
 

 

Številka:900- 104  /2020  - 4                                                                                            

Datum:11.06.2020 

 

 

Z A P I S N I K 

 

10. seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, MOL, ki je potekala v sredo,  10. 06. 2020 ob 18.00 uri, 

v dvorani, na sedežu Četrtne skupnosti Šmarna gora, Pločanska 8, Ljubljana.  

 

 

Sejo je sklical in vodil predsednik sveta g. Primož Burgar (v nadaljevanju: predsedujoči). 

 

Predsedujoči je ugotovil, da je na začetku seje od 12 članov sveta navzočih 9 članov sveta, kar je 

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

 

 

NAVZOČI ČLANI SVETA: Primož Burgar, Stanislav Artelj, Franc Marolt, Marija Medja,  

                                               Renata   Jernejc,   Tomaž Pajnič,  Alenka Pirjevec, Maja Premrl, 

                                               Marko Ramovž in Renata Zajc.  
                                                
ODSOTNOST STA OPRAVIČILA: Alojz Suhoveršnik in Monika Morgenstern Vrhovnik 

ODSOTEN: Dragan  Matić  

                          

OSTALI NAVZOČI: Rosana Vidmar - Policijska postaja Šiška in  Brigita Pavlič – strokovna sodelavka 

Službe  za lokalno samoupravo, MU MOL. 

 

 

 

******** 

Predsedujoči je pozdravil vse navzoče.  

Nato je člane Sveta seznanil, da je v izrednih  okoliščinah, ko je  delovanje Sveta ovirano, dopustno 

odstopanje od načina delovanja Sveta in  predlagal, da se seja  ne snema. Na glasovanje je dal sledeči 

 

PREDLOGA SKLEPA ŠT. 1/10: 

V skladu z 171. členom Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, katerega določba 

se smiselno uporablja tudi za delovanje svetov četrtnih skupnosti,  se 10. seja Sveta ČS Šmarna 

gora zaradi izrednih okoliščin, ne snema. 

Navzočih je bilo 9 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 8 članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo 8 članov sveta. 

Proti ni glasoval nihče. 

Sklep je bil sprejet. 

 

******** 

 

V nadaljevanju je predsedujoči povedal, da Svet ČS,  na podlagi 93. člena Poslovnika mestnega sveta 

Mestne občine Ljubljana pred določitvijo dnevnega reda, odloča o mandatnem vprašanju in nato 

predal besedo predsednici Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ( v nadaljevanju 

KMVVI). 

Predsednica  KMVVI je podala poročilo in predlog sklepa komisije. 



 

 

 

 

 

 

Po poročilu predsednice komisije  so člani sveta glasovali o 

 

PREDLOGU UGOTOVITVENEGA SKLEPA: 

Svet četrtne skupnosti Šmarna gora Mestne občine Ljubljana potrjuje mandat članu Sveta  

g. Tomažu Pajniču.  

 

Mandat člana Sveta je vezan na mandat članov Sveta ČS Šmarna gora in začne veljati z dnem sprejema 

ugotovitvenega sklepa. 

 

 

Navzočih je bilo 9 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 8 članov sveta. 

Za predlagani dnevni red je glasovalo 8 članov sveta. 

Proti ni glasoval nihče. 

Sklep je bil sprejet. 

 

                                       

******** 

 

Člani sveta četrtne skupnosti Šmarna gora so s sklicem seje prejeli sledeči DNEVNI RED: 

 

1. Kadrovske zadeve - potrditev  mandata  nadomestnemu članu Sveta  

2. Potrditev zapisnika 9. redne seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, Mestne občine 

Ljubljana  

3. Aktivnosti med 9. in 10. sejo- prejeta -poslana pošta 

4. Poročilo predsednika 

5. Zaključni račun ČS Šmarna gora za leto 2019 

6. Izvrševanje finančnega načrta ČS Šmarna gora 2020 

7. Evidentiranje kandidatov za Svet OŠ Šmartno pod Šmarno goro 

8. Pobude, predlogi in vprašanja članov sveta 

 

  

Predsedujoči je pojasnil, da je bil mandat članu Sveta potrjen pred glasovanjem o dnevnem redu zato 

je predlagal, da prejšnja 2. točka Potrditev zapisnika 9. redne seje Sveta Četrtne skupnosti 

Šmarna gora, Mestne občine Ljubljana postane 1.točka,  ostale točke pa se  ustrezno preštevilčijo 

in  dal na glasovanje spremenjeni DNEVNI RED: 

  

1. Potrditev zapisnika 9. redne seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, Mestne 

občine Ljubljana  

2. Aktivnosti med 9. in 10. sejo- prejeta -poslana pošta 

3. Poročilo predsednika 

4. Zaključni račun ČS Šmarna gora za leto 2019 

5. Izvrševanje finančnega načrta ČS Šmarna gora 2020 

6. Evidentiranje kandidatov za Svet OŠ Šmartno pod Šmarno goro 

7. 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 

 

 



 

 

AD 1 

POTRDITEV ZAPISNIKA 9. REDNE SEJE  SVETA ČETRTNE SKUPNOSTI 

ŠMARNA  GORA, MESTNE OBČINE LJUBLJANA 

 

Predlog zapisnika  so člani sveta prejeli skupaj z vabilom. 

