
 

 

 

Številka: 900- 128 /2017-4                                                                               

Datum:  20.04.2017 

 

                                                          Z A P I S N I K 

 

6. izredne seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, ki je bila v sredo, 19.04.2017 ob 20. uri  v 

Spodnjih Gameljnah 28. 

 

Seja se ni snemala. 

 

Sejo je sklical in vodil predsednik sveta g. Primož Burgar. 

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: Artelj Stanislav, Burgar Primož, Bogdan Groznik, Renata Jernejc, Franc   

                                               Marolt,mag. Alenka Pirjevec, Marko Ramovž, Alojz Suhoveršnik in                

                                               Renata Zajc.                                               

 

ODSOTNI ČLANI SVETA: dr.Dragan Matić, mag.TanjaMuha, Maja Premrl in Valentin Zavašnik.                                                 

 

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

 

  

 

Določen je bil naslednji DNEVNI RED: 

 

1. Program Dneva ČS 

2. Razno 

 

 

AD 1 

PROGRAM DNEVA ČS 

                                     
Predsedujoči je prisotne seznanil, da bo prireditev »Krajani krajem« v počastitev Dneva ČS potekala 

12. maja na športnih igriščih v Srednjih Gameljnah. V programu bodo sodelovala društva iz ČS in 

učenci Osnovne šole Šmartno. Letošnja prireditev je namenjena predvsem otrokom in mladini, zato je 

tudi program prireditve temu primerno prilagojen. Ni še potrjeno ali  bosta v programu sodelovala JP 

Snaga in JP Vodovod-Kanalizacija z obiskom maskote Cevka. Plezalne stene zaradi  visokega stroška 

najema ne bo. 

 

Član sveta Alojz Suhoveršnik je vprašal  ali bodo fitnes naprave v Gameljnah postavljene, da bi bila  

otvoritev na dan prireditve? 

Predsedujoči je povedal, da bo ponovno govoril z Oddelkom za šport, ki naj bi te naprave postavil. 

 

 

 

 



 

 

V nadaljevanju so bili podani predlogi za podelitev priznanj ČS. Po razpravi je predsedujoči dal na 

glasovanje  

 

PREDLOG  SKLEPA ŠT. 1/6i: 

Priznanje Četrtne skupnosti  Šmarna gora  za leto 2017 prejmeta Alojz Suhoveršnik iz PGD 

Gameljne in Jure Šilc. Naroči se izdelava priznanj. 

 

Navzočih je bilo 9 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 8 članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo 8 članov sveta.  

Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 2 

RAZNO 

 

Predsedujoči je povedal, da je bila prejeta pobuda krajana, da se ob načrtovani gradnji kanalizacije in 

ostale komunalne infrastrukture po Cesti Cirila Kosmača delno premakne tudi trasa cestišča med 

parcelama 505 in 506/1 k.o. Tacen, s predlogom, da se poravna dolgi blagi ovinek na klancu med 

omenjenima parcelama.  

 

Po razpravi je predsedujoči dal na glasovanje 

PREDLOG  SKLEPA ŠT. 2/6i: 

Svet ČS Šmarna gora podpira pobudo, da se ob načrtovani gradnji oz. gradnji kanalizacije in 

ostale komunalne infrastrukture po Cesti Cirila Kosmača delno premakne tudi trasa cestišča. 

Pobuda se posreduje v reševanje Oddelku za gospodarske dejavnosti in promet.  
 

Navzočih je bilo 9 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 9 članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo 9 članov sveta.  

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

  

Predsedujoči je v nadaljevanju povedal, da bo v soboto, 22.4.2017 potekalo rušenje hiše v Zgornjih 

Gameljnah v območju s h. št. 44, zaradi česar bo popolna zapora vozišča za vsa motorna vozila, razen 

za avtobuse LPP. Dela za širitev ceste in izgradnjo pločnika se bodo pričela po prvomajskih 

praznikih. Poročal je še, da sta bila na sestanku s podpredsednikom Sveta ČS in  KPL glede 

problematike vožnje njihovih in kooperantskih kamionov v gramoznico Gameljne. Direktorja KPL 

kljub obljubi, da bo prisoten na sestanku, ni bilo. Na vprašanje kakšne kratkoročne oz. dolgoročne 

plane ima KPL po uporabi gramoznice, predstavnik KPL ni znal odgovoriti, je pa bilo dogovorjeno, 

da bo direktor KPL poskušal na to odgovoriti. Sestanek oz. pogovor se je zaključil brez zaključkov. 

 

 

Seja je bila  zaključena  ob 20.55 uri. 

 

 

Zapisala:                                                                                           Predsednik Sveta četrtne skupnosti 

Brigita Pavlič                                                                                                 Šmarna gora 

                                                                                                              Mestne občine Ljubljana 

                                                                                                                       Primož Burgar 


