
 

Številka:900- 291/2014-4                                                                                            

Datum:20.11.2014 

 

 

Z A P I S N I K 

 

2. seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, MOL, ki je bila v sredo,  19. 11. 2014 ob 18.00 uri, na 

sedežu Četrtne skupnosti Šmarna gora, Pločanska 8, Ljubljana.  

 

 

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

 

Seja se je pričela ob 18.00 uri. 

 

   

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: Stanislav Artelj,Primož Burgar, Bogdan Groznik,Franc Marolt,  

                                                Mag. Tanja Muha, Mag. Alenka Pirjevec,Maja Premrl, 
                                                Alojz Suhoveršnik,Renata Zajc in Valentin Zavašnik. 

 

ODSOTNI: Renata Jernejc (opravičeno), Jelislava Lebesmühlbacher in Dr. Dragan Matić. 

                          

OSTALI NAVZOČI:  Brigita Pavlič in Snježna Zrnić – strokovni sodelavki Službe za lokalno  

                                    samoupravo, MU, MOL, Manca Smolej in Tanja Kern- Društvo tabornikov   

                                    Rašiški rod  

                                         

 
Predsedujoči je pozdravil vse navzoče, ter podal dva predloga, glede snemanja sej sveta, o katerih naj 

se člani sveta opredelijo in sicer: 

 

1. Snemajo se vse seje sveta v mandatu 2014-2018 

2. Seje se ne snemajo 

 

Člani sveta so podprli prvi predlog, da se seje snemajo, zato je predsedujoči predlagal naslednji 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 1/2: 

 

Seje Sveta četrtne skupnosti Šmarna gora v mandatu 2014-2018 se snemajo. 

 

Navzočih je bilo 10 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 9  članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo 6 članov sveta. 

Proti so glasovali 3 člani sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

V nadaljevanju seje je predsedujoči predlagal DNEVNI RED, ki so ga člani sveta četrtne skupnosti 

Šmarna gora prejeli skupaj s sklicem na sejo. 

 



 

 

 

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

         

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

    Ljubljana 

2. Imenovanje pooblaščene osebe za zastopanje četrtne skupnosti v pravnih poslih   

3. Imenovanje odgovorne osebe za posredovanje informacij za medije 

4. Določitev odgovorne osebe pristojne za posredovanje informacij javnega značaja 

5. Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

6. Izvolitev podpredsednika/ov Četrtne skupnosti Šmarna gora, Mestne občine Ljubljana 

7. Pobude, predlogi in vprašanja članov sveta 
       - aktualnosti vezane na poplave 

       - prednovoletni sejem Šmartno 

 

 

Navzočih je bilo 10 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 8 članov sveta. 

Za predlagani dnevni red je glasovalo 8 članov sveta. 

 

Dnevni red je bil sprejet. 

 

 

 

AD 1 

POTRDITEV ZAPISNIKA 1. REDNE SEJE  SVETA ČETRTNE SKUPNOSTI ŠMARNA  

GORA, MESTNE OBČINE LJUBLJANA 

 

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

 

Članica sveta Mag. Alenka Pirjevec je opozorila na tipkarsko napako, da je  na  zadnji strani 

zapisnika pri predzadnjem odstavku beseda »bo« v stavku napisana dvakrat. 

  

Na zapisnik ni bilo pripomb, zato je predsedujoči predlagal naslednji 

  

PREDLOG SKLEPA ŠT. 2/2: 

Svet četrtne skupnosti Šmarna gora sprejema zapisnik 1. seje brez pripomb. 

 

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 2 

IMENOVANJE POOBLAŠČENE OSEBE ZA ZASTOPANJE ČETRTNE SKUPNOSTI V 

PRAVNIH POSLIH 

 

Predsedujoči je povedal, da na podlagi drugega odstavka 57. člena Statuta MOL, četrtno skupnost v 

pravnih poslih zastopa svet ČS. Ker je svet kolektivni organ, mora pooblastiti osebo, ki bo na podlagi 

sklepov sveta zastopala ČS v pravnih poslih ( podpisovala pogodbe, naročilnice, račune…). Na 

podlagi Odloka o proračunu MOL je oseba, ki ima pooblastilo za zastopanje tudi odredbodajalec za 

izvrševanje finančnega načrta ČS ( podpisuje odredbe za izplačila na podlagi potrjenih računov). 

