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Številka:900- 124/2016-4                                                                                             

Datum:14.04.2016 

 

 

 

Z A P I S N I K 

 

 

12. seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, ki je bila v sredo,  13. 04. 2016 ob 19.00 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. 

 

NAVZOČI ČLANI SVETA: Stanislav Artelj, Primož Burgar, Bogdan Groznik, 

                                               Franc Marolt, dr. Dragan Matić, mag. Tanja Muha,  
                                                    mag. Alenka Pirjevec, Maja Premrl, Marko Ramovž,  

                                              Alojz Suhoveršnik,Renata Zajc in Valentin Zavašnik. 

 

ODSOTNI: Renata Jernejc (opravičeno ) 

                       

 

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

                                  Tanja Markič- JP  

Energetika Ljubljana 

 

 

Predsedujoči je povedal, da se v skladu s 93. členom Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine 

Ljubljana o mandatnih vprašanjih odloča na začetku seje.  

Mag. Alenka Pirjevec, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pri Svetu 

ČS, je podala poročilo komisije za potrditev mandata članu Sveta ČS Šmarna gora.  

   

Razpravljal ni nihče, zato je predsedujoči dal na glasovanje  

 

PREDLOG UGOTOVITVENEGA SKLEPA 

o potrditvi mandata članu Sveta ČS Šmarna gora 

 

Svet Četrtne skupnosti Šmarna gora potrdi mandat članu sveta  Marku RAMOVŽU. Mandat 

člana je vezan na mandat Sveta ČS Šmarna gora in se začne z dnem sprejema tega 

ugotovitvenega sklepa. 

 

 

Navzočih je bilo 11 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 11 članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo 11 članov sveta. 

 

Ugotovitveni sklep je bil sprejet. 
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Člani sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora so s sklicem seje prejeli sledeči predlog dnevnega reda: 
 

1. Potrditev zapisnika 11. redne seje   Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, Mestne 

občine Ljubljana 

2. Izvedba Dneva ČS  

3. Poročilo predsednika sveta 

4. Pobude, predlogi in vprašanja članov sveta  
              

        

 

Predsedujoči je predlagal razširitev dnevnega reda z novo točko dnevnega reda in sicer: 

-1. točka »Predvidena gradnja manjkajočega plinovodnega omrežja na območju ČS Šmarna 

gora (JP Energetika Ljubljana).  

Ostale točke dnevnega reda se ustrezno preštevilčijo. 

 

Ker razprave ni bilo, je predsedujoči dal na glasovanje RAZŠIRJENI DNEVNI RED: 

 

 

1. Predvidena gradnja manjkajočega plinovodnega omrežja na območju ČS Šmarna gora 

(JP Energetika Ljubljana) 

2. Potrditev zapisnika 11. redne seje   Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, Mestne 

občine Ljubljana 

3. Izvedba Dneva ČS  

4. Poročilo predsednika sveta 

5. Pobude, predlogi in vprašanja članov sveta  
              

        

Navzočih je bilo 12 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 12 članov sveta. 

Za predlagani dnevni red je glasovalo 12 članov sveta. 

 

Dnevni red je bil sprejet. 

 

 

AD 1 

PREDVIDENA GRADNJA MANJKAJOČEGA PLINOVODNEGA OMREŽJA NA 

OBMOČJU ČS ŠMARNA GORA (ENERGETIKA LJUBLJANA) 

 

Predsedujoči je povedal, da  je JP Energetika Ljubljana nekaterim krajanom na območju Tacna in 

dela Šmartnega poslala informativna poizvedovanja, s katerimi je omenjeno podjetje želelo preveriti 

interes občanov za plinifikacijo navedenega območja. Nekatere krajane so zaradi zagotovitve 

prekopov po njihovih zemljiščih, tudi že obiskali. 

  

Predstavnica JP Energetika  Ljubljana je nato predstavila plan izgradnje plinovodnega omrežja, ki je 

odvisen od soglasodajalcev in lastnikov zemljišč. V lanskem letu so obveščali in pridobivali interes 

lastnikov stavb na območju Pšatnika, Ceste v Gameljne in Šmarnogorske poti, letos pa na območju 

Ceste vstaje, Ceste Cirila Kosmača, Molekove ul., ul. Na Palcah, Vipotnikove ul., Grobeljce in ulice 

Jožeta Štruklja. Interes po priključitvi na zemeljski plin je izkazalo malo manj kot 50% krajanov, 

največji interes je v naselju Ceste Cirila Kosmača, kjer se objekti ogrevajo na utekočinjeni naftni plin, 

ki pa je bistveno dražji od zemeljskega plina.  
Pričetek gradnje plinovodnega omrežja na območju Šmartna pod Šmarno goro in oskrba odjemalcev z 

zemeljskim plinom je odvisna od odločitve DRSI, da le-ta prične s potrebno rekonstrukcijo Tacenske ceste 

in Ceste vstaje. Gradnja plinovodnega omrežja po Cesti Cirila Kosmača in Molekovi ulici bi se lahko po 

pridobitvi gradbenega dovoljenja morda pričela še v letošnjem letu ali spomladi 2017.  
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PREDLOG SKLEPA št. 1/ 12: 

Svet ČS Šmarna gora podpira prizadevanja za gradnjo plinovodnega omrežja po planu  

JP Energetika Ljubljana pod pogojem, da se sočasno uredi in izvede še ostala komunalna 

infrastruktura z ostalimi javnimi podjetji na območju MOL. 

