Številka:900- 189/2015-4
Datum:20.05.2015

ZAPISNIK
6. seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, ki je bila v torek, 19. 05. 2015 ob 19.00 uri, v sejni sobi
Službe za lokalno samoupravo MU MOL, Pločanska 8, Ljubljana.
Sejo je sklical in vodil predsednik sveta g. Primož Burgar (v nadaljevanju: predsedujoči).
Na podlagi Sklepa št. 1 /2 sprejetega na 2. redni seji dne 19.11.2014, se je seja Sveta snemala.
Predsedujoči je ugotovil, da je na začetku seje od 13 članov sveta navzočih 10 članov sveta, kar je
pomenilo, da je bil svet sklepčen in je lahko pričel z delom.
NAVZOČI ČLANI SVETA: Stanislav Artelj,Primož Burgar, Bogdan Groznik, Renata Jernejc,
Franc Marolt,mag. Tanja Muha, mag. Alenka Pirjevec,Maja Premrl,
Alojz Suhoveršnik,Renata Zajc in Valentin Zavašnik.
ODSOTNI: Jelislava Lebesmühlbacher in dr. Dragan Matić.
OSTALI NAVZOČI:Brigita Pavlič -strokovna sodelavka Službe za lokalno samoupravo
Predsedujoči je predlagal DNEVNI RED, ki so ga člani sveta četrtne skupnosti Šmarna gora prejeli
skupaj s sklicem na sejo.
Ker razprave ni bilo, je predsedujoči dal na glasovanje naslednji DNEVNI RED:
1. Potrditev zapisnikov 5. redne seje in 1. izredne seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna
gora, Mestne občine Ljubljana
2. Občinski prostorski načrt MOL
3. Predlog za ukinitev pravne subjektivitete četrtnim skupnostim MOL
4. Pobude, predlogi in vprašanja članov sveta
- razvoj lokalne samooskrbe in vrtičkarstva
Navzočih je bilo 10 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 10 članov sveta.
Za predlagani dnevni red je glasovalo 10 članov sveta.
Dnevni red je bil sprejet.
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AD 1
POTRDITEV ZAPISNIKOV 5. REDNE SEJE IN 1. IZREDNE SEJE SVETA ČETRTNE
SKUPNOSTI ŠMARNA GORA, MESTNE OBČINE LJUBLJANA
Gradivo za to točko dnevnega reda so člani sveta prejeli skupaj z vabilom na sejo.
Pripombi na predlog zapisnika 5. redne seje je podal predsednik Sveta in sicer:
- sklep št. 5/5 se pravilno glasi: ČS Šmarna gora bo v sodelovanju z društvi, ki so se prijavila za
sodelovanje izvedla program prireditev ob Dnevu ČS;
- v zapisnik se vnese manjkajoči sklep, ki je bil prejet za uporabo prostorov Službe za lokalno
samoupravo za izvajanje programov ČS
Drugih pripomb ni bilo, zato je predsedujoči predlagal naslednji
PREDLOG SKLEPA ŠT. 1/ 6:
Svet četrtne skupnosti Šmarna gora sprejema zapisnik 5. seje s pripombami.
Navzočih je bilo 10 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 10 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 10 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
Na zapisnik 1. izredne seje ni bilo pripomb, zato je predsedujoči dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA št. 2/6:
Svet četrtne skupnosti Šmarna gora sprejema zapisnik 1. izredne seje brez pripomb.
Navzočih je bilo 10 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 10 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 10 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.

