
 

 

 

Številka:900- 325/2016-4                                                                                                                                                                      

Datum:10.11.2016 

 

 

 

Z A P I S N I K 

 

16. seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, ki je bila v sredo,  09. 11. 2016 ob 18.00 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. 

 

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, Renata Jernejc,  

                                               Franc Marolt, mag. Tanja Muha, Maja Premrl, Marko Ramovž,  
                                                   Alojz Suhoveršnik, Renata Zajc in Valentin Zavašnik. 

 

ODSOTNI: mag. Alenka Pirjevec (opravičeno) 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 15. redne seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, Mestne občine 

Ljubljana 

2. Aktivnosti med 15. in 16. sejo- prejeta in poslana pošta  

3. Poročilo predsednika sveta 

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

  

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. 

 

 

AD 1 

POTRDITEV ZAPISNIKA 15. REDNE  SEJE  SVETA ČETRTNE SKUPNOSTI ŠMARNA  

GORA, MESTNE OBČINE LJUBLJANA 

 
Gradivo  so člani sveta prejeli skupaj z vabilom na sejo. 

 

Član Sveta g. Zavašnik je podal pripombo na zapisnik: 

- na str. 4 se črta beseda Bife Sava, ker ima samo poligon policije dodaten odvod. 
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Predsedujoči je dal na glasovanje 

PREDLOG SKLEPA št. 1/ 16: 

Svet četrtne skupnosti Šmarna gora sprejema zapisnik 15. redne seje s pripombo g. Zavašnika. 

 

Navzočih je bilo 10 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 10 članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo 10 članov sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 2 

AKTIVNOSTI MED 15. IN 16. SEJO- PREJETA IN POSLANA POŠTA 

 

Gradivo so člani sveta prejeli naknadno. 

Predsedujoči je podal pojasnila v zvezi z prispelo in poslano pošto med sejama. Vprašanj s strani 

članov sveta ni bilo.  

 

Ob 18.09 uri se je navzočnost  na seji  spremenila ( prisotnih 11 članov sveta). 

 

 

AD 3 

                                 POROČILO PREDSEDNIKA SVETA 

 

Predsedujoči je povedal, da je v nedeljo,06.11. prišlo v naši ČS do neljubega dogodka - okvare na 

vodovodnem sistemu ter posledično do onesnaženja pitne vode. O dogodku je zvedel po facebooku, 

prek katerega so krajani izrazili ogorčenje nad  neobveščenostjo. V ponedeljek, 8.11. 2016 je namreč 

JP Vodovod-Kanalizacija na svoji spletni strani objavil obvestilo o prekuhavanju in omejitvi uporabe 

pitne vode za uporabnike v naselju Šmartno ter opazil več oseb in vozil JP VO-KA, ki so 

pregledovali območje okoli gostilne Košir. Četrtna skupnost o onesnaženju pitne vode s strani JP 

VO-KA ni bila obveščena, je pa ravnala preventivno -  na spletni strani ČS in na krajevno običajen 

način smo izobesili plakate s spletni strani JP VO-KA o prekuhavanju vode. Člane sveta je v 

nadaljevanju seznanil z vsebino dopisa, ki je bil poslan JP VO-KA in njihovim odzivom na dopis,da 

pripravljajo celostno informacijo, ki bo posredovana ČS predvidoma do konca tedna z podrobnejšim 

orisom okoliščin uvedbe ukrepa prekuhavanja. Povedal je tudi, da bo zadevo izpostavil prihodnji 

teden na koordinaciji predsednikov z podžupanom. 

Člani sveta bodo informacijo JP VO-KA z  orisom okoliščin neljubega dogodka prejeli po e-pošti. 

