
 

 

 

Številka: 900- 14 /2023-5                                                                                                                                                                       

Datum: 16.02.2023 
 

 

Z A P I S N I K 

 

2. seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, MOL, ki je bila v četrtek, 19. 01. 2023 ob 19.00 uri, na 

sedežu Četrtne skupnosti Šmarna gora, 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 12 članov sveta, kar je 

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

 

NAVZOČI ČLANI SVETA: Katarina Binder Bistan, Primož Burgar, Renata Jernejc, Janez Koželj,           

                                               Boštjan Lah, Nataša Lipovec, Bojan Majič, Franc Marolt, Alenka Pirjevec, 

                                               Marko Ramovž, Alojz Suhoveršnik in Marjeta Tomšič Matić. 

ODSOTNA: Katja Rušt 

                          

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

                                        

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

člani sveta opredelijo in sicer: 

 

1. Seje sveta v mandatu 2023-2026 se snemajo, razen sej, ki se izvajajo izven sedeža ČS 

2. Seje se ne snemajo 

 

Opredelitev posameznega člana sveta glede snemanja sej je razvidna iz spodnje tabele.  

Zap. št. Ime in priimek člana sveta ZA 

snemanje sej 

PROTI 

snemanju sej 

1. Katarina BINDER BISTAN  PROTI 

2. Primož BURGAR  PROTI 

3. Renata JERNEJC ZA  

4. Janez KOŽELJ ZA  

5. Boštjan LAH NEOPREDELJEN NEOPREDELJEN 

6. Nataša LIPOVEC  PROTI 

7. Bojan MAJIČ  PROTI 

8. Franc MAROLT  PROTI 

9. Alenka PIRJEVEC ZA  

10. Marko RAMOVŽ  PROTI 

11. Katja RUŠT ODSOTNA  

12. Alojz SUHOVERŠNIK ZA  

13. Marjeta TOMŠIČ MATIĆ ZA  



 

 

Predsedujoči je ugotovil, da so člani sveta podprli drugi predlog, da se seje sveta ne snemajo. 

 

Sprejet je bil 

SKLEP ŠT. 1/2: 

Seje Sveta četrtne skupnosti Šmarna gora v mandatu 2022-2026 se ne snemajo. 

 

Navzočih je bilo 12 članov sveta.  

Opredeljenih je bilo 11 članov sveta. 

ZA snemanje sej se je opredelilo 5 članov sveta  

PROTI snemanju sej se je opredelilo 6 članov sveta. 

 

 

V nadaljevanju seje je predsedujoči predlagal dnevni red, ki so ga člani sveta četrtne skupnosti Šmarna 

gora prejeli skupaj s sklicem za sejo. 

 

Predsedujoči je odprl razpravo. Razpravljal je član sveta Boštjan Lah. 

 

Po razpravi je predsedujoči dal na glasovanje naslednji DNEVNI RED: 

 

DNEVNI RED:  

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

Ljubljana 

2. Imenovanje odgovorne osebe za posredovanje informacij za medije 

3. Določitev odgovorne osebe pristojne za posredovanje informacij javnega značaja 

4. Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ter delovnih 

teles pri Svetu ČS 

5. Imenovanje podpredsednika/ov Četrtne skupnosti Šmarna gora, Mestne občine 

Ljubljana 

6. Seznanitev z sprejetimi sklepi, vezanimi na poslovniška določila, pravili glede 

varovanja osebnih podatkov, ki jih obdeluje svet in Zakona o integriteti 

7. Dogovor o načinu pošiljanja vabil in gradiv za svet 

8. Dogovor kako oblikovati predloge kandidatov za zavode MOL 

9. Aktualne zadeve 

10. OPPN 334 Tacen -vzhod 

11. Vprašanja, predlogi in pobude članov sveta  

 
 

Navzočih je bilo 12 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 11 članov sveta. 

Za predlagani dnevni red je glasovalo 11 članov sveta. 