*******
Ob 19.17 uri se je navzočnost na seji spremenila ( prisotnih 11 članov sveta).
*******

AD 2
OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT MOL
Obrazložitev v zvezi z OPN, ki jo je pripravil predsednik Sveta, so člani sveta prejeli po sklicu.
V zvezi z razgrnjenim gradivom sprememb OPN ni predvidenih kakšnih večjih sprememb, je pa
nekaj manjših, med drugim -na novo je zarisana cesta Gameljne-Črnuče, kot nova obvoznica,širitev
pokopališča nad vežico ni predvidena in so vezane le na spremembo namembnosti zemljišč.
Dogovorjeno je bilo, da se bosta javne obravnave dne 21.5.2015 udeležila člana sveta Alojz
Suhoveršnik in Franc Marolt.
Članica Sveta mag. Tanja Muha bo podrobneje pregledala razgrnjeno gradivo OPN-ja in do srede,
20.5.2015 posredovala morebitne pripombe.
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AD 3
PREDLOG ZA UKINITEV PRAVNE SUBJEKTIVITETE ČETRTNIM SKUPNOSTIM MOL
Člani sveta so gradivo prejeli s sklicem seje.
Četrtne skupnosti MOL so v razpravo prejele dopis MOL s predlogom ukinitve pravne subjektivitete
četrtnim skupnostim, katerega cilj je, da se racionalizira finančno poslovanje le-teh. Stroški
delovanja četrtnih skupnosti se sedaj izkazujejo v finančnem načrtu ČS, ki je sestavni del
občinskega proračuna.
Na podlagi mnenja iz razprave je predsedujoči dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA št. 3 / 6:
Svet Četrtne skupnosti Šmarna gora zavrača predlog ukinitve pravne subjektivitete četrtnim
skupnostim MOL in predlaga razširitev pristojnosti četrtnim skupnostim MOL.
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 podal sledeče informacije:
- da je Oddelek za varstvo okolja MU,MOL-Odsek za razvoj podeželja na sestanku s pobudnico
komasacije za zemljišča v k.o. Šmartno in četrtno skupnostjo predstavil začetne aktivnosti
povezane s postopkom komasacije - opravili so ogled predlaganih zemljišč za komasacijo v k.o.
Šmartno, na katerem so ugotovili, da je zelo majhno, zato so zajeli še območje k.o. Gameljne
do gramoznice in proti Povodju. Navedeno območje zemljišč v k.o. Šmartno in v k. o.
Gameljne je obremenjeno z DPN-ji in OPN-ji ( DPN za plinovod, koridor za železnico Lj.-Brnik,
OPPN za gramoznico), kar predstavlja omejitve za izvedbo komasacijskega postopka.
Pobudnica komasacije je kljub predstavljenim omejitvam predlagala, da se s postopkom
komasacije nadaljuje, zato je bilo dogovorjeno, da bo Odsek za razvoj podeželja z ugotovitvami
seznanil Župana MOL;
- da bo Oddelek za varstvo okolja- Odsek za razvoj podeželja MOL uredil cca 2 / 3 poljskih poti na
območju ČS Šmarna gora, ki jih je ČS predlaga za ureditev;
- da je bila podana pobuda za začasno ureditev parkirišča v Tacnu ( zemljišče ob obstoječem
parkirišču) – trenutno še potekajo dogovori, saj je lastnik pripravljen zemljišče dati v najem. Interes
za ureditev ima tudi Mestna občina Ljubljana. Z ureditvijo začasnega parkirišča, bi četrtna skupnost
lahko imela možnost uporabe prostora za krajevno tržnico in izvajanje prireditev.

 V nadaljevanju je povedal, da je Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet,MU,MOL
pridobil nov elaborat za širitev ceste in izgradnjo pločnika v Zgornjih Gameljnah upoštevajoč
predlog prvega usklajevalnega sestanka ter, da bo v mesecu juniju sklical ponovni sestanek z
lastniki zemljišč.
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Na glasovanje dal naslednji predlog sklepa:
PREDLOG SKLEPA ŠT. 4 / 6 :
Četrtna skupnost Šmarna gora podpira II. varianto elaborata za širitev ceste in izgradnjo
pločnika v Zgornjih Gameljnah od objekta št. 42 do 51.
Navzočih je bilo 11 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 11 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 11 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.

 Predstavnica ČS Šmarna gora na delavnici, ki bo izvedena 28. maja in na kateri bo ekipa
»Zelene prestolnice Evrope 2016« predstavila usmeritve za leto 2016 ter zadolžitve četrtnih
skupnosti pri soustvarjanju programov bo članica Sveta mag. Alenka Pirjevec. Na naslednji
seji poda poročilo.

