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Številka: 900- 227 /2022-4                                                                              

Datum:  14.11.2022 

 

                                                          Z A P I S N I K 

 

9. izredne seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, ki je bila v petek, 11.11.2022 v gostilni Maček, 

Spodnje Gameljne 28  ob 18.30 uri. 

 

 Seja je potekala izven sedeža ČS, zato se ni snemala. Sejo je sklical in vodil predsednik sveta g. 

Primož Burgar. 

 

NAVZOČI ČLANI SVETA: Primož Burgar, Renata Jernejc, Marija Medja, Franci Marolt,  

Monika Morgenstern Vrhovnik, Tomaž Pajnič, Alenka Pirjevec, Marko Ramovž,Alojz Suhoveršnik 

in Renata Zajc. 

                                              

ODSOTNI ČLANI SVETA:  Stanislav Artelj (opravičeno), Maja Premrl (opravičeno ) in Dragan 

Matić  

 

OSTALI NAVZOČI: Brigita Pavlič - strokovna sodelavka Službe  za lokalno samoupravo, MU    

                                   MOL. 

 

 

Seja se je pričela ob navzočnosti 10 članov sveta,  od 13 –tih, kar je pomenilo, da je svet sklepčen in 

je lahko pričel z delom. 

 

 

DNEVNI RED: 

1. Zaključek izvrševanja FN ČS Šmarna gora za leto 2022- sejnine 

2. Predlogi prioritetnih nalog pri zagotavljanju prometne varnosti na območju MOL za 

leto 2023 

3. Razno 

Dnevni red je bil določen, zato se o njem ni glasovalo. 

 

 

AD 1 

ZAKLJUČEK IZVRŠEVANJA FN ČS ŠMARNA GORA ZA LETO 2022- SEJNINE 

Predsedujoči je prisotne seznanil z udeležbo članov na rednih in izrednih sejah, ki jih je Svet ČS imel  

v letu 2022. 

Ker pripomb oziroma vprašanj ni bilo je predsedujoči dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA št. 1/ 9i: 

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 2022 izplača v višini, kot je določeno v tabeli, vključno z 9. izredno sejo. 

 

Navzočih je bilo 10 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 10 članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo 10 članov sveta. 

Sklep je bil sprejet. 
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AD 2 

PREDLOGI PRIORITETNIH NALOG PRI ZAGOTAVLJANJU PROMETNE VARNOSTI 

NA OBMOČJU MOL ZA LETO 2023 

 

Gradivo so člani sveta prejeli skupaj z vabilom. 

 

Pripomb oziroma dopolnitev s strani članov ni bilo. 

 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 2/ 9i: 

Svet predlaga naslednje prioritetne naloge za vključitev v Letni delovni načrt Policijske uprave 

Ljubljana za leto 2023  pri zagotavljanju varnosti v MOL za območje ČS Šmarna gora: 

- meritve hitrosti na Tacenski cesti, Kajakaški cesti, cesti  skozi Gameljne in cesti skozi  

  Šmartno (v delu od gostilne Bizeljčan, mimo Prelog do ribnika)  

- nadzor nad vožnjo tovornih vozil na cesti skozi Šmartno 

- nadzor nad nepravilnim parkiranjem na območju 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. 

 

 

AD 3 

                                                                

Predsedujoči je člane sveta obvestil, da se bodo zapisnika 25. seje in 9. izredne seje ter poročilo o 

izvrševanju finančnega načrta ČS Šmarna gora za leto 2022, potrdili na korespondenčni seji naslednji 

teden. 

 

 

 

Seja je bila  zaključena ob 19:00 uri.  

Sledilo je delovno srečanje s predsednicami in predsedniki društev ob zaključku mandata. 

 

 

 

Zapisala:                                                                                           Predsednik Sveta četrtne skupnosti 

Brigita Pavlič                                                                                                 Šmarna gora 

                                                                                                              Mestne občine Ljubljana 

                                                                                                                       Primož Burgar 

 

  

- nadzor nad nepravilnim in nevarnim vključevanjem vozil v promet od gostilne Košir na        

  Tacensko in  Kajakaško cesto 