Proti je  glasoval 1 član. 

DNEVNI RED JE BIL SPREJET. 

 

 

 

AD 1. 

POTRDITEV ZAPISNIKA 1. REDNE SEJE  SVETA ČETRTNE SKUPNOSTI ŠMARNA  GORA,                     

                                                       MESTNE OBČINE LJUBLJANA 

 

Predlog zapisnika so člani sveta kot gradivo prejeli skupaj s sklicem seje. 

Pisno pripombo za dopolnitev pri točki AD 5 sta podala člana sveta Boštjan Lah in Bojan Majič. 

 

Razpravljal ni nihče, zato je predsedujoči dal na glasovanje 



 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 2/2: 

Svet Četrtne skupnosti Šmarna gora potrjuje zapisnik 1. seje, upoštevajoč pripombo članov Sveta 

Boštjana Laha in Bojana Majiča, da se točka AD 5 dopolni z naslednjo vsebino: Na pobudo člana 

sveta Bojana Majiča, sta kandidata predstavila dosedanje delo, cilje in poglede.  

 

Navzočih je bilo 12 članov Sveta. 

Opredeljenih je bilo 12 članov Sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo 12 članov Sveta.  

SKLEP JE SPREJET. 

 

AD 2. 

IMENOVANJE ODGOVORNE OSEBE ZA POSREDOVANJE INFORMACIJ ZA MEDIJE 

 

Na podlagi tretjega odstavka 45. člena Zakona o medijih mora organ za omogočanje posredovanja 

informacij za medije določiti odgovorno osebo. Praviloma je to predsednik sveta, ki v skladu s Statutom 

MOL predstavlja četrtno skupnost in svet četrtne skupnosti. 

 

Razpravljali so Janez Koželj, Primož Burgar in Alojz Suhoveršnik. 

 

Po razpravi je predsedujoči dal na glasovanje 

  

PREDLOG SKLEPA ŠT. 3/2: 

Svet Četrtne skupnosti Šmarna gora imenuje predsednika sveta g. Primoža Burgarja za 

odgovorno osebo za posredovanje informacij za medije. Kadar gre za kakšno pomembno zadevo, 

je pri dajanju informacij za medije skupaj z odgovorno osebo lahko prisoten tudi član sveta. 

Član sveta lahko daje informacije medijem samo kot občan, ne pa kot predstavnik ČS, sicer 

kazensko in materialno odgovarja.  

Navzočih je bilo 12 članov Sveta. 

Opredeljenih je bilo 12 članov Sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo 12 članov Sveta.   

SKLEP JE SPREJET. 

 

AD 3. 

DOLOČITEV ODGOVORNE OSEBE PRISTOJNE ZA POSREDOVANJE INFORMACIJ            

                                                             JAVNEGA ZNAČAJA 

 

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

javnega značaja, vsak organ določiti uradno osebo pristojno za posredovanje informacij javnega 

značaja. Imenovana oseba je obenem tudi urednik spletne strani ČS. Praviloma je to predsednik sveta, ki 

v skladu s Statutom MOL predstavlja četrtno skupnost in svet četrtne skupnosti. 

 

Razprave ni bilo, zato je predsedujoči dal na glasovanje   

 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 4/2: 

Svet Četrtne skupnosti Šmarna gora imenuje predsednika sveta g. Primoža Burgarja za 

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

spletne strani ČS. 
 

Opredeljenih je bilo 12 članov Sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo 12 članov Sveta.   

SKLEP JE SPREJET. 

 

 



 

AD 4. 

IMENOVANJE KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA TER  

                                                    DELOVNIH TELES PRI SVETU ČS 

 
Svet ČS ima tričlansko komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, kot stalno delovno telo.  

Komisijo  sestavljajo predsednik in dva člana komisije, ki jih svet imenuje izmed članov sveta. 

 

Komisija ima nalogo, 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. 

