
 

 

Številka:900- 239 /2020  - 4                                                                                            

Datum:03.12.2020 

 

 

Z A P I S N I K 

 

13. seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, MOL, ki je potekala v sredo,  02. 12. 2020 ob 17.30 uri, 

v dvorani na sedežu ČS, 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 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, Franc Marolt, Marija Medja,  

                                               Dragan  Matić, Monika Morgenstern Vrhovnik, Renata  Jernejc,    

                                               Tomaž Pajnič,  Alenka Pirjevec, Marko Ramovž,  Alojz Suhoveršnik  

                                               in Renata Zajc.  

 

ODSOTNA: Maja Premrl 
                                                
                          

OSTALI NAVZOČI: g. Dejan Crnek- podžupan MOL, Rosana Vidmar - Policijska postaja Šiška in  

Brigita Pavlič – strokovna sodelavka Službe  za lokalno samoupravo, MU MOL. 

 

 

Seja se ni snemala, ker v prostoru kjer je potekala ni tehničnih možnosti snemanja.  

Upoštevana so bili ukrepi Vlade RS ter priporočila in navodila NIJZ ( socialna distanca, maske, 

razkužilo). 

 

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

skupaj s sklicem seje. 

 

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

   

 

1. Potrditev zapisnika 12. redne seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, Mestne 

občine Ljubljana  

2. Aktivnosti med 12. in 13. sejo- prejeta -poslana pošta 

3. Zaključek izvrševanja FN ČS Šmarna gora za leto 2020- sejnine  

4. Pobude, predlogi in vprašanja članov sveta  

 
                   
Navzočih je bilo 10 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 10 članov sveta. 

Za predlagani dnevni red je glasovalo 9 članov sveta. 

Proti ni glasoval nihče. 

Dnevni red je bil sprejet. 



 

 

 

 

******** 

 

Navzočnost na seji se je ob 17.38 uri spremenila ( prisotnih 12 članov ) 

 

******** 

 

 

AD 1 

POTRDITEV ZAPISNIKA 12. 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. 1/13: 

Svet četrtne skupnosti Šmarna gora potrjuje zapisnik 12. seje brez pripomb. 

 

Navzočih je bilo 12 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 12 članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo 12 članov sveta. 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

 

AD 2 

AKTIVNOSTI MED 12. IN 13. SEJO- PREJETA POSLANA POŠTA 

 

Gradivo so člani sveta prejeli s sklicem seje.  

 

Vprašanj in razprave ni bilo.  

 

 

 

 

AD 3 

ZAKLJUČEK IZVRŠEVANJA FN ČS ŠMARNA GORA ZA LETO 2020- SEJNINE  

 

Člani Sveta so skupaj z vabilom prejeli tabelo udeležbe na sejah za tekoče leto.  

  

Predsedujoči je dal na glasovanje  

 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 2/13: 

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 za udeležbo na sejah za leto 2020 izplača v 

višini, kot je določeno v tabeli, vključno z zadnjo decembrsko redno sejo. 

 

Navzočih je bilo 12 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 12 članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo 12 članov sveta. 

Sklep je bil sprejet. 

 



 

 

 

AD 4 

POBUDE, PREDLOGI IN VPRAŠANJA ČLANOV SVETA  

 

Primož Burgar je povedal, da smo prejeli pisno zahvalo župnijske Karitas Šmartno pod Šmarno 

goro za pakete pomoči socialno ogroženim  posameznikom in družinam, da je na tacenskem 

parkirišču postavljena novoletna smreka, ki bo v prihajajočih dneh tudi okrašena z lučkami in okraski 

ter, da se morajo hlodi z avtobusnega postajališča št. 60 v Šmartnu na podlagi inšpekcijske odločbe 

zaradi prometne varnosti, odstraniti. Alojz Suhoveršnik je  predlagal, da bi se upravljavca ceste 

zaprosilo za  soglasje, da bi hlodi ostali.  

 

V nadaljevanju je predsedujoči vprašal Podžupana g. Dejana Crneka ali ve, zakaj se čisti in ureja 

zemljišče v Šmartnu, na delu, kjer je predvidena gradnja Centra ČS Šmarna gora, ker četrtna 

skupnost o tem nima nobene informacije. 

Med sejo je Podžupan g. Dejan Crnek preveril pri pristojnih in povedal, da bo urejena začasna 

deponija v času izvajanja aglomeracij – izgradnje kanalizacije, zato  se ureja dovozna pot in izvaja 

posek drevja. Kot  je še bilo povedano, se plan izgradnje kanalizacije spreminja in kjer bodo 

pridobljena zemljišča, se bo gradnja pričela prej, kot je bilo sprva načrtovano. 

 

Alenka Pirjevec je spregovorila o problematiki pluženja na Ul. Ivice Pirjevčeve in vprašala kdaj se 

bo navedena ulica plužila. 

Predsedujoči je povedal, da vsako leto prejemamo vprašanja krajanov  zakaj se določene ulice ne 

pluži. Nato je pojasnil, da pluženje izvaja Komunalno podjetje Ljubljana ( v nadaljevanju KPL) in  

njihovi pogodbeniki po Planu zimske službe. Pluženje se prične, ko je na cesti 15 cm snega. 

Pogodbeniki na območju ČS Šmarna gora ne smejo prej pričeti s pluženjem in posipanjem, dokler ne 

prejmejo poziva odgovornih za izvajanje zimske službe na KPL. Četrtna skupnost nima  možnosti 

odločati kje, kdaj in kako se bo plužilo, lahko spremlja samo stanje glede pluženja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

******** 

 

Predsedujoči je sejo zaključil ob 18:30. 

. 

 

 

Zapisala: 

Brigita Pavlič                                                                                   Predsednik Sveta četrtne skupnosti 
                                                                                                                Šmarna gora 

                                                                                                         Mestne občine Ljubljana 

                                                                                                                Primož Burgar        

 


