
 

 

Številka:900- 11  /2020  - 4                                                                                            

Datum:23.01.2020 

 

 

Z A P I S N I K 

 

9. seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, MOL, ki je bila v sredo,  22. 01. 2020 ob 17.30 uri, 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,  Monika Morgenstern Vrhovnik, Alenka Pirjevec,  

                                              Marko Ramovž,  Alojz Suhoveršnik in Renata Zajc.  
                                                
OPRAVIČENO ODSOTNA:  Dragan  Matić in Maja Premrl. 
 

                          

OSTALI NAVZOČI: Janez Zajec – Policijska postaja Šiška in  Brigita Pavlič– strokovna sodelavka  

                                   Službe za lokalno samoupravo, MU MOL.   

                                         

 

Člani Sveta so z minuto molka počastili spomin na preminulega člana g. Valentina Zavašnika. 

 

 

******** 

 

Predsedujoči je predlagal  DNEVNI RED, ki so ga člani sveta četrtne skupnosti Šmarna gora prejeli 

skupaj s sklicem za sejo. 

 

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

1. Potrditev zapisnika 8. redne seje  Sveta Četrtne skupnosti Šmarna  gora, Mestne občine   

              Ljubljana 

2. Aktivnosti med 8. in 9. sejo- prejeta poslana pošta 

3. Poročilo predsednika 

4. Izvedbeni načrt ČS in register tveganj za leto 2020  

5. Pobude, predlogi in vprašanja članov sveta  

              
                    
Navzočih je bilo 9 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 9 članov sveta. 

Za predlagani dnevni red je glasovalo 9 članov sveta. 

Dnevni red je bil sprejet 

 



 

 

 

AD 1 

POTRDITEV ZAPISNIKA 8. REDNE SEJE  SVETA ČETRTNE SKUPNOSTI 

ŠMARNA  GORA, MESTNE OBČINE LJUBLJANA 

 

Gradivo za to točko dnevnega reda so člani sveta prejeli skupaj z vabilom. 

 

V razpravi o zapisniku je Alojz Suhoveršnik podal  vsebinski popravek na besedilo, zapisno v 5. točki 

glede vožnje avtobusa št. 21: 

- pravilno je iz Ježice v Beričevo, iz Beričevega  na Ježico, nazaj v Beričevo  in šele potem v 

Gameljne. 

  
********** 

 

Ob 17.41 uri se je navzočnost  na seji  spremenila ( prisotnih 10 članov sveta). 
 

********** 

 

 

 Predsedujoči je dal na glasovanje  

 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 1/9: 

Svet četrtne skupnosti Šmarna gora potrjuje zapisnik 8. seje z popravkom besedila v 5. točki 

glede vožnje avtobusa št. 21 - iz Ježice v Beričevo, iz Beričevega  na Ježico, nazaj v Beričevo  in 

šele potem v Gameljne. 

 

Navzočih je bilo 10 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 10 članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo 9 članov sveta. 

Proti ni glasoval nihče. 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

 

AD 2 

AKTIVNOSTI MED 8. IN 9. SEJO- PREJETA POSLANA POŠTA 

 

Gradivo so člani sveta prejeli s sklicem seje.  

 

Razprave ni bilo.  

 

 

 

AD 3 

POROČILO PREDSEDNIKA 

 

 

Predsedujoči je  povedal, da se je pričela obnova tacenskega mosta, da bodo dela  potekala od 

januarja- junija 2020 in  da bo v času izvajanja del delna zapora. Predvidoma septembra 2020 naj bi 

bil most saniran ter, da razpis za izvajalca del na Malem grabnu še ni zaključen. Člane Sveta je 

seznanil z odprtimi  zadevami, izpostavljenimi na sklicanih koordinacijah ČS z OGDP v letih 2018 in 

2019. Ker zemljiško knjižna ureditev lastnikov parcel, ki so odstopili zemljišča za gradnjo pločnika v 

zg. Gameljnah še vedno ni urejena, se pripravi dopis Oddelku za ravnanje z nepremičninami (ORN), 

v vednost se ga pošlje tudi županu. 

 



 

 

AD 4 

IZVEDBENI NAČRT ČS IN REGISTER TVEGANJ ZA LETO 2020 

 

Člani Sveta so  skupaj z vabilom  prejeli osnutek izvedbenega načrta ČS in register tveganj. 

