Številka:900- 288/2018-4
Datum:25.10.2018

ZAPISNIK
28. seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, ki je bila v sredo, 08. 10. 2018 ob 18.00 uri, v sejni
sobi na sedežu ČS, 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 10 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,
Renata Jernejc, mag. Tanja Muha, mag. Alenka Pirjevec,
Alojz Suhoveršnik, Marko Ramovž, Renata Zajc in
Valentin Zavašnik.
ODSOTNI: dr. Dragan Matić in Maja Premrl
OSTALI NAVZOČI: Janez Zajec- Policijska postaja Ljubljana-Šiška in Brigita Pavlič- Služba za
lokalno samoupravo,MU,MOL
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 27. seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, Mestne občine
Ljubljana
2. Aktivnosti med 27. in 28. sejo- prejeta in poslana pošta
3. Poročilo predsednika sveta
4. Pobude, predlogi in vprašanja članov sveta

Navzočih je bilo 10 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 10 članov sveta.
Za predlagani dnevni red je glasovalo 10 članov sveta.
Dnevni red je bil sprejet.
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POTRDITEV ZAPISNIKA 27. SEJE SVETA ČETRTNE SKUPNOSTI ŠMARNA GORA,
MESTNE OBČINE LJUBLJANA
Gradivo za to točko dnevnega reda so člani sveta prejeli skupaj z vabilom na sejo.
Ker razprave ni bilo, je predsedujoči dal na glasovanje naslednji
PREDLOG SKLEPA št. 1/ 28:
Svet četrtne skupnosti Šmarna gora potrjuje zapisnik 27. seje brez pripomb.
Navzočih je bilo 10 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 9 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 9 članov sveta. PROTI ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.
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AKTIVNOSTI MED 27. IN 28. SEJO- PREJETA IN POSLANA POŠTA
Gradivo so člani sveta prejeli skupaj z vabilom na sejo.
Kratka pojasnila, vezana na nekatero prejeto pošto iz seznama, je podal predsedujoči. Vprašanj s
strani članov sveta ni bilo.

Ob 18.29 uri se je navzočnost na seji spremenila ( prisotnih 11 članov sveta).
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POROČILO PREDSEDNIKA SVETA
Predsedujoči je povedal, da se zaključuje štiriletni mandat Sveta ČS, v katerem je bil medsebojni
odnos članov korekten ter, da si dobro delovanje svetnikov želi tudi v bodoče . V tem obdobju so se
nekatere naloge sicer izvedle, bi si želeli, da bi se uredilo še kaj več. Slednje ni bilo odvisno od Sveta
ČS, pač pa od posameznih oddelkov na MO Ljubljana, drugih inštitucij ter razpoložljivih finančnih
sredstev.
Najpomembnejše pridobitve za ČS Šmarna gora so bile: širitev ceste in izgradnja pločnika v Zg.
Gameljnah, izgradnja pločnika od priključka AC do Zg. Gameljn, obnova otroškega igrišča v
Gameljnah, napeljava plinovoda do Šmartna, avtobusna povezava Gameljne-Črnuče, izdaja
informatorja Šmarnogorski razgledi, ureditev oz. vzdrževanje nekaterih poljskih poti in pričetek
delovanja mladinske aktivnosti v Gameljnah.
V nadaljevanju je še povedal, da je bilo na srečanju predsednikov svetov ČS ob zaključku mandata
poudarjeno, da je delovanje četrtnih skupnosti zelo pomembno.
Zahvalil se je članicama Sveta ČS mag. Tanja Muha in mag. Alenki Pirjevec pri izdaji informatorja
Šmarnogorski razgledi in strokovni sodelavki Službe za lokalno samoupravo Brigiti Pavlič za
opravljeno delo.
Raznos Šmarnogorski razgledi bo po volitvah, 19. ali. 20. 11.2018 in to je zadnja številka
informatorja v mandatnem obdobju 2014-2018. Kako bo z izdajo informatorja v bodoče, bo odločil
novoizvoljeni Svet ČS.
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Predsedujoči je podal še sledeče informacije o dogodkih in prireditvah:
- 8.11. srečanje članov Sveta ob zaključku mandata;
- od 3. do 5. 12. Miklavžev sejem, ki ga organizira Turistično društvo Šmarna gora - Tacen;
- 11.12. predstava za otroke z obiskom Dedka Mraza;
- 22.12. praznični sejem v Šmartnu, v organizaciji Društva tabornikov Rašiški rod.
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POBUDE, PREDLOGI IN VPRAŠANJA ČLANOV SVETA
Član Sveta Alojz Suhoveršnik je povedal, da se v zvezi z obvozno cesto do gramoznice trenutno ne
dogaja nič in da je osebno želel razgovor s pristojnimi, vendar neuspešno.
Član Sveta Marko Ramovž je opozoril na neobrezano drevje ob cesti čez Stražo. Vetrovne razmere
so povzročile, da je na cesti kar nekaj vej in opozoril,da bo še večji problem nastal v zimskem času.
Kot je povedal predsedujoči in strokovna sodelavka, je Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet
MU MOL naročil obrez drevja v lanskem letu.
S strani MOL naj bi se vršil redni pregled cest in bi moral že nadzornik pregleda sproti obveščati
Oddelek za gospodarske dejavnosti, kje je zaradi varnosti udeležencev v prometu, potreben obrez in
to tudi izvesti. Cesta skozi Stražo proti Črnučam oz. v obratni smeri je nasploh problematična, saj
poteka večinoma čez gozd in je že pogostokrat prišlo do podrtja dreves.

Dnevni red je bil izčrpan in predsedujoči je sejo zaključil ob 18:45 uri.

Zapisala:
Brigita Pavlič

Primož Burgar
Predsednik Sveta Četrtne skupnosti
Šmarna gora
Mestne občine Ljubljana
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