
 

 

 

 

 

Številka:900- 62/2018-4                                                                                                                                                                       

Datum:08.03.2018 

 

 

Z A P I S N I K 

 

24. seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, ki je bila v sredo, 07. 03. 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 7 članov sveta, kar je 

pomenilo, da je bil svet sklepčen in je lahko pričel z delom. 

 

 

NAVZOČI ČLANI SVETA: Primož Burgar,  Bogdan Groznik, Franc Marolt,  Renata Jernejc,   

                                                  mag. Alenka Pirjevec, Marko Ramovž  in  Valentin Zavašnik. 

 

OPRAVIČENO ODSOTNA: mag. Tanja Muha, Alojz Suhoveršnik in Renata Zajc 

 

ODSOTNI: dr. Dragan Matić, Stanislav Artelj in Maja Premrl 

                       

OSTALI NAVZOČI:  

 Janez Zajec-vodja varnostnega okoliša Policijske postaje 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 23.  seje  Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, Mestne občine 

Ljubljana 

2. Aktivnosti med 23. in 24. sejo- prejeta in poslana pošta 

3. Poročilo predsednika sveta 

4. Zaključni dokumenti finančnega načrta ČS Šmarna gora za leto 2017(poslovno poročilo 

in poročilo o realizaciji finančnega načrta) 

5. Finančni načrt ČS Šmarna gora za leto 2019 in Plan malih del za leto 2019 

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

              

              

Navzočih je bilo 7 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 7 članov sveta. 

Za predlagani dnevni red je glasovalo 7 članov sveta. 

 

Dnevni red je bil sprejet. 
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AD 1 

POTRDITEV ZAPISNIKA 23. 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/ 24: 

Svet četrtne skupnosti Šmarna gora potrjuje zapisnik 23.  seje brez pripomb. 

 

 

Navzočih je bilo 7 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 7 članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo 7 članov sveta.  

Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

AD 2 

AKTIVNOSTI MED 23. IN 24. SEJO- PREJETA IN POSLANA POŠTA 

 

Gradivo so člani sveta prejeli naknadno.  

Predsedujoči je povedal, da je bil prejet odgovor Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet glede 

pobude ČS za spremembo prometne signalizacije v Srednjih Gameljnah.  Ne strinjamo se z 

odgovorom, da je vključevanje vozil v križišče iz smeri Brezovice pregledno, čeprav je že postavljena 

prometna signalizacija. Pobuda ČS, da se zamenja obstoječi prometni znak » neprednostna cesta« z 

znakom »stop« ni bila upoštevana. 

 

Predsedujoči je  dal na glasovanje 

PREDLOG SKLEPA št. 2/ 24: 

Svet ČS se ne strinja z odgovorom OGDP, da je vključevanje vozil v križišče iz smeri Brezovice 

pregledno ter da obstoječa vertikalna signalizacija zagotavlja dovolj varnosti in preglednosti. 

Predlagana pobuda je bila  pripravljena v sodelovanju z vodjo varnostnega okoliša Policijske 

postaje Šiška. V navedenem križišču je namreč že večkrat prišlo do situacije, da bi se skoraj 

zgodila prometna nesreča. 

Zato se na OGDP posreduje slikovni material križišča in predlaga, da se  opravi  terenski ogled 

na kraju samem ob prisotnosti predstavnika ČS Šmarna gora in vodje varnostnega okoliša PP 

Ljubljana Šiška. 

 

 

Navzočih je bilo 7 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 6 članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo 6 članov sveta. 

Sklep je bil sprejet. 

  

 

 

 

AD 3 

POROČILO PREDSEDNIKA SVETA 

 

Predsedujoči je povedal, da je bilo na koordinaciji predsednikov ČS s Podžupanom MOL 

izpostavljeno, da si Rdeči križ Slovenije želi sodelovanje z četrtnimi skupnostmi, z nekaterimi že zelo 

dobro sodeluje, radi pa bi razširili sodelovanje še na druge četrtne skupnosti. Predvsem si želijo, da bi 
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bile njihove aktivnosti vključene v programe četrtnih skupnosti, kot so npr. srečevalnice, brezplačne 

meritve krvnega tlaka in sladkorja, delitev humanitarne pomoči ipd.). 

V zvezi z navedenim je predsedujoči predlagal in dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA št. 3/ 24: 

Na eno od prihodnjih sej se povabi predstavnike Rdečega križa za predstavitev aktivnosti in 

morebitnega dogovora o načinu sodelovanja. 

 

 

Navzočih je bilo 7 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 7 članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo 7 članov sveta.  

Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

 

 

AD 4 

ZAKLJUČNI DOKUMENTI FINANČNEGA NAČRTA ČS ŠMARNA GORA ZA LETO 

2017(POSLOVNO POROČILO IN POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA) 

 

Gradivo so člani sveta prejeli skupaj z vabilom na sejo. 

 

Ker pripomb  ni bilo je predsedujoči dal na glasovanje  naslednji  

 

PREDLOG SKLEPA št. 4/ 24: 

Svet ČS Šmarna gora, MOL se je seznanil z zaključnimi dokumenti finančnega načrta ČS 

Šmarna gora za leto 2017: 

- Poročilom o  doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih  

  programov in podprogramov (II/2.1); 

- Poročilom o doseženih ciljih in rezultatih neposrednega uporabnika in proračunskih postavkah  

  ter projektih (II/2.2); 

- Poročilom o realizaciji finančnega načrta ČS Šmarna gora. 

