
 

 

 

Številka:900- 15/2017-4                                                                                                                                                                    

Datum:19.01.2017 

 

 

Z A P I S N I K 

 

17. seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, ki je bila v sredo,  18. 01. 2017 s pričetkom ob 18.30 

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).  

 

Seja se je snemala. 

 

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: Primož Burgar, Stanislav Artelj, Bogdan Groznik, Franc Marolt,    
                                                      Marko Ramovž, Alojz Suhoveršnik in  Renata Zajc. 

 

OPRAVIČENO ODSOTNI: mag. Alenka Pirjevec, Renata Jernejc, Maja Premrl in  

                                                 Valentin Zavašnik. 

 

ODSOTNI: mag. Tanja Muha in dr. Dragan Matić. 

                       

OSTALI NAVZOČI:Brigita Pavlič -strokovna sodelavka Službe za lokalno samoupravo 

                                                                           

Predsedujoči je predlagal dnevni red, ki so ga člani sveta prejeli skupaj s sklicem za sejo. 

Razpravljal ni nihče, zato je predsedujoči dal na glasovanje naslednji DNEVNI RED: 

 

1. Potrditev zapisnika 16. redne in 5. izredne  seje  Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, 

Mestne občine Ljubljana 

2. Aktivnosti med 16. in 17. sejo- prejeta in poslana pošta 

3. Izvedbeni načrt ČS Šmarna gora za leto 2017 in register tveganj  

4. Poročilo predsednika sveta 

5. Pobude, predlogi in vprašanja članov sveta ter pobude občanov  
              

 

Navzočih je bilo 7 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 7 članov sveta. 

Za predlagani dnevni red je glasovalo 7 članov sveta. 

 

Dnevni red je bil sprejet. 

 

 

AD 1 

POTRDITEV ZAPISNIKA 16. REDNE IN 5. 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 

Predsedujoči je odprl razpravo.  



 

 

 

Zapisnik 16. seje: 

O zapisniku ni razpravljal nihče, zato je predsedujoči dal na glasovanje 

PREDLOG SKLEPA št. 1/ 17: 

Svet četrtne skupnosti Šmarna gora sprejema zapisnik 16. redne seje brez pripomb. 

 

Navzočih je bilo 7 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 7 članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo 7 članov sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

Zapisnik 5. izredne seje: 

O zapisniku ni razpravljal nihče, zato je predsedujoči dal na glasovanje 

PREDLOG SKLEPA št. 2/ 17: 

Svet četrtne skupnosti Šmarna gora sprejema zapisnik 5. izredne seje brez pripomb. 

 

Navzočih je bilo 7 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 7 članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo 7 članov sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 2 

AKTIVNOSTI MED 16. IN 17. SEJO- PREJETA IN POSLANA POŠTA 

 

Gradivo so člani sveta prejeli naknadno. 

Vprašanj s strani članov sveta ni bilo.  

 

 

AD 3 

IZVEDBENI NAČRT ZA LETO 2017 IN REGISTER TVEGANJ 

 

Gradivo so člani sveta prejeli skupaj z vabilom na sejo. 

 

Predsednik Sveta je podal  obrazložitev  predloga izvedbenega načrta izvajanja programov in 

projektov ČS Šmarna gora vezanih na izvrševanje finančnega načrta  za leto 2017. Predlagal je 

dopolnitev izvedbenega načrta z izvedbo  programa- izobraževanje osnovnošolcev za primer požara.   

 

Ker drugih dopolnitev izvedbenega načrta in pripomb na register tveganj  ni bilo, zato je predsedujoči 

dal na glasovanje naslednja predloga sklepov 

 

PREDLOG  SKLEPA ŠT. 3/17 

Izvedbeni načrt za leto 2017 se dopolni z programom-izobraževanje osnovnošolcev za primer 

požara. 

Svet ČS Šmarna gora, MOL sprejema Izvedbeni načrt za leto 2017 z razporeditvijo finančnih 

sredstev po programih kot je razvidno v tabeli in  register tveganj. 

 

 

Navzočih je bilo  7 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo  7 članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo  7 članov sveta. 

 

Sklep je bil sprejet 



 

 

PREDLOG  SKLEPA ŠT. 4/17: 

Svet ČS Šmarna gora, MOL se je seznanil  z registrom tveganj za leto 2017. 

 

Navzočih je bilo  7 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo  7 članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo  7 članov sveta. 

 

Sklep je bil sprejet 

 

 

AD 3 

                                 POROČILO PREDSEDNIKA SVETA 

 

Predsedujoči je poročal o: 

- končnem poročilu pregleda dokumentov- Služba za notranjo revizijo, ki je opravila revizijo, nima  

  pripomb; 

- razgovoru s predstavnikom Mestnega redarstva- vodjem četrtnega  okoliša za območje ČS Šmarna  

  gora o prometne in varnostne problematike z območja ČS; 

- predlogih 3 lokacij, ki jih je ČS posredovala za oblikovanje prioritetnega seznama in elaborata  

  lokacij, na katerih bi se periodično izvajale meritve hitrosti; 

- nadaljevanju aktivnosti projekta širitve ceste in izgradnjo pločnika v Zgornjih Gameljnah, od  

  h.št. 42 do 50 in zaključki  sestanka, ki je bil  z lastniki zemljišč dne 04.1.2017; 

- 2. neuradni študiji Celovitih protipoplavnih ukrepov za povodje Gameljščice na območju MOL   

  za obravnavano območje ob Gameljščici s pritoki in ob Gračenici na območju Mestne občine  

  Ljubljana;  

- koordinaciji predsednikov svetov ČS s podžupanom, na katerem so bili seznanjeni z projekti  

  MOL v izvajanju in zaključenimi projekti MOL;  

 
 

AD 4 

POBUDE, PREDLOGI IN VPRAŠANJA ČLANOV SVETA IN POBUDE OBČANOV 

 

► Vprašanj in pobud članov sveta ni bilo. 

 

► Pobuda občana Gameljn  za odkup dela ceste s parc. št. 600 k.o. Gameljne ter ureditev  

    poti, ki vodi od "pasje šole" ob Savi do Gameljn ( obrez razraščene vegetacije in nasutje).       

   Odkup zemljišč in vzdrževanje zemljišč  ni v pristojnosti četrtne skupnosti. V obeh primerih gre za  

    zemljišča, ki niso v lasti Mestne občine Ljubljana. Glede odkupa cestnega dela zemljišča s  

    parcelno številko 600 k.o. Gameljne, morajo  prošnjo oz. pobudo za odkup Oddelku za ravnanje z  

    nepremičninami,MU,MOL, podati lastniki zemljišča oz. dela ceste, čemur pa  ČS ne nasprotuje.  

    Pot, ki pelje od podvoza pod avtocesto do Gameljn je pešpot, namenjena je pešcem in lastnikom  

    parcel. Del poti, ki vodi od podvoza avtoceste do »pasje šole« je občinsko zemljišče in je      

    kategorizirano,zato jo MOL tudi vzdržuje. Od "pasje šole" naprej  do Gameljn pa pot ni  

    kategorizirana saj  zemljišče ni več mestno. Četrtna skupnost bo poizkušala urediti, da se ta del  

    poti deloma sanira. 

 

      

Dnevni red je bil izčrpan in predsedujoči je sejo zaključil ob 20:00 uri. 

 

Zapisala: 

Brigita Pavlič                                                                                          Primož Burgar    

                                                                                               Predsednik Sveta četrtne skupnosti 

                                                                                                                Šmarna gora 

                                                                                                         Mestne občine Ljubljana                                                                                     

                                                                                                                 