 

Za sestavo Komisije so bili podani naslednji predlogi: 

- za predsednika Bojan Majič 

- za članici Marjeta Tomšič Matić in Katarina Binder Bistan  

 

Kandidati so soglašali s kandidaturo. 

 

Ker drugih predlogov ni bilo, je predsedujoči predlagal in dal na glasovanje naslednja predloga sklepov  

PREDLOG SKLEPA ŠT. 5/2: 

Za predsednika Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pri Svetu ČS Šmarna gora 

se imenuje g. Bojan Majič. 

 

Navzočih je bilo 12 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 12 članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo 12 članov sveta. 

SKLEP JE SPREJET. 

 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 6/2: 

Za članici Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pri Svetu ČS Šmarna gora se 

imenujeta  ga. Marjeta Tomšič Matić in ga. Katarina Binder Bistan. 

 

Navzočih je bilo 12 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 12 članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo 12 članov sveta. 

SKLEP JE SPREJET. 

 

AD 5. 

VOLITVE PODPREDSEDNIKA/OV ČETRTNE SKUPNOSTI ŠMARNA GORA, MESTNE 

OBČINE LJUBLJANA 

58. člen Statuta MOL določa, da ima lahko svet enega ali več podpredsednikov, ki jih izmed članov 

sveta na predlog predsednika izvoli svet ( predlagatelj predloga/ov je lahko samo predsednik). 

Predsedujoči je  za podpredsednike sveta ČS predlagal naslednje kandidate: 

- Natašo Lipovec 

- Alojza Suhoveršnika 

- Boštjana Laha 

 

Kandidati so soglašali z kandidaturo.  

Na glasovanje je predsedujoči dal naslednja predloga sklepov  

PREDLOG SKLEPA ŠT. 7/2: 

Svet četrtne skupnosti tajno glasuje o izvolitvi podpredsednikov sveta četrtne skupnosti, ki ga 

izvede Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pri Svetu ČS Šmarna gora. 

  



 

Navzočih je bilo 12 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 12 članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo 12 članov sveta. 

SKLEP JE SPREJET. 

 

Predsedujoči je člane sveta seznanil, da bo tajno glasovanje potekalo v sosednjem prostoru in ob 19.36 

uri odredil odmor, da je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja izvedla tajno 

glasovanje. 

Po končanem glasovanju je predsedujoči ob 19.56 uri nadaljeval sejo. 

Predsednik Komisije je člane sveta seznanil s poročilom o izidu tajnega glasovanja.  

Zapisnik Komisije o izidu tajnega glasovanja za podpredsednike ČS je priloga arhivskega zapisnika. 

  

Posamezni kandidati za podpredsednika sveta četrtne skupnosti so dobili naslednje število glasov: 

  

1. Nataša Lipovec  je prejela  11 glasov ZA , 0 PROTI 

2. Alojz Suhoveršnik je prejel 12 glasov ZA, 0 PROTI 

3. Boštjan Lah je prejel 3 glasove ZA in 9 glasov PROTI. 

 

Razprave ni bilo. 

Po poročilu je predsedujoči ugotovil, da sta z večino opredeljenih glasov navzočih članov, za 

podpredsednika sveta četrtne skupnosti izvoljena: g. Alojz Suhoveršnik in ga. Nataša Lipovec. 

 

 

AD 6. 

SEZNANITEV Z SPREJETIMI SKLEPI, VEZANIMI NA POSLOVNIŠKA DOLOČILA, 

PRAVILI GLEDE VAROVANJA OSEBNIH PODATKOV, KI JIH OBDELUJE SVET IN 

ZAKONA O INTEGRITETI 

 

Pojasnila v zvezi s sklepi, vezanimi na poslovniška določila in pravili glede varovanja osebnih podatkov 

je podal predsedujoči. 

