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Številka: 900- 350 /2016-4                                                                               

Datum:  28.11.2016 

 

                                                          Z A P I S N I K 

 

5. izredne seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, s krajani, ki je bila v petek 25.11.2016 ob 18. 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  8 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, Franc Marolt,  

                                               mag. Tanja Muha, mag. Alenka Pirjevec, Maja Premrl,                                                

                                               Marko Ramovž, Alojz Suhoveršnik, Renata Zajc in Valentin Zavašnik.                                               

 

ODSOTNI ČLANI SVETA:  Dr. Dragan Matić in Renata Jernejc (opravičeno) 

 

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

 

  

 

Določen je bil naslednji DNEVNI RED: 

 

1. Končna potrditev izvajanja finančnega načrta za leto 2016 

2. Razno 

 

 

AD 1 

KONČNA POTRDITEV IZVAJANJA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2016 

 

                                         

Predsedujoči je podal kratko obrazložitev. 

  

Ker razprave ni bilo je predsedujoči dal na glasovanje  

PREDLOG  SKLEPA ŠT. 1/5i: 

Svet ČS Šmarna gora, MOL potrjuje poročilo o udeležbi na sejah sveta. V skladu z  Odlokom o 

financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Ur. list RS. št. 92/07 in 11/09) se 

sejnina predsedniku in posameznemu članu sveta ČS Šmarna gora, za udeležbo na sejah za leto 

2016, določi v višini, kot je  določeno v tabeli, vključno z 5. izredno sejo. 

Član sveta dr. Dragan Matić  se  sejnini za leto 2016 odpoveduje, zato se mu sejnina ne izplača.  

 

Navzočih je bilo 8 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 8 članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo 8 članov sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 
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Ob 18.20 uri se je navzočnost na seji spremenila ( prisotnih 11 članov). 

 

 

 

AD 2 

RAZNO 

 

Predsedujoči je podal še sledeče informacije: 

- da bo 2.12.2016  Dan odprtih vrat Regijskega centra za ravnanje z odpadki Ljubljana( RCERO); 

- da vode v naselju Šmartno ni več potrebno prekuhavati- vzrok onesnaženosti naj bi bil vdor  

   površinske vode iz Šmarne gore v vodovodni sistem v zgornjem delu Šmartnega; 

- da je bil opravljen razgovor z vodjem četrtnega okoliša Mestnega redarstva na katerem je bila  

  izpostavljena prometna in varnostna problematika z območja ČS s slikovnim materialom ; 

- da bo postavljeno prometno ogledalo na Kajakaški zaradi varnega vključevanja vozil  iz Thumove  

  na Kajakaško. 

 

 

 

Marko Ramovž je ponovno izpostavil zelo slabo stanje ceste Zgornje Gameljne- Povodje zaradi 

udarnih jam na vozišču ter da je  potrebna čimprejšnja sanacija udarnih jam ter vprašal kdaj bo cesta 

v celoti urejena tako kot je treba – izvedena preplastitev. 

 

Predsedujoči je povedal, da je bil pred kratkim vodji OGDP poslan dopis vezan tudi na  problematiko 

navedene ceste, vendar odgovora oz. povratne informacije še nismo prejeli.  

 

 

 

 

 

 

Seja je bila  zaključena  ob 19.00 uri. 

 

 

Zapisala:                                                                                           Predsednik Sveta četrtne skupnosti 

Brigita Pavlič                                                                                                 Šmarna gora 

                                                                                                              Mestne občine Ljubljana 

                                                                                                                       Primož Burgar 


