Številka: 900- 85 /2018-4
Datum: 27.03.2018
ZAPISNIK
10. izredne seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, ki je bila v ponedeljek, 26.03.2018 ob 17.30
uri na sedežu ČS Šmarna gora, 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 7 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. Alenka Pirjevec, Alojz Suhoveršnik, Renata Zajc
in Valentin Zavašnik.
OPRAVIČENO ODSOTNI: mag. Tanja Muha
ODSOTNI ČLANI SVETA: dr. Dragan Matić, Maja Premrl in Marko Ramovž
OSTALI NAVZOČI:
-Vojko Grünfeld- vodja Službe za lokalno samoupravo
- Ksenja Perko- direktorica javnega zavoda Mladi zmaji
- Katarina Gorenc- vodja Urada za mladino
- Nejc Benčič- Javni zavod Mladi zmaji
- Katja Rakovec- Zavod Bob-človekinje
- Anja Manja Segulin- Zavod Bob-človekinje
- Brigita Pavlič-strokovna sodelavka Službe za lokalno samoupravo MU MOL.

Določen je bil naslednji DNEVNI RED:
1. Predstavitev delovanja javnega zavoda Mladi zmaji
2. Predstavitev aktivnosti vezanih na izgradnjo Centra ČS Šmarna gora
3. Aktualne zadeve
Predsedujoči je uvodoma pozdravil navzoče in zaprosil ga. Ksenjo Perko, direktorico javnega zavoda
Mladi zmaji, da s sodelavci predstavijo delovanje tega zavoda.
AD 1
PREDSTAVITEV DELOVANJA JAVNEGA ZAVODA MLADI ZMAJI
Vodja Urada za mladino ga. Katarina Gorenc, ki na Oddelku za kulturo, Mestne občine Ljubljana
skrbi za izvajanje mladinske politike je povedala, da bi v skladu s Strategijo MOL za mlade, del
dejavnosti za mlade prenesli tudi v ČS Šmarna gora.

Nato je ga. Ksenja Perko, direktorica javnega zavoda Mladi zmaji ( v nadaljevanju JZMZ) predstavila
dejavnosti, ki potekajo v okviru javnega zavoda in četrtnih mladinskih centrov, s katerimi upravljajo.
Mladinski centri zagotavljajo podporo in kvalitetno preživljanje prostega časa mladim. Ker ni toliko
prostorov, v katerih bi imeli mladinske centre, opravljajo ulično delo, da pokrijejo območja, kjer teh
centrov ni. V lanskem letu je že tudi potekal razgovor o vzpostavitvi dejavnosti za mlade na območju
Četrtne skupnosti Šmarna gora.
Koordinator uličnega dela JZMZ g. Nejc Benčič je predstavil njihovo delovanje. Sodelujejo z
Zavodom Bob, javnim zavodom Mala ulica, mladinskimi centri. Ulična ekipa šteje 5 članov,
seznanjajo pa mlade o aktivnostih, ki potekajo v mladinskih centrih.
Ob 17.40 uri se je navzočnost na seji spremenila ( prisotnih 8 članov sveta).
Predstavnici Zavoda Bob, ki sodeluje z JZMZ sta predstavili delovanje ekipe človekinje. Na terenu
zbirajo informacije in stike z mladimi, kaj si le-ti želijo, pregledujejo teren glede možnosti
preživljanja prostega časa mladih.
Na vprašanje, kako konkretno vzpostavijo stik z mladimi in kako praktično delujejo na terenu, so
pojasnile, da imajo ulični delavci uniformo in identifikacijsko značko ter, da je prvi kontakt zbiranje
informacij med mladimi na ulici ter povabilo mladim, da se pridružijo aktivnostim v mladinskih
centrih.
Predsedujoči je ob koncu predstavitve pojasnil, da je lokacija v Gameljnah primerna zato, ker je v
neposredni bližini otroško in športno igrišče. V naši ČS ni blokovskih naselij, zato so potrebe mladih
oz. otrok tukaj drugačne. Sicer pa so cca 3-4 lokacije, kjer se sedaj zadržujejo mladi – poleg igrišč v
Gameljnah, je to še šolsko igrišče OŠ Šmartno.
Ob 17.48 uri se je navzočnost na seji spremenila ( prisotnih 9 članov sveta).