 

Ker pripomb na zapisnik ni bilo je  predsedujoči  dal na glasovanje  

 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 2/10: 

Svet četrtne skupnosti Šmarna gora potrjuje zapisnik 9. 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. 

 

 

 

 

AD 2 

AKTIVNOSTI MED 9. IN 10. SEJO- PREJETA POSLANA POŠTA 

 

Gradivo so člani sveta prejeli s sklicem seje.  

 

Član sveta Marko Ramovž je menil, da odgovor Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet MU 

MOL na dopis ČS glede izvajanja del na cesti Gameljne –Črnuče v Zg. Gameljnah, ni smiseln. 

Četrtna skupnost bi morala biti s strani pristojnega oddelka predhodno seznanjena z plani vzdrževanja 

cest za tekoče leto.  

Predsedujoči je povedal, da je govoril s pripravljavcem odgovora  in mu tudi povedal, da takšnih 

nesmiselnih odgovorov naj ne pošiljajo ter podal informacijo, da je bil razlog obnove – zastajanje 

padavinske vode, kar so morali urediti tudi zaradi varnosti v prometu. 

 

 

 

AD 3 

POROČILO PREDSEDNIKA 

 

 

 

Dan ČS 

Zaradi epidemije korona virusa  COVID-19 v maju mesecu ni bil izveden Dan ČS. V kolikor bodo 

razmere dopuščale, se bo program v počastitev Dneva ČS izvedel v drugi polovici meseca septembra. 

Odločitev naj bi bila znana v mesecu avgustu. 

 

Šivanje zaščitnih mask 

ČS Šmarna gora se je vključila v akcijo šivanja zaščitnih mask. Mestna občina Ljubljana je 

zagotovila potrebni material, četrtna skupnost pa je zbrala prostovoljce, ki so zašili cca 1000 

pralnih mask. Maske so bile  razdeljene društvom upokojencev, udeležencem čistilne akcije 

in prostovoljnim gasilskim društvom. 

 

Članica sveta Alenka Pirjevec je menila, da se prostovoljcem, ki so šivali zaščitne maske 

objavi javna  zahvala v Šmarnogorskih razgledih. 

 
 



 

 

Šmarnogorski razgledi 

Spomladanske številke Šmarnogorskih razgledov zaradi epidemije korona virusne bolezni ni bilo 

možno pripraviti.  Predvidoma bo nova številka Šmarnogorskih razgledov izšla v  drugi polovici leta, 

vsebina pa bo prilagojena času in dogodkom med epidemijo. 

 

Čistilna akcija 

29.4.2020 je potekala čistilna akcija v Mestni občini Ljubljana, v katero so bile  vključene tudi četrtne 

skupnosti. ČS Šmarna gora je z nosilcem akcije Turističnim društvom Šmarna gora – Tacen izvedla 

akcijo na svojem območju, skupaj z društvi. Sodelovalo je cca 130 udeležencev. Sodelujoči so prejeli 

tudi pralne maske. 

 

Center ČS Šmarna gora 

Vezano na izgradnjo centra ČS Šmarna gora v Šmartnu, je Mestna občina Ljubljana odkupila in 

postala lastnica tudi preostalega dela zemljišča – Ježarjeve domačije ( zemljišče med obstoječim 

občinskim zemljiščem in pokopališčem). V začetku junija sta si zemljišče in obstoječa objekta na 

odkupljenem zemljišču ogledala tudi Podžupana g. Dejan Crnek in  g. Janez Koželj. Oba objekta sta 

namreč v vplivnem območju zaščite, Ježarjeva domačija pa je spomeniško zaščitena. Podžupan g. 

Janez Koželj meni, da bi bilo smiselno leseni objekt ohraniti, saj bi bil lahko po ureditvi namenjen 

programu športa. Predlog je, da bi se okolica okoli objekta očistila v sodelovanju s krajani, društvi, 

svetniki ČS in člani Društva zelenih nadzornikov. 

 

Članica sveta Renata Zajc je predlagala, da bi se čiščenje izvedlo s sredstvi ČS s področja komunale. 

 

Koordinacija predsednikov in predsednic s Podžupanom MOL g. Dejanom Crnekom 

Na koordinaciji, ki je potekala konec maja, so bili predsedniki in predsednice seznanjene  s  pojasnili 

glede uporabe prostorov Službe za lokalno samoupravo in delovanje četrtnih skupnosti. 

 

 

 

 

 

AD 4 

ZAKLJUČNI RAČUN ČS ŠMARNA GORA ZA LETO 2019 

 

Člani Sveta so skupaj z vabilom  prejeli dokumente zaključnega računa ČS Šmarna gora za leto 

2019- poslovna poročila in poročilo o realizaciji finančnega načrta ČS. K poročilu so prejeli tudi  

prilogo -tabelo posameznih vrst odhodkov, ki jo je pripravila strokovna sodelavka. 