 

A) Predsedujoči je nato člane sveta seznanil s sprejetimi generalnimi sklepi, vezanimi na poslovniška  

     določila, o katerih so navzoči odločili, kot sledi: 

 

 Sklep št. 7/2, sprejet na 2. seji sveta dne 19.11.2014: 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 12 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 12 članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo 12 članov sveta. 

SKLEP OSTANE V VELJAVI. 

 

 Sklep št. 2/16, sprejet na 16. seji sveta dne 09.11.2016: Predsednik sveta ČS Šmarna gora 

lahko sklicuje dopisne seje v primerih, ko časovno ni možen sklic redne ali izredne seje. 

Dopisne seje se izvedejo s pisnim glasovanjem o predlogu sklepa (o katerih se ne 

razpravlja in se člani  odločajo le ZA ali PROTI) ali telefonsko. 

 

 

Navzočih je bilo 12 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 12 članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo 12 članov sveta. 

SKLEP OSTANE V VELJAVI. 

 



 

 Sklep št. 2/2, sprejet na 2. seja sveta z dne 30.01.2019: Določita se dva pododbora pri Svetu 

Četrtne skupnosti Šmarna gora: 

     - pododbor za Tacen in Šmartno  

     - pododbor za Gameljne z Rašico 

 

Navzočih je bilo 12 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 12 članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo 11 članov sveta. 

Proti je glasoval 1 član sveta. 

SKLEP OSTANE V VELJAVI. 

 

 

 Sklep št. 5 / 2, sprejet na 2. seja sveta z dne 30.01.2019 in dopolnjen sklep št. 4/9, sprejet na  

9. seji dne 22.1.2020 SE RAZVELJAVITA. 

 

Pred glasovanjem o novem sklepu so še razpravljali člani sveta: Marjeta Tomšič Matić, Alojz 

Suhoveršnik, Janez Koželj in Primož Burgar, ki je kot predsedujoči  dal na glasovanje   

 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 8/2: 

Na osnovi Pravilnika o kriterijih in načinu uporabe prostorov za delovanje četrtnih skupnosti so 

vključeni programi ki jih organizira svet ČS samostojno ali v sodelovanju z društvi in drugimi z 

območja ČS,  programi, ki jih organizirajo društva in drugi, ki so namenjeni občanom ČS in jih 

ČS potrdi kot sestavni del programa ter programi društev in drugih za katere se ČS dogovori, da 

jih izvedejo društva za občane ČS in so v interesu prebivalcev ČS. 

V izvajanje programa Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora za brezplačno uporabo v prostorih 

SLS,MU,MOL na lokacijah Pločanska 8 in Srednje Gameljne 50 so vključena naslednja društva, 

organizacije in ustanove: KUD Tacen ( redne in izredne pevske vaje, vaje in brezplačni koncerti), 

Društvo upokojencev Šmartno- Tacen( sestanki, aktivnosti ročnih del, občni zbori), ZB Šmartno-

Tacen ( sestanki, občni zbori),Planinsko društvo Šmarna gora (sestanki, predavanja),Turistično 

društvo Šmarna gora-Tacen ( sestanki, občni zbori),AK Vertikala (sestanki, predavanja), 

Čebelarsko društvo Tacen(sestanki, občni zbori),Društvo tabornikov Rašiški rod(sestanki),KUD 

Gameljne (redne in izredne pevske vaje , brezplačni koncerti),PGD Gameljne, PGD Tacen in 

PGD Rašica (sestanki, občni zbori), MKL-Knjižnica Gameljne( predavanja, prireditve za otroke), 

Društvo upokojencev Gameljne- Rašica ( sestanki, martinovanje, silvestrovanje, pustovanje, občni 

zbori) Planinsko društvo Rašica (občni zbori, sestanki), ZB Gameljne in Šmartno-Tacen 

(sestanki). V program ČS uvrščamo tudi delovanje Medgeneracijskega društva Tromostovje  

( brezplačna srečanja skupine za samopomoč starejšim ), katerega namen je povezovanje starejših 

v prijateljsko skupino, pogovor in druženje.  
 