 

Predsedujoči je poročal še : 

- da je nova številka Šmarnogorskih razgledov pripravljena, raznos po gospodinjstvih bo 15.11.; 

- o dogodkih, ki se bodo dogajali v novembru in decembru v ČS; 

- o ponudbi Zveze prijateljev mladine Ljubljana za izvedbo programa »Zavestno starševstvo«, v  

   sklopu katerega bi izvajali predavanja za starše tudi v ČS; 

- o razgovoru, ki ga je imel krajan z županom MOL z željo stanovalcev Šturmove ulice     

  po ureditvi prometne problematike, parkiranjem in ureditvijo novega parkirišča v Tacnu. Župan je  

  obljubil, postavitev 2 hitrostnih ovir –  ležečih policajev in prometnega znaka; 

- da se postopek za širitev ceste in izgradnjo pločnika v Zg. Gameljnah nadaljuje- na podlagi  

  sklenjene  pogodbe med lastniki objekta in MOL, bo v letu 2017  potekala rušitev hiše ter izgradnja  

  pločnika v celotnem delu od izvoza z gorenjske avtoceste do križišča v Zg. Gameljnah s cesto za  

  Povodje; 

- da bo 17.11. na četrtni skupnosti informativni obisk ter pogovor z mestnim redarjem, ki opravlja  

  delo vodje četrtnega okoliša na terenu. Sodelovali in spremljali ga bodo študentje Fakultete za  

  varnostne vede Univerze v Mariboru; 

- da  sta v Šmartnem, na avtobusnih postajališčih( pri kapelici)postavljena 2 nova koša za odpadke;  

- da se je uredila zelenica in obrezalo drevje pri končni avtobusni postaji v Sr. Gameljnah ter ob cesti  

  med h. št. 33 in 35 in  nasulo del poti za Mercatorjem; 
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- da bo četrtna skupnost sodelovala z Zvezo prijateljev mladine Ljubljana pri izvedbi programa  

  »Zavestno starševstvo« z brezplačnimi predavanji za starše. 

 

AD 4 

POBUDE, PREDLOGI IN VPRAŠANJA ČLANOV SVETA IN POBUDE OBČANOV 

 

Predsedujoči je uvodoma podal pojasnilo za sklicevanje dopisnih – korespondenčnih sej sveta za 

katere mora biti podlaga sklep sveta. Sedmi odstavek 58. člena Statuta MOL namreč določa, da 

predsednik sveta sklicuje in vodi seje, deveti odstavek istega člena  pa da se za delovanje sveta 

smiselno uporabljajo določila poslovnika mestnega sveta.  

Po pojasnilu je predsedujoči dal na glasovanje  

 

PREDLOG SKLEPA št. 2/16: 

Predsednik sveta ČS Šmarna gora lahko sklicuje dopisne seje v primerih, ko časovno ni možen 

sklic redne ali izredne seje. Dopisne seje se izvedejo s pisnim glasovanjem o predlogu sklepa 

(o katerih se ne razpravlja in se člani  odločajo le ZA ali PROTI) ali telefonsko. 

Sklep velja do preklica. 

  

Navzočih je bilo 11 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 11 članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo 11 članov sveta. 

 

Sklep je bil sprejet 

 

 

►Alojz Suhoveršnik je vprašal: 

   - kdaj bo, kot je bilo obljubljeno, urejena cesta Zg. Gameljne – Povodje? 

   - ali je pridobljena informacija glede postavitve vodnjaka na starem delu pokopališča? 

   - kdo je postavil betonske klopi ob poti iz Črnuč do Sračje doline? 

    

 

► Marko Ramovž pa je povedal, da je po nedavnem močnem deževju Cesta Zg. Gameljne- Povodje  

     zopet vsa luknjasta. 

  

    Predsedujoči je povedal, da je ureditev ceste res obljubljena, da pa podatka o tem, kdaj bo izvedeno  

    nima. Za informacijo o preplastitvi in sanacijo udarnih jam bomo zaprosili pristojni oddelek  

    na MOL, glede postavitve vodnjaka pa JP Žale. Strokovno službo se zadolži, da pridobi    

    informacijo pa glede postavitve klopi. 

 

 

►mag. Tanjo Muha in Alojza Suhoveršnika je zanimalo ali je s strani MOL po usklajevalnem  

    sestanku v zvezi z celovitimi protipoplavnimi ukrepi na območju MOL že prišel odgovor? 

 

   Predsedujoči je povedal, da odgovora še nimamo.  

 

 

 

Dnevni red je bil izčrpan in predsedujoči je sejo zaključil ob 19:00 uri. 

 

Zapisala: 

Brigita Pavlič                                                                                          Primož Burgar    

     

                                                                                               Predsednik Sveta četrtne skupnosti 

                                                                                                                Šmarna gora 

                                                                                                         Mestne občine Ljubljana                                                                                     

                                                                                                                 


