
 

 

MESTNA OBČINA LJUBLJANA                                         
 ČETRTNA SKUPNOST �MARNA GORA 
 Pločanska 8         
1211 �MARTNO 
tel.01 5110-633, e-mail smarna.gora@siol.net 
 

 
�tevilka: 025 � 13/01 - 17 
Datum:   26.09.2001 
 
 
                                                   ZAPISNIK 
 
2. seje Sveta Četrtne skupnosti �marna gora, ki je bila v torek 25.09.2001 ob 19. uri v 

sejni sobi Oddelka za lokalno samoupravo, MU, MOL, Pločanska 08. 
 
Sejo je sklical in vodil predsednik Sveta četrtne skupnosti �marna gora g. Novak Franc. 
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. Kasneje sta  pri�la 
�e 2 člana sveta.                                                                       
 
NAVZOČI ČLANI SVETA: Novak Franc, Bitenc Ivana, Ko�elj Janez, Lah Bo�tjan, Lipovec 
Nata�a, Mikec Miroslav, Novak Janez, Prosen Uro�, Rotar Egidij, Verbič �pela, Veronik 
Aleksander, Vrečko Breda. 
 
NEOPRAVIČENO ODSOTEN ČLAN SVETA: Zavr�an Matev� 
 
OSTALI NAVZOČI: Cedilnik Marjeta, Debevc Ladka strokovni sodelavki Oddelka za 
lokalno samoupravo, MU, MOL. 
 
Predsedujoči je pozdravil vse prisotne, ter predlagal dnevni red, ki so ga člani Sveta 
četrtne skupnosti prejeli skupaj s sklicem seje. Ker ni bilo novih predlogov, je predsedujoči  
dal na glasovanje sledeči DNEVNI RED: 
 
1. Pregled in potrditev zapisnika 1. seje Sveta Četrtne skupnosti �marna gora, MOL 
2. Poročilo Komisije za mandatna vpra�anja, volitve in imenovanja pri Svetu 
Četrtne skupnosti �marna gora MOL  o morebitni nezdru�ljivosti članstva v svetu 
četrtne skupnosti s članstvom v nadzornem odboru,funkcijo �upana in 
pod�upana ter zaposlitvijo v mestni upravi 

3. Oblikovanje predloga Pravil Četrtne skupnosti �marna gora, MOL 
4. Dogovor o oblikovanju delovnih teles pri Svetu Četrtne skupnosti �marna gora, 

MOL 
5. Izvolitev podpredsednika Sveta Četrtne skupnosti �marna gora, MOL 
6. Vpra�anja in predlogi članov Sveta Četrtne skupnosti �marna gora MOL 
7. Razno 
 
Navzočih je bilo 10 članov sveta. 
Za predlagani dnevni red je glasovalo 10 članov sveta. 
 
Dnevni red je bil sprejet. 
 
 
 



 

 

 
 
                                                                AD 1. 
 
PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 1. SEJE SVETA ČETRTNE SKUPNOSTI 
�MARNA GORA, MOL 
 
Gradivo za to točko so člani Sveta prejeli skupaj s sklicem za sejo. 
 
Na zapisnik je bila s strani g. Prosen Uro�a podana pripomba pod točko AD 6 in sicer, da 
se v tretjem odstavku beseda «ali« zamenja z besedo «in« tako, da bi se pravilno glasilo: 

 
O predlogu je predsednik sveta odprl razpravo v kateri je svoje nestrinjanje s predlogom, 
da se voli le enega podpredsednika podal Uro� Prosen z utemeljitvijo, da naj bo 
podpredsednik tudi nekdo iz �martna in Gamelj. 
 
Drugih pripomb na zapisnik ni bilo. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje  PREDLOG SKLEPA �t. 1/2 
 
Svet Četrtne skupnosti �marna gora, MOL sprejema zapisnik 1. seje Sveta s 
pripombo: 
- pod točko AD 6 se v tretjem odstavku beseda »ali« zamenja z besedo »in« 
 
Navzočih je bilo 11 članov sveta. 
Za predlagani sklep je glasovalo 11 članov sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
                                                             AD 2. 
 