 

Navzočih je bilo 12 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 12 članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo 12 članov sveta. 

SKLEP JE SPREJET. 

 

 

 

 Sklep št. 6/ 2, sprejet na 2. seja sveta z dne 30.01.2019: Sklici sej Sveta ČS Šmarna gora se 

objavljajo na spletni strani ČS in v oglasnih vitrinah na lokacijah Pločanska 8 in 

Srednje Gameljne 50. 

 

Navzočih je bilo 12 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 12 članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo 12 članov sveta. 

SKLEP OSTANE V VELJAVI. 

 

 

 

 



 

 Sklep št. 7/2, sprejet na 2. seja sveta z dne 30.01.2019 : Svet ČS Šmarna gora se strinja, da 

se vabila in gradiva za seje sveta, članom in članicam pošilja po elektronski pošti. 

 

Navzočih je bilo 12 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 12 članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo 12 članov sveta. 

SKLEP OSTANE V VELJAVI. 

 

 

 Sklep št. 17/2, sprejet na 2. seja sveta z dne 30.01.2019 SE RAZVELJAVI. 

 

V razpravi glede prisotnosti vodje varnostnega okoliša Policijske postaje Lj.-Šiška na sejah sveta so 

sodelovali Alojz Suhoveršnik, Boštjan Lah, Renata Jernejc, Primož Burgar. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje  

PREDLOG SKLEPA ŠT. 9/2: 

Vodjo varnostnega okoliša Policijske postaje Lj.-Šiška za območje ČS Šmarna gora se na seje sveta 

vabi po potrebi in po predhodnem dogovoru s člani sveta. 

 

Navzočih je bilo 12 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 12 članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo 12 članov sveta. 

SKLEP JE SPREJET. 

 

 

 Sklep št. 19/2, sprejet na 2. seja sveta z dne 30.01.2019: Na vseh rednih sejah Sveta ČS je 

stalna točka dnevnega reda - prejeta in poslana pošta.  

 

Navzočih je bilo 12 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 12 članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo 12 članov sveta. 

SKLEP OSTANE V VELJAVI . 

 
 

 Sklep št. 6/6, sprejet na 6. seji sveta dne 11.9.2019: Svet ČS Šmarna gora pooblašča 

podpredsednika Sveta ČS  g. Alojza Suhoveršnika za predstavnika ČS Šmarna gora na 

formalnih in neformalnih sestankih, vezanih na izvedbo komasacije na območju ČS 

Šmarna gora. 

 

Razpravljal je Alojz Suhoveršnik. 

 

Navzočih je bilo 12 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 12 članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo 12 članov sveta. 

SKLEP OSTANE V VELJAVI . 

 

 

 

 Sklep št. 2/16, sprejet na 16. seji sveta dne 05.05.2021: Predsednika Sveta se pooblašča, da 

zaradi usklajevanja višine finančnih sredstev za izvedbo posameznih programov glede na 

dejanske stroške izvede samostojne prerazporeditve oz. predlaga pristojnemu organu 

prerazporeditev sredstev ali odprtje novih podkontov v okviru razpoložljivih sredstev 

oziroma od celotne mase sredstev, določene v finančnem načrtu ČS. 

 

Navzočih je bilo 12 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 12 članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo 12 članov sveta. 

SKLEP OSTANE V VELJAVI . 

 



 

 

 B) Varovanje osebnih podatkov 

      V nadaljevanju je predsedujoči povedal, da so člani sveta  dolžni skrbno ravnati z osebnimi podatki,  

      ki niso javni (npr. pošiljatelji pobud). Skladno s predpisi mora vsaka pravna oseba javnega prava  

      določiti pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov.  

 

 

Navzočnost na seji se je spremenila –prisotnih 11 članov. 