 

Navzočih je bilo 12 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 12 članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo 12 članov sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 2 

POTRDITEV ZAPISNIKA 11. REDNE SEJE  SVETA ČETRTNE SKUPNOSTI ŠMARNA  

GORA, MESTNE OBČINE LJUBLJANA 

 
Gradivo so člani sveta prejeli skupaj z vabilom na sejo. 

 

Ker razprave o zapisniku ni bilo, je predsedujoči dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA št. 2/ 12: 

Svet četrtne skupnosti Šmarna gora sprejema zapisnik 11. redne seje brez pripomb. 

 

Navzočih je bilo 12 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 11 članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo 11 članov sveta. 

Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

AD 3 

IZVEDBA DNEVA ČS 

 

Predsedujoči je predstavil program prireditve »Krajani krajem« za 21. aprila 2016 v OŠ Šmartno. Na 

prireditvi bodo sodelovala naslednja društva: PGD Tacen, PGD Gameljne in PGD Rašica, KUD 

Tacen, Društvo upokojencev Šmartno-Tacen, Čebelarsko društvo Tacen, Turistično društvo Šmarna 

gora-Tacen, Planinsko društvo Šmarna gora, Društvo tabornikov Rašiški rod, KUD Gameljne in 

Društvo upokojencev Gameljne – Rašica. Na ogled bo razstava o šolstvu in Šmarni gori. V kulturnem 

programu bodo sodelovali učenci OŠ Šmartno, KUD Tacen in KUD Gameljne. Ostala sodelujoča 

društva bodo predstavila svoje delo in aktivnosti. Sodelovala bo tudi  Policijska postaja Šiška. 

 

Na razširjeni seji s krajani se bodo predstavili Policijska postaja Šiška z varnostnim poročilom, 

Energetika Ljubljana in Mestno redarstvo,MOL. 

   

Predsedujoči je dal na glasovanje  

PREDLOG  SKLEPA ŠT. 3/12 

Svet ČS Šmarna gora, MOL  se je seznanil z programom ob Dnevu ČS. V kolikor bodo stroški 

izvedbe programov manjši od predvidenih, se preostanek sredstev prerazporedi na PP 016024- 

Drugi splošni material in storitve. 

 

Navzočih je bilo 12 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 12 članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo 12 članov sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 
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AD 4 

POROČILO PREDSEDNIKA SVETA 

 

Predsedujoči je poročal o ponudbi za podaljšanje najema radarske table v Šmartnem, o možnosti 

namestitve oglasnih omaric na objekte, ki so v vzdrževanju Službe za lokalno samoupravo,MU,MOL 

namesto predvidenih oglasnih vitrin, o postopkih za  ureditev novega parkirišča v Tacnu, o  

razgovoru na koordinaciji predsednikov ČS glede kadrovske zasedbe ter del in nalog javnih 

uslužbencev SLS na sedežih četrtnih skupnosti. Predsedniki ČS so na koordinaciji tudi izrazili 

nezadovoljstvo nad slabim komuniciranjem oziroma odzivom posameznih oddelkov MOL z četrtnimi 

skupnostmi pri pridobivanju odgovorov na vprašanja ČS.   

  

 

 

 

AD 5 

POBUDE, PREDLOGI IN VPRAŠANJA ČLANOV SVETA IN OBČANOV 

 

 Ustna vprašanja in pobude so podali: 

- Renata Zajc glede izobešanja reklamnih plakatov na ograjo ob parkirišču v Tacnu; 

- dr. Dragan Matić glede odvažanja smeti v poletnem času in ugotovitvijo, da po Gameljnah  

   gospodinjstva nimajo zabojnikov za biološke odpadke in papir; 

- Marko Ramovž glede ureditve ceste Zgornje Gameljne – Povodje; 

- Mag. Tanja Muha  glede dopisov, poslanih VO-KA za pregled meteornih cevi v Srednjih  

  Gameljnah in   ARSU glede problematike meteornih voda na območju ČS. Predlagala je, da  

  bi se članom sveta v bodoče posredovala informacija kdaj je bila kakšna zadeva posredovana  

  pristojnim službam v reševanje ter kakšen je odgovor.   

 

Vezano na podana ustna vprašanja svetnic in svetnikov je predsedujoči povedal: 

-  da so reklamni plakati  na ograjo izobešeni na črno in na zasebnem zemljišču ter da se je v zvezi z  

   navedeno problematiko že pogovarjal na MOL-u; 

- da Snaga v poletnem času vrši pogostejši odvoz odpadkov ter da mora zainteresirani posameznik  

  na Snagi zaprositi za zabojnik za biološke odpadke v kolikor nima kompostnika; 

- da je bila cesta Zgornje Gameljne –Povodje delno sanirana v letošnjem letu – pokrpane oz. zasute  

  so bile vdolbine na cestišču in na enem delu urejeno odvodnjavanje, ni pa to končna rešitev. Delno  

  je bila sanirana tudi cesta čez Stražo, celotna sanacija pa bo izvedena, ko bodo na voljo  

  finančna sredstva 

 

Dr. Dragan Matić je podal informacijo, da je Župan MOL na MOP poslal predlog protipoplavnih 

ukrepov. Zadeva je še v reševanju. Pobuda MOL je, da bi se dogovorili kako koordinirati 

protipoplavne ukrepe. 

 

 

Seja je bila zaključena ob 20:50 uri. 

 

 

 

 

Zapisala: 

Brigita Pavlič                                                                                          Primož Burgar        

                                                                                               Predsednik Sveta četrtne skupnosti 

                                                                                                                Šmarna gora 

                                                                                                         Mestne občine Ljubljana                                                                                     

                                                                                                                 

 