  

 

Razprave ni bilo, zato je predsedujoči  dal na glasovanje  

 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 2/9: 

Ker pripomb na osnutek izvedbenega načrta za leto 2020 ni bilo, se preoblikuje v predlog. Svet 

ČS Šmarna gora ga sprejema z razporeditvijo finančnih sredstev po programih, kot je razvidno 

v tabeli. 

Navzočih je bilo 10 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 10 članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo 10 članov sveta. 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 3/9: 

Svet ČS Šmarna gora se je seznanil z registrom tveganj za leto 2020. 

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 

POBUDE, PREDLOGI IN VPRAŠANJA ČLANOV SVETA   

 

 

Predsedujoči je podal predlog, da se pred naslednjo sejo sestaneta Pododbora in pripravita predloge 

za izvajanje del komunalne dejavnosti za leto 2020.  

 

V nadaljevanju je člane Sveta seznanil  s prošnjo Društva upokojencev Šmartno – Tacen pri izdaji 

zbornika društva ter prošnjo za uporabo prostora – sejne sobe v Domu gasilcev in krajanov Tacen. 

 

 

Razpravljal je Alojz Suhoveršnik. Po razpravi je predsedujoči dal na glasovanje  

 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 4/9: 

V program ČS, Svet ČS uvršča brezplačno prostovoljno aktivnost  za samopomoč starejših, 

katerega namen je povezovanje starejših  ljudi v prijateljsko skupino, pogovor in druženje. 

Skupina do 10 oseb naj bi se srečevala enkrat na dva tedna v dopoldanskem času. Skupina bi 

pričela z delovanjem  meseca marca 2020.  

Z navedenim programom se dopolni sklep št. 13/5, ki je bil sprejet na  5.seji dne 22.04.2015.   

Navzočih je bilo 10 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 10 članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo 9 članov sveta. 

Proti ni glasoval nihče. 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

Stanislav Artelj je želel pojasnilo glede izgradnje plinifikacije po Šmartnu glede na to, da je  

Energetika izvajala izvajala dela mimo gostilne Bizeljčan do Ul. Željka Tonija. Predsedujoči mu je 

pojasnil, da Energetika izvaja dela na podlagi gradbenega dovoljenja in želi, da se objekte v Šmartnu 

priklopi na plin še v tem letu. 



 

 

Renata Jernejc je povedala, da je ob cesti na Straži odlagališče odpadnega materiala, ki bi ga bilo 

potrebno odstraniti. Nadaljnje je še povedala, da se ji ne zdi prav, da so delavci VOKASNAGE na 

Rašici, v kamion istočasno praznili odpadke iz črnih in rjavih zabojnikov, glede na dejstvo, da se 

poudarja, da je potrebno odpadke ločevati. Alojz Suhoveršnik je pojasnil, da je zemljišče v privatni 

lasti in da to območje spada pod ČS Črnuče.  

 

Janez Zajec iz PP Lj.-Šiška, vodja varnostnega okoliša za območje ČS Šmarna gora, je podal 

pregled dogodkov.V navedenem času je bilo več vlomov, tatvine, najdbe predmetov, nasilja v družini 

in prepoved približevanja, povožena žival na cesti, spori med sosedi in  v družini, prometna nesreča 

ter najdene mrtve osebe. Povedal je, da bo podal predlog za povečano posredovanje policije v  

križišču v Tacnu zaradi izvajanja del na tacenskem mostu ter tehtanje tovornih vozil v Šmartnu. 

 

Alojz Suhoveršnik je povedal, da je pot od Ribiškega doma proti Črnučam, od brvi, v dolžini  

cca 150 m neurejena. Predlaga, da bi se pot v dogovoru s ČS Črnuče uredila, da bi bila bolj varna za 

pešce in kolesarje. Pot bi bilo potrebno poravnati in izvesti minimalen obrez drevja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

******** 

 

Predsedujoči je sejo zaključil ob 19:25 uri. 

 

 

Zapisala: 

Brigita Pavlič                                                                                   Predsednik Sveta četrtne skupnosti 
                                                                                                                Šmarna gora 

                                                                                                         Mestne občine Ljubljana 

                                                                                                                Primož Burgar        

 


