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ZAPISNIK
20. seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, MOL, ki je potekala v torek, 16. 11. 2021 ob 18.00 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 8 članov sveta, kar je
pomenilo, da je bil svet sklepčen in je lahko pričel z delom.
NAVZOČI ČLANI SVETA: Primož Burgar, Stanislav Artelj, Renata Jernejc, Franc Marolt,
Marija Medja, Tomaž Pajnič, Alenka Pirjevec, Marko Ramovž, in Renata Zajc.
ODSOTNI: Monika Morgenstern Vrhovnik (opravičeno), Alojz Suhoveršnik (opravičeno),
Maja Premrl in Dragan Matić.
OSTALI NAVZOČI: 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.
Upoštevani so bili ukrepi Vlade RS ter priporočila in navodila NIJZ za preprečevanje širjenja okužbe
s Covid-19. Pogoj PCT so izpolnjevali vsi udeleženci.
Predsedujoči je nato 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. Pregled in potrditev zapisnika 19. redne in 6. izredne seje Sveta Četrtne skupnosti
Šmarna gora, Mestne občine Ljubljana
2. Aktivnosti med 19. in 20. sejo- prejeta -poslana pošta
3. Poročilo predsednika
4. Zaključek izvrševanja finančnega načrta 2021
5. Pobude, predlogi in vprašanja članov sveta

Navzočih je bilo 8 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 8 članov sveta.
Za predlagani dnevni red je glasovalo 8članov sveta.
Dnevni red je bil sprejet

AD 1
PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 19. REDNE IN 6. IZREDNE SEJE SVETA
ČETRTNE SKUPNOSTI ŠMARNA GORA, MESTNE OBČINE LJUBLJANA
Predlog zapisnikov so člani sveta prejeli skupaj z vabilom za sejo.
Ob 18.14 uri se je seji pridružila svetnica Renata Zajc ( prisotnih 9 svetnikov).

Predsedujoči je nato odprl razpravo o zapisnikih. Ker pripomb ni bilo je predsedujoči dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA ŠT. 1/20:
Svet četrtne skupnosti Šmarna gora potrjuje zapisnik 19. redne in 6. izredne seje brez pripomb.
Navzočih je bilo 9 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 9 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 9 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.

AD 2
AKTIVNOSTI MED 19. IN 20. SEJO- PREJETA / POSLANA POŠTA
Seznam prejetih/poslanih zadev v obdobju med 19. in 20. sejo, od 15.10. do 09.11.2021, so člani sveta
prejeli s sklicem seje.
Razprave ni bilo.

AD 3
POROČILO PREDSEDNIKA
Predsednik je podal poročilo.

AD 4
ZAKLJUČEK IZVRŠEVANJA FINANČNEGA NAČRTA 2021
Člani sveta so tabelo o udeležbi na sejah sveta v letu 2021 prejeli s sklicem seje.
Po razpravi je predsedujoči dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA ŠT. 2/20:
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
2021 izplača v višini, kot je določeno v tabeli, vključno z 20. redno sejo.
Navzočih je bilo 9 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 9 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 9 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.

AD 5
POBUDE, PREDLOGI IN VPRAŠANJA ČLANOV SVETA

Pobud, predlogov in vprašanj članov sveta ni bilo.

Seja je bila zaključena ob 19:00 uri.
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