 

  

 

Ker razprave ni bilo,  je predsedujoči  dal na glasovanje  

 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 3/10: 

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

Šmarna gora za leto 2019: 

- Poslovnim poročilom  II -2.1 in II-2.2 

- in Poročilom o realizaciji finančnega načrta ČS  Šmarna gora. 

 

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 5 

IZVRŠEVANJE FINANČNEGA NAČRTA ČS ŠMARNA GORA 2020 

 

REBALANS I proračuna MOL za leto 2020 

Predsedujoči je člane sveta seznanil, da se finančni načrt četrtne skupnosti Šmarna gora z rebalansom 

ne spreminja. 

 

 

Izvedbeni načrt ČS Šmarna gora za leto 2020 

Predsedujoči je povedal, da se bodo do konca leta izvedli tisti programi ČS, ki jih bo možno izvesti. 

Neizvedljive programe pa  se bo spremenilo glede na situacijo. Društva se pisno pozove, da pošljejo 

programe za izvedbo Dneva ČS, če bodo  to dopuščale takratne razmere.  

 

Seje pododborov se skličejo do jeseni. 

 

Predlogov za  spremembo programov oz. nalog v izvedbenem načrtu ni bilo, je pa bilo dogovorjeno, 

da se  popravijo roki za izvedbo nalog Dan ČS - do oktobra 2020 in izvedbo delavnic v okviru 

Oratorija - do avgusta 2020.  

 

 

 

******** 

 

Navzočnost na seji se je ob 19.09 uri spremenila ( prisotnih 9 članov ) 

 

******** 

 

 

 

AD 6 

EVIDENTIRANJE KANDIDATOV ZA SVET OŠ ŠMARTNO POD ŠMARNO GORO 

 

Predlagana sta bila dva kandidata za evidentiranje: 

- Tomaž Pajnič, ki ga je predlagal Primož Burgar in 

- Stanislav Artelj, ki ga je predlagal Marko Ramovž 

 

Oba kandidata sta podala soglasje. 

 

Ker drugih predlogov ni bilo je predsedujoči, dal na glasovanje naslednja predloga sklepov 

 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 4/10: 

Svet ČS Šmarna gora predlaga za evidentiranje v Svet OŠ Šmartno kandidata Tomaža Pajniča. 

Navzočih je bilo 9 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 8 članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo 8 članov sveta. 

Proti ni glasoval nihče. 

Sklep je bil sprejet. 

 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 5/10: 

Svet ČS Šmarna gora predlaga za evidentiranje v Svet OŠ Šmartno kandidata Stanislava Artelja. 

Navzočih je bilo 9 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 8 članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo 8 članov sveta. 

Proti ni glasoval nihče. 

Sklep je bil sprejet. 



 

 

 

 

 

AD 7 

POBUDE, PREDLOGI IN VPRAŠANJA ČLANOV SVETA 

 

Predsedujoči je povedal, da je za novo vodjo varnostnega okoliša za ČS Šmarna gora iz Policijske 

postaje Šiška imenovana Rosana Vidmar, ki se je nato  predstavila. V nadaljevanju  je povedala, da je 

opravila terenski pregled glede parkiranja vozil na območju Šmartna in da je že ukrepala glede 

nepravilno parkiranih vozil. S problematiko je seznanila tudi svoje sodelavce, ki bodo to spremljali 

problematiko predvsem ob šoli in pri pokopališču. 

 

 

Renata Zajc: 

 je pred sejo posredovala pisno pripombo in predlog vezan na izvedbo kolesarske steze. Kot 

je ugotovila, na obnovljenem tacenskem mostu ni varnega izvoza za kolesarje proti Tacnu. 

Predlagala je, da se po zgledu nasprotnega pasu  naredi izvoz za kolesarje tudi na strani proti 

Tacnu. 

Predsedujoči je povedal, da bo investitorju obnove – DRSI-ju poslan dopis z navedeno problematiko. 

 

 in vprašala ali se lahko pri zadnji hiši na Rocenski postavi prometni znak »Prepovedano 

parkiranje in ustavljanje ». 

Predsedujoči ji je odgovoril, da  zemljišče ni v lasti MOL. 

 

 

Primož Burgar – predsedujoči je povedal, da naj bi bila po rekonstrukciji ceste skozi Šmartno, oba 

postajališča avtobusa št. 60 na cestišču in da se v Zgornjih Gameljnah izvajajo zemeljska dela 

napeljave plinovoda po dodatnem vodu, do Toplarne Ljubljana. 

 

Stanislav Artelj je povedal, da so lastniki  stanovanjskih hiš po Šmartnu, tudi na Gustinčičevi ulici 

prejeli  obvestilo Energetike Ljubljana za priklop na plin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

******** 

 

Predsedujoči je sejo zaključil ob 20:10. 

. 

 

 

Zapisala: 

Brigita Pavlič                                                                                   Predsednik Sveta četrtne skupnosti 
                                                                                                                Šmarna gora 

                                                                                                         Mestne občine Ljubljana 

                                                                                                                Primož Burgar        

 


