
 

 

 

Številka:900 - 163 /2022  - 4                                                                                            

Datum:02.09.2022 

 

 

Z A P I S N I K 

 

24. seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, MOL, ki je potekala v četrtek,  01. 09. 2022 ob 18.00 

uri, v sejni sobi 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 7 članov sveta, kar je 

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

 

 

NAVZOČI ČLANI SVETA: Primož Burgar, Franc Marolt, Marija Medja, Tomaž Pajnič, 

                               Monika Morgenstern – Vrhovnik, Alenka Pirjevec in Renata Zajc 

                        

OPRAVIČENO ODSOTNI: Renata Jernejc, Maja Premrl, Dragan Matić in Alojz Suhoveršnik  

 

ODSOTNI : Stanislav Artelj in Marko Ramovž 

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

 

 

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 23. redne  seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, 

Mestne občine Ljubljana  

2. Aktivnosti med 23. in 24. sejo- prejeta -poslana pošta 

3. Poročilo predsednika  

4. Dan ČS  

5. Rebalans 2022 in spremembe finančnega načrta 2023  

6. Pobude, predlogi in vprašanja članov sveta  

 

 

Navzočih je bilo 7 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 7 članov sveta. 

Za predlagani dnevni red je glasovalo 7 članov sveta. 

 

Dnevni red je bil sprejet 

 

 

 

 



 

 

 

AD 1 

POTRDITEV ZAPISNIKOV 23. REDNE SEJE SVETA ČETRTNE SKUPNOSTI ŠMARNA 

GORA, MESTNE OBČINE LJUBLJANA 

 

Predlog zapisnika so člani sveta prejeli skupaj z vabilom za sejo. 

 

Predsedujoči je  odprl razpravo o zapisnikih. Ker pripomb ni bilo je dal na glasovanje  

 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 1/24: 

Svet četrtne skupnosti Šmarna gora potrjuje zapisnik 23. redne seje brez pripomb. 

 

Navzočih je bilo 7 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 7 članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo  članov sveta. 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

 

AD 2 

AKTIVNOSTI MED 23. IN 24. SEJO- PREJETA / POSLANA POŠTA 

 

 

Poročilo o prejetih/poslanih zadevah  v obdobju med 23. in 24. sejo, so člani sveta prejeli s sklicem 

seje. 

Razpravljal ni nihče. Vprašanj članov sveta ni bilo. 

   

 

 

AD 3 

POROČILO PREDSEDNIKA 

 

 

Predsednik je člane sveta seznanil z naslednjimi informacijami: 

 

- predvidoma od sredine septembra do konca decembra 2022  se bo izvajala  dograditev  

  kanalizacije  po Tacenski cesti in Cesti vstaje. Dela se bodo izvajala  v več fazah. V času gradnje  

  bo popolna zapora državne ceste do Šmartna. 1.faza gradnje bo potekala od križišča z Ul. Ivice  

  Pirjevčeve,  po Cesti vstaje do Šmartna. Konec septembra se bodo izvajala dela na odcepu  

   Molekove ulice. 2 faza  bo Grobeljca in Cesta Cirila Kosmača in ostale ul. v tem delu. 3. faza  

   gradnje  bo od gostilne Košir do nekdanje pekarne v središču Tacna. Zaradi gradnje bodo vsa  

   postajališča  LPP št. 8  v Tacnu ukinjena, avtobus št. 8 bo vozil z Broda po redni trasi, proga 21 pa  

   bo v tem času  podaljšana do Šmartna. Po načrtu ureditve Tacenske ceste od gostilne Košir do bivše  

   pekarne oziroma do križišča z Ul. bratov Novak je vrisan obojestranski pločnik, če ne bo zapletov  

   pri pridobitvi potrebnih zemljišč. Če bodo problemi z odkupi, pa se lahko zgodi, da bo pločnik  

   samo enostranski ali pa ga sploh ne bo. Na tem delu je predvidenih tudi več prehodov za pešce (  

   obstoječi pri gostilni Košir in 4 novi ( malo naprej od avtobusnega postajališča pri gostilni Košir,  

   pri uvozu –izvozu  z dvorišča Doma gasilcev in krajanov, sledijo pa še po 1 prehod pri »Čukiju«,  

   pri nekdanji pekarni in pri Ul. Ivice Pirjevčeve); 