 



 

 

 Razprave ni bilo, zato je predsedujoči predlagal naslednja predloga sklepov  

PREDLOG SKLEPA ŠT. 3/2: 

Svet Četrtne skupnosti Šmarna gora imenuje predsednika sveta  PRIMOŽA BURGARJA za 

pooblaščeno osebo za zastopanje četrtne skupnosti Šmarna gora v pravnih poslih in je tudi 

odredbodajalec za izvrševanje finančnega načrta ČS. 

 

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. 4/2: 

Svet Četrtne skupnosti Šmarna gora za nadomestnega zastopnika in nadomestnega 

odredbodajalca za izvrševanje finančnega načrta ČS  imenuje člana sveta ALOJZA 

SUHOVERŠNIKA.  

 

Navzočih je bilo 10 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 9 članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo 9 članov sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 3 

IMENOVANJE ODGOVORNE OSEBE ZA POSREDOVANJE INFORMACIJ ZA MEDIJE 

 

Predsedujoči je povedal, da mora organ na podlagi tretjega odstavka 45. člena Zakona o medijih za 

omogočanje posredovanja informacij za medije določiti odgovorno osebo.  

 

Razprave ni bilo, zato je predsedujoči predlagal naslednji  

PREDLOG SKLEPA ŠT. 5/2: 

Svet Četrtne skupnosti Šmarna gora imenuje predsednika sveta PRIMOŽA BURGARJA za 

odgovorno  osebo za posredovanje informacij za medije. 

 

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 4 

DOLOČITEV ODGOVORNE OSEBE PRISTOJNE ZA POSREDOVANJE INFORMACIJ 

JAVNEGA ZNAČAJA 

 

Predsedujoči je pojasnil, da mora vsak organ na podlagi prvega odstavka 9. člena Zakona o dostopu 

do informacij javnega značaja določiti uradno osebo pristojno za posredovanje informacij javnega 

značaja. Imenovana oseba je obenem tudi urednik spletne strani ČS. 



 

 

Predsedujoči tudi povedal, da je potrebno imenovati administratorja, ki vnaša podatke na spletno 

stran po nalogu urednika.  

 

Razprave ni bilo, zato je predsedujoči dal na glasovanje dva predloga sklepov 

 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 6/2: 

Svet Četrtne skupnosti Šmarna gora imenuje predsednika sveta  PRIMOŽA BURGARJA za 

odgovorno osebo za posredovanje informacij javnega značaja. Imenovana oseba je tudi urednik 

spletne strani ČS. 
 

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. 7/2: 

Svet Četrtne skupnosti Šmarna gora za administratorja, ki vnaša podatke na spletno stran ČS 

po nalogu urednika, imenuje Brigito Pavlič, strokovno sodelavko Službe za lokalno 

samoupravo,MU,MOL. 

 

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 

IMENOVANJE KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA 

 

Predsedujoči je povedal, da je Svet ČS v začetku mandata 2010, na 2. seji dne 01.12.2010 sprejel 

sklep št. 6/2 o ustanovitvi tričlanske KMVVI, kot stalne komisije sveta ČS.  

 

Naloge komisije so, da: 

o daje predloge v zvezi z mandatnimi vprašanji, 

o daje predloge v zvezi z volitvami, imenovanji in razrešitvami, 

o opravlja naloge vezane na nezdružljivost funkcije člana sveta 

o opravlja tudi druge naloge, ki jih določi svet. 

 

V nadaljevanju je predsedujoči pozval člane sveta, da podajo predloge za 2 člana in predsednika 

komisije. 

 

Predlogi so bili sledeči:  

- Mag. Tanja Muha za članico 

- Mag. Alenka Pirjevec za predsednico 

- Franc Marolt  za člana 

 

Kandidati so soglašali s kandidaturo. 

 

 

 



 

 

Ker drugih predlogov ni bilo, je predsedujoči predlagal naslednja predloga sklepov 

 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 8/2: 

Za predsednico Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja se imenuje  

MAG. ALENKA PIRJEVEC. 

