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Številka: 900- 343 /2015-4                                                                               

Datum:  04.11.2015 

 

                                                          Z A P I S N I K 

 

2. izredne seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, s krajani, ki je bila v torek 03.11.2015 ob 19. uri 

na naslovu Šmartno 5. 

 

Sejo je sklical in vodil predsednik sveta g. Primož Burgar. 

Predsedujoči je ugotovil, da je na začetku seje od 13 članov sveta  navzočih  11 članov sveta,  kar je 

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

 

NAVZOČI ČLANI SVETA: Artelj Stanislav, Burgar Primož,Bogdan Groznik, Renata Jernejc,                                              

                                               Franc Marolt, mag. Tanja Muha, mag. Alenka Pirjevec,Maja Premrl,  

                                               Alojz Suhoveršnik, Renata Zajc in Valentin Zavašnik.                                               

 

ODSOTNI ČLANI SVETA:  Dr. Dragan Matić in Jelka Lebesmühlbacher (opravičeno) 

 

OSTALI NAVZOČI: Brigita Pavlič in Snježana Zrnić-strokovni sodelavki Službe za lokalno  

                                   samoupravo MU MOL. 

 

  

 

 

 

Določen je bil naslednji DNEVNI RED: 

 

1. ZEP 2016- ČS Zeleni ambasador (dogovor o izvedbi programov, ki jih bo ČS Šmarna gora 

izvajala v času zelenega ambasadorstva  od 01.2. do 21.2.2016) 

2. Razno 
 

 

                                                                           AD 1 

 

                                        ZEP 2016- ČS Zeleni ambasador  
 

Člani sveta so gradivo prejeli na seji. 

 

Predsedujoči je podal kratko obrazložitev v zvezi z akcijo. 

1.2.2015 ČS Šmarna gora prevzame naziv Zeleni ambasador v okviru projekta ZEP 2016. 

 

V  času od 1.2. do 21.2.2015 bo ČS izvedla naslednje aktivnosti: 

- kmečka tržnica s prodajo domačih kmetijskih pridelkov ter izdelkov ročne in umetne obrti; 

- delovanje sončne elektrarne v povezavi z predstavitvijo delovanja kurilnice na lesno bio maso 

- postopek priprave sirupov iz zelišč 

 

ČS Šmarna gora se bo na info točki predstavila 06. 02 2015 ob 10.00 uri. 
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Predsedujoči je predlagal, da bi se za koordinacijo aktivnosti in  izvedbo programov imenovala  

delovna skupina ČS ŠG ZEP 2016 sestavljena iz treh predstavnikov sveta ČS in 3 predstavnikov  

Turističnega društva Šmarna gora- Tacen. Imena predstavnikov bo Turistično društvo posredovalo 

naknadno. 

 

Predlogi za člane delovne skupine iz sveta ČS so bili: 

- mag. Alenka Pirjevec 

- Franc Marolt 

- Primož Burgar 

 

PREDLOG SKLEPA štev. 1/2i: 

Svet ČS Šmarna gora za pripravo programov in koordinacijo aktivnosti  imenuje 6-člansko  

delovno skupino, sestavljeno iz treh predstavnikov Sveta ČS -mag. Alenke Pirjevec, Francija 

Marolta in Primoža Burgarja. Turistično društvo Šmarna gora Tacen bo imena predstavnikov 

za delovno skupino posredovalo naknadno. 

Naloga delovne skupine je priprava programov in koordinacija. 

Delovna skupina deluje od  imenovanja do zaključka  zelenega ambasadorstva ČS Šmarna 

gora. 

 

Navzočih je bilo 11 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 11 članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo 11 članov sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

 

AD 2 

 

Razno 

 

Predsedujoči je povedal, da  Društvo tabornikov pripravlja program prazničnega sejma z zabavo, 

delavnicami, sladicami in drugimi aktivnostmi.  

 

Na glasovanje je dal  

                                                                           

PREDLOG SKLEPA štev. 2/2i: 

Za izvedbo delavnice za otroke se Društvu tabornikov dodeli sredstva v višini 200 €. 

 

Navzočih je bilo 11 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 11 članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo 11 članov sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

                                                                                                                                                 

Seja je bila  zaključena  ob 20.00 uri. 

 

 

Zapisala:                                                                                           Predsednik Sveta četrtne skupnosti 

Brigita Pavlič                                                                                                 Šmarna gora 

                                                                                                              Mestne občine Ljubljana 

                                                                                                                       Primož Burgar 