- pričakuje se tudi , da se bo konec tega leta pričela gradnja kanalizacije v Gameljnah 

- v mesecu septembru (19.9.) predviden tudi terenski ogled območja OPPN 184 Pod Šmarno  

  goro in okolice s predstavniki MOL-a in krajani; 

- na pobudo skupine Šmarčanov se bo zeleni otoček v trikrakem križišču v Šmartnu dodatno zasadil.  

  Ti bodo tudi skrbeli in urejali zasaditev. 

 



 

 

AD 4 

DAN ČS 

 

Razširjena seja Sveta ČS  z krajani bo 15.septembra. Prireditev v počastitev Dneva ČS z lokalnimi 

društvi  in v sodelovanju z OŠ Šmartno bo 16. septembra  na prenovljenem igrišču OŠ Šmartno.  

Sodelovanje na prireditvi so do 01.9. do 18.00 ure prijavila naslednja društva: Društvo upokojencev 

Šmartno-Tacen, Društvo tabornikov RaR, KUD Tacen, Turistično društvo Šmarna gora –Tacen, PGD 

Tacen, PGD Gameljne, Čebelarsko društvo Tacen in Vokalna skupina Krila. OŠ bo poskrbela za 

pogostitev. 

 

Predlagani in dani na glasovanje so bili naslednji predlogi sklepov 

 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 2/24: 

Priznanje ČS za leto 2022 prejme Turistično društvo Šmarna gora – Tacen. 

 

Navzočih je bilo 7 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 7 članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo  članov sveta. 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 3/24: 

Sredstva v finančnem načrtu ČS 2022 za izvedbo Dneva ČS, se namenijo: 

-  OŠ Šmartno za pogostitev od 800 -1000 EUR 

-  ostala sredstva  pa  zgoraj navedenim  društvom  v enaki višini  

 

Navzočih je bilo 7 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 7 članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo  članov sveta. 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

Zaradi lokalnih volitev, mora biti gradivo za Šmarnogorske razglede pripravljeno do konca 

septembra. Izdani bodo v oktobru. 

 

 

 

AD 5 

REBALANS 2022 IN SPREMEMBE FINANČNEGA NAČRTA 2023 

 

Strokovna sodelavka je pojasnila, da se finančni načrt ČS za leto 2022 z rebalansom ne spreminja. 

Zaradi uskladitve sredstev, ki pripadajo četrtni skupnosti glede na število prebivalcev, skladno z 

Odlokom o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana, se finančni načrt ČS Šmarna gora 

za leto 2023 povečuje za 26 EUR. 

 

 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 4/24: 

Svet ČS se je seznanil z rebalansom finančnega načrta za leto 2022 in spremembami v 

finančnem načrtu za leto 2023. 

 

Navzočih je bilo 7 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 7 članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo  članov sveta. 

Sklep je bil sprejet. 

 

 



 

 

 

 

AD 6 

POBUDE, PREDLOGI IN VPRAŠANJA ČLANOV SVETA  

 

Alenka Pirjevec  je vprašala ali je zadeva z odkupom zemljišča ob Cesti vstaje, kjer stoji spomenik, 

že rešena. 

Predsedujoči je povedal, da še ne in jo zadolžil, da postavi svetniško vprašanje na seji Mestnega 

sveta. 

 

  

 

 

 

 

******** 

 

 

 

Seja je bila  zaključena ob 20:00 uri. 

 

 

 

Zapisala: 

Brigita Pavlič                                                                                   Predsednik Sveta četrtne skupnosti 
                                                                                                                Šmarna gora 

                                                                                                         Mestne občine Ljubljana 

                                                                                                                Primož Burgar        