 

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. 9/2: 

Za dva člana Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja se imenujeta  

MAG. TANJA MUHA IN FRANC MAROLT. 

 

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 6 

IZVOLITEV PODPREDSEDNIKA/OV ČETRTNE SKUPNOSTI ŠMARNA GORA, MESTNE 

OBČINE LJUBLJANA 

 

Predsedujoči je povedal, da 58. člen Statuta MOL določa, da ima svet lahko enega ali več 

podpredsednikov, ki jih izmed članov sveta na predlog predsednika izvoli svet. 

 

Predsedujoči je  za dva  podpredsednika Sveta predlagal Alojza Suhoveršnika in Stanislava Artelja. 

 

Kandidata sta soglašala z kandidaturo. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje sledeči 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 10/2: 

Za dva podpredsednika Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora se imenujeta: 

- ALOJZ SUHOVERŠNIK 

- STANISLAV ARTELJ 

 

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 7 

POBUDE, PREDLOGI IN VPRAŠANJA ČLANOV SVETA 

 

 

 
 aktualnosti vezane na poplave: 

Predsedujoči je povedal, da je v mesecu oktobru in novembru prišlo do velikega poplavljanja na območju ČS 

Šmarna gora. V Tacnu so bili poplavljeni objekti  na Thumovi, Šturmovi, Tacenski cesti, Ul. bratov Novak,Poti 

na goro, Ul. Ivice Pirjevčeve ter na  Poti sodarjev ( 10 avtomobilov je bilo ocenjenih kot totalka, poplavljen je 

bilo tudi pritličje PGD Tacen),v Šmartnem so problemi nastali na Juričevi ulici, na Šmarnogorski poti, 

Gustinčičevi ulici, na Ul. Cirila Kosmača ter Cesti vstaje ( pri spomeniku), v Gameljnah pa ob Gameljščici. 

Stanje je v nekaterih predelih takšno tudi zaradi tega, ker ljudje ne poskrbijo za čiščenje kanalov in rešetk pri 

svojem domu. Za redno čiščenje pa ne skrbijo tudi pristojne službe. 

Predlagal je, da se pripravi poročilo o zatečenem stanju, popiše vse kritične točke in pripravi gradivo -skupek 

zadev ter se ga pošlje najprej članom sveta, nato pa tudi pristojnim instutucijam na državni in lokalni ravni. 

 

V razpravi je član sveta Alojz Suhoveršnik predlagal, da bi popis stanja na terenu po poplavah naloga  članov 

pododborov pri svetu, potem, ko bodo imenovani.  

 

Članica Sveta Mag. Tanja Muha je opozorila na nevarnost zdrsa nabrežine v Srednjih Gameljnah, ki je 

posledica zajedanja Gameljščice v nabrežino zaradi ureditve škarpe. Stanje  si je ogledal predstavnik Oddelka 

za zaščito in reševanje. 

 

 

 

 

                                                                     ************* 

Ob 19.47 uri je sejo  zapustil Alojz Suhoveršnik. Seji sta se pridružili članici Društva tabornikov- 

Manca Smolej in Tanja Kern. 

 

Navzočih je bilo  9 članov sveta. 

                                                               ************ 

 

 

 

 
 Pododbori pri Svetu ČS: 

Predsedujoči je povedal, da so bili že v prejšnjem mandatu ustanovljeni trije Pododbori in sicer: 

- Pododbor za Tacen 

- Pododbor za Šmartno 

- Pododbor za Gameljne in Rašico 

 

Člani Pododborov so bili člani sveta, lahko tudi zunanji člani. 

 

 

Predsedujoči je predlagal  in dal na glasovanje  

PREDLOG SKLEPA ŠT. 11/2: 

Določijo se trije Pododbori pri Svetu četrtne skupnosti Šmarna gora in sicer: 

Pododbor za Tacen, Pododbor za Šmartno in Pododbor za Gameljne z Rašico. 

