Številka: 900- 309 /2017-4
Datum: 20.10.2017
ZAPISNIK
8. izredne seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, ki je bila v četrtek, 19.10.2017 ob 18. uri v sejni
sobi, na sedežu ČS, Pločanska 8.
Seja se je snemala.
Sejo je sklical in vodil predsednik sveta g. Primož Burgar.
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: Artelj Stanislav, Burgar Primož, Bogdan Groznik, Renata Jernejc, Franc
Marolt, mag. Tanja Muha, mag. Alenka Pirjevec, Marko Ramovž,
Alojz Suhoveršnik, Renata Zajc in Valentin Zavašnik.
ODSOTNI ČLANI SVETA: dr. Dragan Matić in Maja Premrl.
OSTALI NAVZOČI:Brigita Pavlič-strokovna sodelavka Službe za lokalno samoupravo MU MOL.

Določen je bil naslednji DNEVNI RED:
1. Seznanitev z dopolnjenim osnutkom sprememb in dopolnitev OPN MOL- strateški in
izvedbeni del
2. Razno

AD 1
SEZNANITEV Z DOPOLNJENIM OSNUTKOM SPREMEMB IN DOPOLNITEV
OPN MOL- STRATEŠKI IN IZVEDBENI DEL
Z glavnimi poudarki vezanimi na območje ČS Šmarna gora pri spremembah in dopolnitvah
Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana ( v nadaljevanju OPN-MOL ) je svetnike
seznanil predsedujoči.
Povedal je, da so bile spremembe in dopolnitve OPN MOL pripravljene na podlagi občinskih
razvojnih potreb, potreb prebivalcev in pravnih oseb (pobude), ki so jih le-ti posredovali v času
razgrnitve v letu 2016 in spremenjenih predpisov. Upoštevale so se nekatere strokovne podlage in
sicer sta bili v ČS Šmarna gora izdelani dve:
 izdelava celovitih protipoplavnih ukrepov za povodje Gameljščice 1. faza na območju MOL;
 preveritev območja stavbnih zemljišč-SP za razvoj naselja Šmartna pod Šmarno goro. Iz
ugotovitev na podlagi analiz prostora izhaja, da ima naselje Šmartno številne prostorske
omejitve, ki ne omogočajo njegove večje širitve- pobočja Šmarne gore so zaščitena kot

naravna vrednota in opredeljena kot območja Natura 2000, strm teren, hudourniške in
zaledne vode, prekomerna obremenitev s hrupom z avtoceste in krajinski elementi ( značilne
savske ježe).
Ob koncu predstavitve je predsedujoči povedal, da kakšnih večjih posegov oz. sprememb ni, da
so bile zavrnjene pobude za spremembo zemljišč v stanovanjske površine na območju nekdanje
tovarne Rašica.
Povedal je tudi, da bo javna razgrnitev OPN MOL potekala od 24.10. do 24.11.2017, javna
obravnava pa bo 23.11.2017.

Ob 19.00 uri se je navzočnost na seji spremenila ( prisotnih 10 članov sveta).

AD 2
RAZNO
Predsedujoči je podal pojasnilo, kateri predlogi in pobude, ki jih je podal Pododbor za Gameljne na
20. seji Sveta so realizirani, kateri pa še so v reševanju.
Nadaljnje je predlagal, da bi bilo prednovoletno srečanje članov sveta v mesecu novembru in dal na
glasovanje naslednja predloga sklepov:
PREDLOG SKLEPA ŠT. 1/8i:
Prednovoletno srečanje članov sveta bo 23. novembra.
Navzočih je bilo 10 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 10 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 10 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.

PREDLOG SKLEPA ŠT. 2/8i:
Ostanek sredstev na PP 016024, kontu 4029- sejnine ter ostanek sredstev na PP 016024, konto
4022- poštnina in kurirske storitve, se prerazporedi na PP 045123, konto 4022.
Navzočih je bilo 10 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 10 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 10 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.

Seja je bila zaključena ob 19.50 uri.
Zapisala:
Brigita Pavlič
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