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Številka: 900- 196  /2014 -4       

Datum:   04.09.2014   

                         

 

Z A P I S N I K 

 

29. seje  Sveta Četrtna  skupnosti  Šmarna gora, MOL, ki je bila v sredo,  03.09.2014 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 10 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 

                                            Boštjan Lah, Renata Jernejc, Jože Ježek, Franci  Marolt,                                       

                                                 Marko Ramovž, Alojz Suhoveršnik in Renata Zajc. 

                                    

ODSOTNI ČLANI SVETA: Jelka  Lebesmühlbacher (opravičeno) in Maja Premrl 

  

OSTALI NAVZOČI: Brigita Pavlič in Snježana Zrnić – strokovni sodelavki Službe za lokalno  

                                samoupravo, MU, MOL, Valentin Zavašnik- zunanji član Pododbora za Tacen, 

                              Lev Lah    

 

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 28. redne seje  Sveta Četrtne skupnosti Šmarna  gora, 

Mestne občine Ljubljana  

2. Izvrševanje finančnega načrta za leto 2014 

3.   Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta 

 

 

Navzočih je bilo 10  članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 10 članov sveta. 

Za predlagani dnevni red je glasovalo 10 članov sveta. 

 

Spremenjeni  dnevni red je bil sprejet. 
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AD 1 

PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA  28. 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.: 1/29 

Svet četrtne skupnosti Šmarna gora sprejema zapisnik 28. redne seje Sveta brez pripomb. 

 

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 2 

IZVRŠEVANJE FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2014 

 

G. Matjaž Groznik, predsednik Pododbora za Tacen je predlagal, da se sredstva pododbora namenijo 

za osvetlitev  povezovalne pešpoti med Pot na goro in Ul. Bratov Novak in čiščenje jarka na Ul. Ivice 

Pirjevčeve. S predstavnikom JR se opravi ogled lokacije in pridobi ponudba. 

 

G. Suhoveršnik, predsednik Pododbora je povedal, da se bo do naslednje seje preverilo in pridobilo 

ponudbe za porabo preostanka sredstev  Pododbora za Gameljne z Rašico. 

 

  

Meti Buh Gašparič je predlagala, da se  pridobi ponudbe še za obrez razraščene zelene vegetacije ob 

Cesti Vstaje in na avtobusnem postajališču primestnega avtobusa v Šmartnem ter za čiščenje jarka v 

Šmartnem. 

 

Predsedujoči je predlagal, da se sredstva za reprezentanco, v kolikor ne bodo porabljena v skladu z 

namenom, prerazporedi na postavko Komunala, porabi pa za predlagane dodatne posege (čiščenje 

jarka, obrez drevja in grmičevja…). V ta namen se pridobi ponudbe za izvedbo predlaganih del. 

 

Predsedujoči je  dal na glasovanje   

PREDLOG  SKLEPA ŠT. 2/29 

Svet ČS Šmarna gora se je dogovoril,  da se sredstva   Pododborov porabijo v skladu s predlogi 

posameznega pododbora. Potrebno je pridobiti informacije o cenah storitev za predlagane 

dodatne posege ( čiščenje jarkov, striženje razraščenih dreves in grmovja …) 

in   pridobiti ponudbe. 

Neporabljena sredstva na postavki 016024 »Izdatki za reprezentanco«  se bodo prerazporedila 

na postavko 045123 » Področje Komunale ». 

  

 

Navzočih je bilo 11 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 11 članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo 11 članov sveta. 

Sklep je bil sprejet. 
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AD/ 3  

 

POBUDE, PREDLOGI IN VPRAŠANJA ČLANOV SVETA 

 

 

►Član sveta Marko Ramovž je podal pobude za: 

    -  ponižanje 2 grbin za umirjanje prometa na cesti v Spodnjih Gameljnah ( prvi dve grbini od  

       mostu v Spodnjih Gameljnah ) proti Črnučam 

    -  nasutje peska in ureditev ceste od Zgornjih  Gameljn proti Povodju 

    - ponovno posredovanje pobude za položitev protiprašne prevleke na cesti od Zgornjih Gameljn    

      proti Povodju 

 

Predsedujoči je predlagal in dal na glasovanje naslednja predloga sklepov 

 

PREDLOG SKLEPA ŠT.  3 / 29  

Oddelku za gospodarske dejavnosti in promet,MU,MOL se posreduje dopis, da v skladu z 

obstoječo zakonodajo preveri ali je obstoječa višina dveh grbin za umirjanje prometa na Cesti 

Gameljne-Črnuče (od mostu v Spodnjih Gameljnah proti Črnučam) skladna z normativi. V 

kolikor se ugotovi, da višina grbin ni v skladu z normativi, predlagamo ponižanje grbin. 