 

 

Navzočih je bilo 9 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 9 članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo 9 članov sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 



 

 

 

Predlogi  za sestavo Pododbora za Šmartno so bili sledeči: 

- Franc Marolt 

- Maja Premrl 

- Stanislav Artelj 

- Meti Buh Gašparič –zunanja članica 

 

Predlogi  za sestavo Pododbora za Gameljne so bili sledeči: 

- Alojz Suhoveršnik 

- Bogdan Groznik 

- Dr. Dragan Matić 

- Mag. Tanja Muha 

- Jelka Lebesmühlbacher 

- Marko Ramovž -zunanji član 

 

Predlogi  za sestavo Pododbora za Tacen so bili sledeči: 

- Primož Burgar 

- Mag. Alenka Pirjevec 

- Valentin Zavašnik 

- Renata Zajc 

 

Po razpravi je predsedujoči dal na glasovanje naslednji  

PREDLOG SKLEPA ŠT. 12/2: 

V Pododbor za Tacen se imenujejo Primož Burgar, Mag. Alenka Pirjevec,Valentin Zavašnik in 

Renata Zajc.  

 

V Pododbor za Gameljne z Rašico se imenujejo Alojz Suhoveršnik, Bogdan Groznik,  

Dr. Dragan Matić, Mag. Tanja Muha,Jelka Lebesmühlbacher in Marko Ramovž. 

 

V Pododbor za Šmartno se imenujejo člani sveta Franc Marolt, Maja Premrl, Stanislav Artelj 

in Meti Buh Gašparič. 

 

Prve seje pododborov bodo sklicane v roku 14 dni. 

 

Navzočih je bilo 9 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 9 članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo 9 članov sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

 
 

 prednovoletni sejem Šmartno 

Predstavnici Društva tabornikov sta povedali: 

- da bo 3. božično-novoletni sejem v Šmartnem v soboto,20.12.2014; 

- način obveščanja bo preko spletne strani ČS in MOL, po oglasnih tablah na območju ČS  in po  

  gospodinjstvih;  

- koncept sejma ostaja enak kot prejšnja leta- postavljene bodo stojnice s pecivom in čajem, izvedeni razni  

  zabavni programi, delavnice za otroke, sprevod božička; 

- k sodelovanju bodo vabljeni okoliški kmetje,društva in člani Sveta ČS; 

- izkupiček sejma bo šel v dobrodelne namene 

 

Članica Sveta Mag. Alenka Pirjevec je povedala, da bi sodelovala pri izvedbi programa z branjem pravljice ali 

pesmi za otroke.  

 

 



 

 

 

 

 

 Članom sveta  je predsedujoči podal sledeče informacije: 

 

-da je točka pobude, vprašanja in predlogi članov sveta stalna točka na vseh rednih sejah. Člani  

 Sveta lahko podajo predloge ustno na seji ali pisno do seje ( tudi po e-pošti); 

-seje so redne, le kadar  ni pogojev za sklic redne seje, se skliče izredna ali dopisna( korespondenčna)   

 seja; 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje tudi 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 13/2: 

Svet ČS Šmarna gora se strinja, da se vabila in gradiva za seje sveta, članom in članicam pošilja 

po elektronski pošti.  

Navzočih je bilo 9 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 9 članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo 9 članov sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

-da je KPL pričel z dežurstvom v zimski sezoni 2014/15- dopis se članom sveta posreduje v vednost 

-da bodo prejeli obrazec, na katere vpišejo zahtevane osebne podatke in ga čimpreje vrnejo v pisarno  

 ČS; 

-da se bo pripravil in po e-pošti posredoval seznam s tel. št. in e-naslovi (člani so s predlogom  

 soglašali); 

- da bo 10.12.2014 organizirano prednovoletno srečanje starih in novih članov sveta; 

- da bo naslednja seja Sveta ČS v mesecu januarju 2015. 

 

 

 

 
Članica Sveta mag. Tanja Muha je ob koncu predlagala, da se na eno od prihodnjih sej povabi predstavnico 

ZPM Šiška za predstavitev programov z otroci in mladostniki. 

 

 

  

 

*********** 

 

 

 

 

Dnevni red 2. seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora je bil s tem izčrpan in predsedujoči je sejo 

zaključil ob 19:30 uri. 

Zapisala: 

Brigita Pavlič 

                                                                                               Predsednik Sveta četrtne skupnosti 

                                                                                                                Šmarna gora 

                                                                                                         Mestne občine Ljubljana 

                                                                                                            

                                                                                                                Primož Burgar        

 
 