*******
Ob 20.51 uri se je navzočnost na seji spremenila ( prisotnih 10 članov sveta).
*******
 Predsedujoči je člane sveta seznanil, da želi Oddelek za varstvo okolja MU MOL ugotoviti
kakšne so potrebe in kakšne so možnosti za vzpostavitev vrtičkov v posameznih četrtnih
skupnostih. V zvezi z navedenim je bil četrtnim skupnostim posredovan poziv, da podajo
predloge lokacij za vzpostavitev vrtičkov, ki pa mora biti na zemljiščih, v lasti MOL.
Predsedujoči je predlagal in dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA ŠT. 5 / 6 :
Primerne lokacije za vrtičke na območju ČS Šmarna gora ni , saj je velika večina zemljišč v
privatni lasti.
Navzočih je bilo 10 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 10 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 10 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
 Mag. Tanja Muha je povedala, da je priprava informativnega lista-zloženke o dogajanju v
četrtni skupnosti v zaključni fazi- čaka se še na prispevke Društva tabornikov in Turističnega
društva. V nadaljevanju je predstavila vsebino informativnega lista ter člane sveta zaprosila,
da po e-mailu posredujejo predloge za njegovo poimenovanje.
V razpravi je bilo predlagano, da se v informativnem listu predstavi tudi perspektivne obrtnike in
vključi prispevke o zgodovini kraja.
Predsedujoči je dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA št. 6 / 6 :
V mesecu juniju bo gospodinjstvom po četrtni skupnosti poslan informativni list-zloženka o
dogajanju v ČS.
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Navzočih je bilo 10 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 10 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 10 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
 Mag. Tanja Muha je v zvezi z državnim prostorskim načrtom (DPN) za prehod 220 kV
omrežja na 400 kV Beričevo- Divača povedala:
- da so bile glede daljnovoda podane pripombe;
- da še vedno ni dorečen način odločanja;
- da bodo vključene vse občine, preko katerih je predvidena trasa daljnovoda;
- da je bila podana pobuda, da se v delovno skupino vključi več predstavnikov ČS;

*******
Ob 21.45 uri se je navzočnost na seji spremenila ( prisotnih 8 članov sveta).
*******
 Predsedujoči je podal sledeče predloge:
- do konca letošnjega leta je potrebno zbrati podatke in pripraviti seznam vseh društev, delujočih
na območju ČS;
- da lahko člani sveta še do konca maja podajo predloge za izvedbo strokovne ekskurzije;
- da se članom sveta posreduje odgovore oddelkov MOL na prioritetne naloge, ki jih je ČS
Šmarna gora predlagala za izvedbo v obdobju 2014- 2018;
- da se članom sveta še vnaprej prepošilja vabila četrtnih skupnosti na njihove prireditve- za
tekmovanje v bowlingu, ki ga prireja ČS Dravlje konec maja, naj člani sveta pošljejo prijave za
formiranje ekipe;
 Alojz Suhoveršnik je podal pobudo za postavitev protihrupne ograje pri pokopališču in,
prosil, da Služba za lokalno samoupravo MU MOL posreduje podatek kdaj bo za prebivalce
ČS Šmarna gora organizirana delavnica za delo z defibrilatorjem. Povedal je tudi, da ima po
ureditvi poti v Spodnjih Gameljnah od h. št. 29 do 29 c ob deževju kar naprej težave, ker se
padavinska voda izliva na njegovo parcelo.
Predsedujoči je povedal, da naj situacijo slika, nato pa bo zadeva poslana v reševanje
OGDP-ju.
Dnevni red 6. seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora je bil izčrpan in predsedujoči je sejo
zaključil ob 22:15 uri.

Zapisala:
Brigita Pavlič

Primož Burgar
Predsednik Sveta četrtne skupnosti
Šmarna gora
Mestne občine Ljubljana

5