 

 

Navzočih je bilo 7 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 7 članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo 7 članov sveta. 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 5 

FINANČNI NAČRT ČS ŠMARNA GORA ZA LETO 2019 IN PLAN MALIH DEL ZA LETO 

2019 

 

Gradivo so člani sveta prejeli skupaj z vabilom na sejo. 

 

PREDLOG SKLEPA št. 5/ 24: 

Svet ČS Šmarna gora se je seznanil z osnutkom finančnega načrta ČS Šmarna gora za leto 

2019. Ker člani sveta na osnutek niso imeli pripomb, se ta preoblikuje v predlog. 

 

Navzočih je bilo 7 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 7 članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo 7 članov sveta. 
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Sklep je bil sprejet. 

 

 

PREDLOG SKLEPA št. 6/ 24: 

Svet ČS Šmarna gora  je obravnaval osnutek Plana malih del za leto 2019. Člani sveta na 

osnutek niso imeli pripomb, razen mnenja, da bi se predlagane naloge realiziralo lahko  z 

manjšimi stroški in drugimi  izvajalci, ne pa koncesionarji MOL. Člani sveta na predlagana 

mala dela v planu niso imeli pripomb, zato se ta preoblikuje  v predlog. 

V Planu izvedbe malih del za leto 2019 je predvideno: 

- nabava in postavitev 6 kom obvestilnih tabel » prepovedano odlaganje odpadkov; 

- ureditev cvetličnih gred v Tacnu in Šmartnu ter cvetličnih betonskih korit pred Domom  

  krajanov v Gameljnah; 

- barvanje  ograje mostu čez Gameljščico  v Zgornjih Gameljnah proti Povodju 

- nabava in postavitev  1 kom parkovne  klopi z naslonom tip »rast«; 

- dodatna košnja trave  na otroškem igrišču v Srednjih Gameljnah 

    

 

Navzočih je bilo 7 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 7 članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo 7 članov sveta. 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 6 

POBUDE, PREDLOGI IN VPRAŠANJA ČLANOV SVETA TER POBUDE OBČANOV 

 

 

Primož Burgar je predlagal: 

- da bi v jesenski številki Šmarnogorskih razgledov objavili pregled dela v štiriletnem mandatnem  

   obdobju sveta, v spomladanski številki pa poleg člankov društev in ostalih vsebin še terminski plan  

   dograditve  kanalizacije v okviru aglomeracij,v kolikor bo ta že znan in ga bomo prejeli na ČS.  

- da bi  bila izredna seja Sveta z občani 10.5., prireditev Dan ČS pa 11.5.2018. 

 

V nadaljevanju je še povedal, da bo parkiranje na tacenskem parkirišču po novem plačljivo- 

postavljen naj bi bil  parkomat, zemljišče okoli policijske akademije naj bi se v letošnjem letu 

ogradilo ter, da bo koordinacija predsednikov svetov ČS z Oddelkom za gospodarske dejavnosti in 

promet. 

 

Na glasovanje je dal 

PREDLOG  SKLEPA ŠT. 7/24: 

Na koordinaciji predsednikov svetov ČS z Oddelkom za gospodarske dejavnosti in promet bo 

predsednik Sveta ČS Šmarna gora izpostavil naslednje teme: 

- problematika izvajanja zimske službe –pluženja na območju ČS; 

- ureditev lastništva zemljišč lastnikom po širitvi ceste in izgradnji pločnika v Zgornjih  

   Gameljnah; 

- nezadovoljivi oz. nestrokovni odgovori Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet na  

   pobude ČS in neodgovarjanje na poslane dopise; 

- naloge, za katere želimo, da so  izvedene  oz. vsaj začete v letu 2018 ( izvedba pločnika od Zg.  

   Gameljn do Sr. Gameljn, izvedba 2. Etape rekonstrukcije ceste Zg. Gameljne-Povodje,  

   obnova ceste skozi Gameljne) 

 

Navzočih je bilo 7 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 7 članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo 7 članov sveta. 

Sklep je bil sprejet. 
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Mag. Alenka Pirjevec je vprašala ali je kaj novega v zvezi z gramoznico in ali je pisno zabeleženo, 

kaj je župan obljubil? 

Predsedujoči je povedal, da je Oddelek za urejanje prostora pripravil izris nadaljevanja obvoznice čez 

Gameljne, da se MOL in Agencija RS za okolje še vedno usklajujeta glede prometne ureditve do 

gramoznice, občanom naj bi bila predstavljena nova verzija OPPN. 

 

 

Bogdan Groznik je vprašal, kako se rešuje izgradnja vodovoda za 7 hiš na Ul. bratov Novak? 

Predsedujoči je povedal, da bodo vodovod in kanalizacijo dobili na ulici v sklopu aglomeracij, da pa 

sam predvideva, da bo problem, ker lastniki ne bodo hoteli dati zemljišč. 7 hiš na tej ulici ima sedaj 

lastno zajetje in  jim sedaj ni potrebno plačevati vode. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dnevni red je bil izčrpan in predsedujoči je sejo zaključil ob 20:00 uri. 
 

 

 

 

 

 

Zapisala: 

Brigita Pavlič                                                                                          Primož Burgar    
                                                                                               Predsednik Sveta četrtne skupnosti 

                                                                                                                Šmarna gora 

                                                                                                         Mestne občine Ljubljana                                                                                     

                                                                                                                 

 


