
 

 

Številka: 900-126/2014-4                                                                   

Datum: 26.05.2014 

 

                      

 

Z A P I S N I K 

 

10. izredne  seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, MOL, ki je bila v soboto,  24.05.2014 ob 

10.30 uri, v sejni sobi Službe za lokalno samoupravo, MU, MOL, Pločanska 8.  

 

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, Meti Buh Gašparič, Bogdan Groznik,  Matjaž Groznik,   

                                            Jože Ježek , Jelka  Lebesmühlbacher, Franci  Marolt, Marko Ramovž   

                                            in Alojz Suhoveršnik  

  

ODSOTNI ČLANI SVETA: Renata Jernejc (opr.), Boštjan  Lah, Maja Premrl in  

                                           Renata  Zajc (opr.) 

 

OSTALI NAVZOČI:  Brigita Pavlič – strokovna sodelavka Službe za lokalno  

                                samoupravo, MU, MOL 

 

 

 

Določen je bil DNEVNI RED, katerega  so ga  člani sveta prejeli skupaj z vabilom na sejo. 

 

1. Pregled dela in nove usmeritve pri projektu PUC Šmarna gora 
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PREGLED DELA  IN NOVE USMERITVE PRI PROJEKTU PUC ŠMARNA GORA 

 

1. Projekt PUC Šmarna gora 

    Predsedujoči je v zvezi z projektom povedal naslednje: 

   - da  se aktivnosti v zvezi z projektom Centra Šmartno nadaljujejo 

   - da je bil v času od zadnje seje  sestanek na terenu 

   - da mora zasebni partner podati novo promotorsko vlogo, na podlagi katere bo SLS pripravila NRP  

     z DIP-om, zakaj je potreben odkup zemljišč. Po potrditvi vloge na  Mestnem  svetu, so podani  

     pogoji za  za odkup zemljišča.  

  - v kolikor postopki ne bodo tekli tako kot je zastavljeno, se vsa zadeva lahko zaustavi za 5-6 let 

  - pripravil se  bo pregled-  zgodovina, vezana na postopke izgradnje PUC Šmarna gora za naslednje  

    mandatno obdobje sveta ČS.  

 

V razpravi so sodelovali  ga. Buh Gašparič, g. Suhoveršnik in g. Matjaž Groznik.  

 

 

 

 



 

 

 

2. Preoblikovanje Pošte Šmartno 

    Predsedujoči je podal informacijo, da  Pošta Slovenije pripravlja preoblikovanje  pošte v   

    Šmartnem, v pogodbeno pošto. V kolikor se pogodbenika na območju ČS ne bo našlo  pa se bo   

    enota ukinila. 

 

 

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

 

 

Dnevni red je bil s tem izčrpan in predsedujoči je sejo zaključil ob 11.00 uri. 

 

 

 

 

 

Zapisala:                                                                            Predsednik Sveta četrtne skupnosti 

Brigita Pavlič                                                                                      Šmarna gora 

                                                                                                    Mestne občine Ljubljana 

                                                                                                            Dejan Crnek 

 


