več mimo pokopališča ter, da se bo nadaljevala II. faza ureditve te ulice
- da je možna postavitev nadstreška za stojala za kolesa na končnem postajališču LPP št. 8 v
Srednjih Gameljnah;
- da razgovor z lastniki zemljišča v zvezi z širitvijo ceste in ureditvijo pločnika v Zgornjih
Gameljnah še ni opravljen;
- da je bil dne 17.9.2014 opravljen razgovor med pobudnikoma/projektantoma, zastopnikom
lastnice zemljišča, predstavniki oddelkov MOL ter predsednikom Sveta četrtne skupnosti za
izgradnjo otroškega igrišča v Tacnu, na katerem so se seznanili z pogoji, ki jih postavlja
zastopnik lastnice zemljišča. Pristojni oddelki MOL bodo preverili ali so postavljeni pogoji s
strani zastopnika lastnice zemljišča izvedljivi.
Člani sveta Marko Ramovž, Bogdan Groznik in Renata Jernejc so podali pobude za ureditev in
čiščenje struge in brežine Gameljščice. Gameljščica v Spodnjih Gameljnah poplavlja njive in bližino
stanovanjskih objektov.Prav tako je do poplavljanja je prišlo tudi v Zgornjih Gameljnah, saj je
polovica struge zasuta in polna vejevja. Predlagano je bilo, da se na pristojno Ministrstvo pristojno
Ministrstvo in ne na ARSO posreduje dopis za čiščenje Gameljščice.
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Član sveta Bogdan Groznik je tudi povedal, da jim je nadzornik g. Zajc iz Hidrotehnika povedal, da
lahko vsak lastnik nadzida obstoječo škarpo.

►Član sveta Boštjan Lah je povedal, da je potrebno urediti cesto v Srednjih Gameljnah (pri gasilnem
domu čez most desno), da je potrebno urediti nemoten dovoz do hidranta, katerega sedaj zaparkirajo
obiskovalci ter vprašal, kdaj bo rešena prometna problematika zoženja ceste v Zgornjih Gameljnah.
Predsedujoči je glede prometne problematike zoženja ceste v Zgornjih Gameljnah povedal:
- da je lastnik zemljišča na MOL podal vlogo za odstop dela zemljišča za širitev ceste in ureditev
hodnika za pešce;
- da je v navedenem času je prišlo do določenih problemov med lastnikom in njegovim
zastopnikom. Sedaj je zastopnik lastnikov sin, ki je pogosto službeno v tujini.
- v času od meseca maja do septembra smo na četrtni skupnosti zastopniku lastnika dvakrat
predlagali termine sestankov,vendar neuspešno
 Predsedujoči je člane sveta seznanil z vsebino dopisa OGDP za ureditev neurejenega dovoza in
problematike parkiranja vozil ter vožnje po pločniku ob Tacenski cesti pri Gostilni Košir in Dvor ter
na avtobusnem postajališču.
Po razpravi je predsedujoči dal na glasovanje sledeči predlog sklepa
.
PREDLOG SKLEPA ŠT. 4/ 30 :
Svet Četrtne skupnosti Šmarna gora v zvezi z problematiko vožnje in parkiranja po pločniku
ob Tacenski cesti meni, da se zavaruje samo postajni del in to zaradi potnikov, ki vstopajo
oziroma izstopajo na postajališču Tacenski most –smer Šmartno. Svet Četrtne skupnosti
predlaga postavitev količkov na pločniku avtobusnega postajališča, v dolžini 12m.
Problematika ureditve dovoza Pot sodarjev-Tacenska cesta, naj se uredi v sklopu ureditve
križišča državne in občinske ceste.
Navzočih je bilo 11 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 11 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 11 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.

*******************
Dnevni red je bil izčrpan in predsedujoči je sejo zaključil ob 19.00 uri.
Zapisala:
Brigita Pavlič

Predsednik Sveta četrtne skupnosti
Šmarna gora
Mestne občine Ljubljana
Dejan Crnek
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