 

 

Na glasovanje je predsedujoči dal  

 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 10/2: 

Prisotni si bili seznanjeni  s sklepom sveta ČS št. 5/26, sprejetim na 26. seji dne 05.6.2018 o 

imenovanju javne uslužbenke v MU MOL ga. Ane Grošelj, kot osebe pooblaščene za varstvo 

osebnih podatkov za MOL in tudi za ČS. 

 

Navzočih je bilo 11 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 11 članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo 11 članov sveta. 

SKLEP JE SPREJET. 

 

 

 

Navzočnost na seji se je zopet spremenila –prisotnih 12 članov. 

 

 

C) ZAKON O INTEGRITETI – nasprotje interesov 

 

Predsedujoči je članom sveta predstavil nekaj poudarkov , vezanih na tematiko nasprotja interesov. 

Na predlog člana sveta Bojana Majiča, bodo ti poslani članom sveta po e-pošti.  

Razpravljal ni nihče, zato je predsedujoči dal na glasovanje 

  

PREDLOG SKLEPA ŠT. 11/2: 

Člani sveta so bili seznanjeni z predpisom in z obveznostmi ter postopki v primeru nasprotja 

interesov. V pisni obliki se jih posreduje članom sveta po e-pošti. 

Navzočih je bilo 12 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 10 članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo 10 članov sveta. 

SKLEP JE SPREJET. 

 

 

 

AD 7. 

DOGOVOR O NAČINU POŠILJANJA VABIL IN GRADIV ZA SVET 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje dva predloga sklepov 

 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 12/2: 

Skladno z veljavnim generalnim sklepom, se vabila in gradiva za seje članom sveta pošilja po e-

pošti. Gradiva v papirni obliki, ki so preobsežna za pošiljanje po e-pošti se po navodilu 

predsednika za seje pošilja po klasični pošti .  

 

Navzočih je bilo 12 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 12 članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo 12 članov sveta. 

SKLEP JE SPREJET. 

 



 

 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 13/2: 

Redne seje Sveta ČS se sklicuje ob sredah ob 19. uri. 

 

Navzočih je bilo 12 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 12 članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo 12 članov sveta. 

SKLEP JE SPREJET. 

 

 

AD 8. 

DOGOVOR KAKO OBLIKOVATI PREDLOGE KANDIDATOV ZA ZAVODE MOL 

 

Predsedujoči je pojasnil, da MOL v postopku evidentiranja kandidatov za javne zavode pošlje poziv 

četrtnim skupnostim za podajo predlogov. 

 

Člani sveta so glasovali o naslednjem predlogu sklepa, ki ga je oblikoval in dal na glasovanje predsedujoči 

 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 14/2: 

Predloge kandidatov v postopku evidentiranja v javne zavode MOL se oblikuje na sejah sveta. 

 

Navzočih je bilo 12 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 12 članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo 12 članov sveta. 

SKLEP JE SPREJET. 

 

 

Zaradi odstopa članice Sveta OŠ Šmartno, je bil, kot je v nadaljevanju povedal predsedujoči, s strani 

MOL-a pozvan, da poizkuša najti nadomestnega kandidata za to funkcijo.  

 

 Predsedujoči  je podal predlog, da se za nadomestno kandidatko predlaga Natašo Lipovec.  

 

Razpravljali so:  Boštjan Lah, Janez Koželj, Marjeta Tomšič Matić, Primož Burgar. 

 

Pred glasovanjem, je kandidatka podala informacije o svojem preteklem in sedanjem delu in funkcijah, 

ki jih je opravljala.  

 

Ker drugih predlogov ni bilo je predsedujoči dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 15/2: 

Natašo Lipovec se predlaga za nadomestno kandidatko v Svet OŠ Šmartno pod Šmarno goro. 

Kandidatka s kandidaturo soglaša. 

 

Navzočih je bilo 12 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 12 članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo 12 članov sveta. 

SKLEP JE SPREJET. 

 

 

AD 9. 