AD 2
PREDSTAVITEV AKTIVNOSTI VEZANIH NA IZGRADNJO CENTRA ČS
ŠMARNA GORA
Aktivnosti vezane na izgradnjo Centra ČS Šmarna gora je predstavil vodja Službe za lokalno
samoupravo g. Vojko Grünfeld.
Povedal je, da je bilo pripravljenih že več idejnih načrtov oziroma podlag projekta » Center Četrtne
skupnosti Šmarna gora«, ki naj bi bil izveden v obliki javno - zasebnega partnerstva ter, da je stanje
aktivnosti do sedaj sledeče:
-na podlagi projektne rešitve prof. Koželja, se je projekt prilagodil zahtevam Zavoda za varstvo
kulturne dediščine;
-do sredine maja 2018 naj bi bila zaključena predinvesticijska dokumentacija (DIIP), v vmesnem
času je potrebno preveriti tudi zainteresiranost trgovcev k vložitvi sredstev v projekt. Ko bo DIIP
potrjen, se bo projekt predstavil svetnikom ČS;
-v letu 2019 se predvideva odkup zemljišč in izdelava ostale predinvesticijske dokumentacija;
-v objektu so predvideni javni prostori ( knjižnica, prostori ČS, 2 dvorani, prostori za mlade, prostori
za starejše) in prostori za izvajanje zasebnih programov; vrtca ne bo.;
-Na vzhodnem delu zemljišča so predvidene zelene površine ( park in površine za prostočasne
dejavnosti), bo pa ta del zahteven z vidika odkupa zemljišča;
- v kolikor ne bo možno dobiti zasebnega partnerja, se bo projekt izvedel kot projekt MOL.

AD 3
AKTUALNE ZADEVE
Predsedujoči je povedal, da je na koordinaciji z Oddelkom za gospodarske dejavnosti in promet,
MU,MOL ( v nadaljevanju OGDP) izpostavil naslednje teme in prejel odgovore:
- problematika izvajanja zimske službe –pluženja na območju ČS ( OGDP bo sklical sestanek);
- ureditev lastništva zemljišč lastnikom po širitvi ceste in izgradnji pločnika v Zgornjih
Gameljnah ( zadevo rešuje pristojni oddelek na MOL – ORN) ;
- nezadovoljivi oz. nestrokovni odgovori Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet na
pobude ČS in neodgovarjanje na poslane dopise( zadevo bodo preverili);
- izvedba pločnika od Zg. Gameljn do Sr. Gameljn (zadevo bodo proučili);
- izvedba 2. etape rekonstrukcije ceste Zg. Gameljne-Povodje (do leta 2020 se ne načrtuje izvedba
oz. jo bo možno realizirati po dograditvi kanalizacije- aglomeracij na območju MOL);
- obnova ceste skozi Gameljne (zadevo bodo proučili)
Alojz Suhoveršnik je povedal, da so pričeli z parcelacijo lastnikom zemljišč za ureditev poti za
dovoz izkopnega materiala v gramoznico ter kasnejšo izgradnjo tako imenovane »gameljske
obvoznice«. Način in postopek je bil do lastnikov zemljišč nekorekten in prehiter, z njimi se nihče ni
predhodno pogovarjal, zato je menil, da bodo na takšen način težko pridobili zemljišča.
Predsedujoči je povedal, da je bila informiranost zelo slaba- sam je bil s strani OGDP obveščen na
dan izvajanja parcelacije, na OGDP pa 2 dni prej niso vedeli, da se bo izvajala parcelacija.
V nadaljevanju je predsedujoči povedal, da je v dogovoru z KUD Tacen, da bi bili organizatorji
prireditve Dneva ČS ter, da so predlagali, da bi bila letos prireditev na Rašici. Svetniki se s
predlogom izvedbe prireditve na Rašici niso strinjali.
Člani sveta so kot gradivo z vabilom na sejo prejeli Izvleček iz osnutka odloka proračuna MOL za
leto 2019. Ugotovili so, da je v njem deficit projektov za ČS Šmarna gora. Pripomb na osnutek
proračuna MOL ni bilo.

Seja je bila zaključena ob 20.15 uri.

Zapisala:
Brigita Pavlič

Predsednik Sveta četrtne skupnosti
Šmarna gora
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Primož Burgar