 

Navzočih je bilo 11 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 10 članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo 10 članov sveta. 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

 PREDLOG SKLEPA ŠT.  4 / 29  

Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet se opozori, da izvede protiprašno  prevleko 

makadamskega dela  ceste od Zgornjih Gameljn proti Povodju ( prioritetna naloga ČS Šmarna 

gora v obdobju 2010-2014). 

 

Navzočih je bilo 11 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 10 članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo 10 članov sveta. 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

►Članica sveta Renata Zajc je predlagala postavitev prometnega znaka- omejitev hitrosti na  

    Kajakaški cesti iz smeri Vikrč proti Tacnu, kjer je zaradi ozkega cestišča, problematično  

     srečevanje vozil z avtobusom. S postavitvijo znaka bi se dodatno omejilo prevelike hitrosti vozil.  

 

Predsedujoči je predlagal in dal na glasovanje  

 

PREDLOG SKLEPA ŠT.   5/ 29   

Pobuda za postavitev prometnega znaka – omejitev hitrosti na Kajakaški cesti iz smeri Vikrč 

proti Tacnu se posreduje v reševanje Oddelku za gospodarske dejavnosti in promet,MU,MOL. 

 

Navzočih je bilo 11 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 10 članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo 10 članov sveta. 

Sklep je bil sprejet. 
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►Član sveta Boštjan Lah je podal: 

    ● informacijo v zvezi z čiščenjem spomenika padlim domačinom. Spomenik v obliki križa se  

       nahaja v Tacnu, postavljen naj bi bil  leta 1920, po navodilu takratnega župana, sedaj pa so ga  

       pričeli urejati. Predlaga, da bi četrtna skupnost donirala sredstva za obnovo spomenika. 

 

    ● zahteve oziroma opozorila glede spletne strani: 

       - v določenem delu spletna stran ni urejena v skladu z zakonodajo  

       - vsebinsko je spletna stran siromašna –samo tri  slike so premalo, moralo bi jih biti več,  

         pomanjkljiva vsebina ( pri ustanovah, zgodovini…) 

- razvrednotene so določene stvari 

- komisija oziroma posamezniki  ga pri pripravi nove spletne strani niso povabili  k sodelovanju,  

  niti  niso pridobili nobenega podatka od njega kot urednika stare spletne strani,zato zahteva, da  

  se spletna stran uredi z novimi oziroma dodatnimi vsebinami 

       

     ● opozoril da:  

        - je poškodovana  cev v podvozu proti pasji šoli. Zaradi bližine omaric z instalacijami, je  

          potrebno je obvestiti DARS in 

        - da je v nekaterih delih zaraščena  makadamska pot ob Savi, zato je potreben obrez  

   

 

Članica Sveta Meti Buh Gašparič je podprla pobudo Boštjana Laha, da je na spletni strani premalo  

    vsebin in predlagala, da bi bilo potrebno  podati dodatne vsebine za spletno stran. Strokovni  

    sodelavki sta bili s strani Komisije za pripravo nove spletne strani zadolženi za vnašanje  

    prispevkov-novic na spletno stran, objava poteka redno.  

 

Po razpravi je predsedujoči dal na glasovanje naslednja predloga sklepov 

   .  

PREDLOG SKLEPA ŠT.   6/ 29   

Do naslednje seje se  pridobi in Svetu ČS posreduje konkretnejše informacije v zvezi z 

navedenim spomenikom.  
 

Navzočih je bilo 11 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 11 članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo 11 članov sveta. 

Sklep je bil sprejet. 

 

PREDLOG SKLEPA ŠT.   7/ 29   

Boštjan Lah do naslednje seje pripravi predloge za vsebinsko obogatitev spletne strani in jih 

pisno posreduje na četrtno skupnost. Predlagane predloge vsebin bo obravnaval Svet ČS. 

Člane Sveta in posameznike pa se pozove, da tudi posredujejo predloge  novih vsebin za spletno 

stran. 

 

Navzočih je bilo 11 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 11 članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo 11 članov sveta. 

Sklep je bil sprejet. 

 

G. Zavašnik je povedal, da je bila v preteklem letu saniran del brežine Save v dolžini  40m, cca 70 

m dolgi odsek nabrežine od Židankove ulice do Tacenskega mostu pa čaka na nadaljevanje sanacije. 