                                              AKTUALNE ZADEVE 
 

 DOLOČITEV NADOMESTNEGA ODREDBODAJALCA 

             Za nadomestnega odredbodajalca za izvrševanje finančnega načrta Četrtne skupnosti Šmarna  

             gora za leto 2023 je predsedujoči pooblastil Alojza Suhoveršnika, podpredsednika Sveta.  

 

 

 

 



 

 DAN ČS 2023 

Predsedujoči je povedal, da je bila dosedanja praksa izvedbe Dneva ČS Šmarna gora, ki ga 

obeležujemo 5. maja, ko je bila ustanovljena OŠ, izvedba razširjene seje s krajani in družabne 

prireditve. Člani sveta so se strinjali, da se Dan ČS obeleži enako kot doslej. 

 
 PRIORITETNE NALOGE  

Predsedujoči je pojasnil, da četrtne skupnosti v začetku mandata pripravijo seznam prioritetnih 

nalog. V kolikor bodo Sveti ČS pozvani, da podajo predloge prioritetnih naloge, bo to tema na 

eni izmed prihodnjih sej. Članom sveta bo po e-pošti v seznanitev poslano poročilo o 

prioritetnih nalogah, ki jih je Svet sprejel v mandatu 2018 -2022 in njihovi realizaciji.  

Predsedujoči je nato še povedal, da ima Mestna občina Ljubljana za ČS Šmarna gora trenutno v 

izvajanju 3 projekte: obvozno cesto Gameljne, gradnjo Centra ČS in dograditev kanalizacije –

aglomeracije.  

DOGOVOR: Člani sveta v sestavi Alojz Suhoveršnik Janez Koželj in Primož Burgar si 

ogledajo na novo urejeno pokopališče v Črnučah, ki bo podlaga za pripravo predloga za 

ureditev pokopališča Šmartno, kot ene izmed prioritetnih nalog. 

 
 FINANČNI NAČRT ČS ŠMARNA GORA ZA LETO 2023  

Predsedujoči je povedal, da imamo finančni načrt ČS za leto 2023 sprejet ter, da bo potrebno že 

na naslednji seji sprejeti izvedbeni načrt, v katerem so navedeni finančno ovrednoteni programi, 

ki jih bo svet ČS izvajal samostojno ali v sodelovanju z društvi v tekočem letu. Vezano na 

izvrševanje finančnega načrta bo potrebno sprejeti tudi register tveganj. 

 
 TOČKA AKTIVNOSTI MED SEJAMA – Prejeta poslana pošta, je stalna točka dnevnega reda rednih sej. Ravno 

tako točka POROČILO PREDSEDNIKA. 
 

 IZMENJAVA KONTAKTNIH PODATKOV ČLANOV SVETA  

             PREDLOG SKLEPA ŠT. 16/2: 

             Članom sveta se za interno uporabo , razen Boštjanu Lahu, posreduje kontaktne podatke  

             s tel. številkami in elektronskimi naslovi članov sveta (na seznamu ne bo kontaktnih   

             podatkov Boštjana Laha).      

               

             Navzočih je bilo 12 članov sveta. 

             Opredeljenih je bilo 11 članov sveta. 

             Za predlagani sklep je glasovalo 11 članov sveta. 

             Proti ni glasoval nihče. 

             SKLEP JE SPREJET. 

 
 ŠMARNOGORSKI RAZGLEDI  

Predsedujoči je povedal, da informator Šmarnogorski razgledi praviloma izhaja 1-2 x letno, 

pripravlja ga uredniški odbor, ki ga je potrebno na novo imenovati, in dal na glasovanje  

  

             PREDLOG SKLEPA ŠT. 17/2: 

             Svet ČS Šmarna gora imenuje 3 članski uredniški odbor za pripravo in izdajo  

             Šmarnogorskih razgledov  v sestavi: Alenka Pirjevec- odgovorna oseba in urednica,  

             Nataša Lipovec in Marjeta Tomšič Matić.   