Ker tok Save, po postavitvi opornega zidu ob Židankovi ulici še bolj spodjeda brežino ob Ulici Pot 

sodarjev in ker so potencialno ogroženi stanovanjski objekti in ljudje v njih, je nujno  potrebno izvesti 

sanacijo brežine  do Tacenskega mostu. Povedal je, da je država imela zagotovljena finančna sredstva 

za rekonstrukcijo ceste Šmartno- Vodice in tudi za sanacijo nabrežine, pa so se sredstva porabila  za 

druge namene, razen za tisto, za kar so bila namenjena ne. 
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Predsedujoči je pojasnil, da so strokovnjaki določili, na katerem delu bo prvo izvedena sanacija, da 

pa si četrtna skupnost, v skladu z možnostmi in pristojnostmi prizadeva, da se sanacija nadaljuje. 

 

Član Sveta Alojz Suhoveršnik je predlagal, da se pri pristojnih pridobi podatek, katera skupina  

   občanov ali posameznikov je bila proti sanaciji nabrežine ob Savi, opis celotnega  postopka  

   aktivnosti s strani pristojnih ter podatek, kdaj se bo sanacija nabrežine do Tacenskega mostu  

   nadaljevala. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje  

 

PREDLOG SKLEPA ŠT.   8/ 29   

Na ARSO se posreduje dopis z zahtevo, da posredujejo dokumente v zvezi z sanacijo nabrežine 

ob Savi- kako je potekal celoten postopek, kdo je bil proti sanaciji ter kdaj se bo nadaljevala 

sanacija še preostalega dela nabrežine, od Židankove do Tacenskega mostu. 

 

Navzočih je bilo 11 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 11 članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo 11 članov sveta. 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

►Članica sveta Meti Buh Gašparič je podala naslednje informacije: 

 -  v mesecu juliju je bil  sestanek na DRSC-ju, na katerem  je bila podana informacija, da projekt  

    sanacije  regionalne ceste skozi Šmartno zaradi pomanjkanja finančnih sredstev, ne bo  

    izveden; 

       - dogovorjeno je, da se začasno, do pričetka sanacije vsaj razširi bankine, kjer so se zaradi  

         nevzdrževanja, zarasle trave po obstoječem cestnem  svetu; 

- DRSC je podal pisno soglasje  za postavite radarske table v Šmartnem; 

- DRSC  se pisno zaprosi, zaradi zamika izvedbe projekta, Mestni občini Ljubljana  izda  

  soglasje  za ureditev križišča v  Šmartnem  

 

 

►Član sveta Boštjan Lah je vprašal kako potekajo aktivnosti v zvezi z PUC Šmartno in podal  

     pohvalo in zahvalo  predsedniku Sveta Dejanu Crneku za korektno vodenje Sveta in sej sveta z  

     upanjem, da bo tudi novoizvoljeni  Svet deloval tako dobro kot sedanji. 

 

V zvezi z aktivnostjo izgradnje PUC Šmartno je predsedujoči povedal, da je bil podan popravek za 

promotorsko vlogo in sicer glede parkirnih mest ter, da je Komisija pri pregledu vloge zasebnega 

partnerja ugotovila pomanjkljivosti v treh delih. Neuradno, pa  naj bi  zaradi teh  pomanjkljivosti ,bila 

vloga zavrnjena tudi na Mestnem svetu. Povedal je tudi, da ga skrbi informacija Oddelka za 

predšolsko vzgojo in izobraževanje, da zaradi širitve vrtca na Brodu, vrtec v PUC Šmartno za našo 

četrtno skupnost, ni potreben. 

 

Predsedujoči je podal še naslednji informaciji: 

- nova avtobusna linija Gameljne - Črnuče naj bi bila uvedena še pred volitvami 

- 1. faza ureditve Ulice Angele Ljubičeve – okoli šole je izvedena, pred slavnostno otvoritvijo, 

je potrebna še osvetlitev. Nato sledi izvedba 2. faze ureditve te ulice okoli stanovanjskih hiš. 

 

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

Dnevni red je bil  izčrpan in predsedujoči je sejo zaključil ob 19.30 uri.     

 

Zapisala:                                                                           Predsednik Sveta četrtne skupnosti 

Brigita Pavlič                                                                                 Šmarna gora 

                                                                                                Mestne občine Ljubljana 

                                                                                                         Dejan Crnek 