  

             Navzočih je bilo 12 članov sveta. 

             Opredeljenih je bilo 12 članov sveta. 

             Za predlagani sklep je glasovalo 12 članov sveta. 

             SKLEP JE SPREJET. 

 
 

 PREDLOGI, POBUDE IN VPRAŠANJA ČLANOV SVETA  

Predsedujoči je članom sveta povedal, da predloge, pobude in vprašanja podajo ustno na seji ali 

pisno do seje po e-pošti. Pisni predlogi člana Boštjana Laha se bodo obravnavali na naslednji 

seji. 

Alojz Suhoveršnik je članom sveta povedal, da naj ob vprašanjih in pobudah, podajo tudi 

predlog rešitve. 
 

 



 

 SEJNINE  

V skladu z Odlokom o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Ur. list RS. št. 

92/07 in 11/09) pripada sejnina predsedniku in posameznemu članu sveta za udeležbo na sejah. 

Sejnina pripada posameznemu članu sveta za prisotnost na 10 rednih in izrednih sejah, tudi če 

ima svet več kot 10 sej v koledarskem letu, in se izplača enkrat letno (v decembru).   
 

 

AD 10. 

OPPN 334 TACEN –VZHOD 

 
Gradivo ( povezavo do OPPN-ja ter stališče ČS glede gradnje, ki ga je Svet ČS sprejel v prejšnjem 

mandatu) so člani sveta prejeli skupaj z vabilom. 

Z podrobnostmi gradnje je člane sveta seznanil predsedujoči. Nadaljnje je povedal, da je pripravljavec 

akta – to je Oddelek za urejanje prostora MOL, pozval nosilce urejanja prostora, pristojne oddelke na 

MOL, ČS Šmarna gora in ostale udeležence ( Plinovodi d.o.o., Telekom Slovenije d. d. in Telemach 

d.o.o.) da na osnutek prostorskega akta podajo prvo mnenje o skladnosti prostorskega akta z njihovimi 

že podanimi smernicami. Smernica, ki jo je podala ČS Šmarna gora, da se odprti kanal ob Ul. Ivice 

Pirjevčeve zacevi, je upoštevana. 

Razpravljal je Boštjan Lah. Predsedujoči je nato dal na glasovanje 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 18/2: 

Svet ČS Šmarna gora se je seznanil z osnutkom prostorskega akta OPPN 334 Tacen –vzhod in nima 

pripomb. 

 

Navzočih je bilo 12 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 11 članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo 11 članov sveta. 

Proti ni glasoval nihče. 

SKLEP JE SPREJET. 

  

AD 11. 

POBUDE, PREDLOGI IN VPRAŠANJA ČLANOV SVETA 

 
Člana sveta Boštjan Lah in Bojan Majič sta zaprosila za pojasnilo, glede uporabe naziva - ali četrtni 

svetnik ali član sveta. Nataša Lipovec je menila, da se lahko uporablja oboje.  

 

Predsedujoči je podal še naslednji informaciji: 

- zapisniki svetov se vodijo v obliki skrajšanih zapiskov ali zapisnikov sklepov, potrjuje pa se jih na  

  rednih sejah; 

- naslednja seja bo predvidoma 15.2.2023. 

 

Član sveta Janez Koželj je povedal, da bo krajanka v Srednjih Gameljnah praznovala 100 – letnico 

rojstva in predlagal je, da jo skupaj s predsednico DU Gameljne –Rašica obišče tudi predstavnik ČS. 

Predhodno se bo še pozanimal ali je to možno in dobrodošlo. 

 

 

 

******** 

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

Predsedujoči je sejo zaključil ob 22.45 uri. 

 

 

Zapisala:                                                                                                        Primož Burgar 

Brigita Pavlič                                                                                                     Predsednik  

                                                                                                            Četrtne skupnosti Šmarna gora 

                                                                                                                 Mestne občine Ljubljana 

                                                                      