POROČILO KOMISIJE ZA MANDATNA VPRA�ANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA PRI 
SVETU ČETRTNE SKUPNOSTI �MARNA GORA, MOL O MOREBITNI 
NEZDRU�LJIVOSTI ČLANSTVA V SVETU ČETRTNE SKUPNOSTI S ČLANSTVOM V  
NADZORNEM ODBORU, FUNKCIJO �UPANA IN POD�UPANA TER ZAPOSLITVIJO V 
MESTNI UPRAVI 
 
Poročilo Komisije za mandatna vpra�anja, volitve in imenovanja je podal predsednik 
komisije g. Lah Bo�tjan. 
 
Člani sveta Četrtne skupnosti �marna gora na poročilo niso imeli pripomb, zato je 
predsedujoči dal na glasovanje  PREDLOG SKLEPA �t. 2/2: 
 
Svet Četrtne skupnosti �marna gora na podlagi poročila Komisije za mandatna 
vpra�anja, volitve in imenovanja ugotavlja, da noben član Sveta Četrtne skupnosti 
�marna gora, MOL ni član nadzornega odbora, �upan ali pod�upan in ni zaposlen v 
mestni upravi. 
 
Navzočih je bilo 11 članov sveta. 
Za predlagani sklep je glasovalo 11 članov sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 



 

 

 
 
 

AD 3. 
 
OBLIKOVANJE PREDLOGA PRAVIL ČETRTNE SKUPNOSTI �MARNA GORA, 
MESTNE OBČINE LJUBLJANA 
 
 
Predsednik  sveta g. Novak Franc je povedal, da �upanja ni dala predhodnega soglasja za 
sprejem Pravil Četrtne skupnosti �marna Gora, tako, kot pri začasnih pravilih, katera so 
bila sprejeta na 1. konstitutivni seji sveta . Meni, da ima  Svet na podlagi predlaganih Pravil 
Četrtne skupnosti veliko kompetenc. 
 
G.  Prosen  je  podal  pripombe  na  25.   in  29. čl.  predloga   Pravil  Četrtne skupnosti,  
saj  meni,  da  bi   podpredsednika  sveta in  člane  komisij  in  odborov  lahko poleg 
predsednika sveta četrtne skupnosti  in komisije  za  mandatna  vpra�anja  volitve  in 
imenovanja predlagali tudi ostali člani sveta. 
 
G.Veronik je povedal, da ne sogla�a s predlaganimi Pravili, saj meni, da svet v njih nima 
dovolj  izvr�ilne moči, niti nima denarnih sredstev, s katerimi bi lahko razpologal.  
 
Predsedujoči je razlo�il, da  so podana predlagana pravila za vse Četrti enaka, da se lahko 
spreminja  predlagane naloge, ne  more pa se vplivati na denarna srestva, saj so le ta na 
proračunu in bodo spro�čena za plačilo  proračunsko dogovorjenih nalog. Svet četrtnih 
skupnosti  je predvsem v pomoč  slu�bam MOL in opozarja na problematiko v domačem 
kraju in prioriteto re�evanja perečih problemov, za katere v MOL morda niti ne vedo. 
 
Ga. Bitenc je povedala, da odločanja na nivoju četrtnih skupnosti  ni, meni pa, da bi morali 
primestne četrtne skupnosti obravnavati drugače kot mestne in jim nameniti več denarja , 
saj so v primestju nere�eni komunalni primeri. 
 
G.Lah je povedal, da pristojnosti četrtnih skupnosti �e ni, moralna obveza sveta četrtne 
skupnosti �marna gora pa je, da predlagana pravila obravnava in s pripombami sprejme. 
 
Na podlagi razprave je predsedujoči  dal na glasovanje naslednji PREDLOG SKLEPA �t. 
3/2: 
 
Predlog Pravil  Četrtne  skupnosti   �marna  gora,  Mestne  občine  Ljubljana  se da 
v soglasje �upanji s pripombo, da je soglasna ocena sveta četrtne skupnosti 
�marna gora, da so naloge, ki so dane s strani mesta servisna pomoč mestnim 
organom, malo pa je samoupravnih kompetenc. 
 
Dopolnita se 25 in 29. čl. Pravil : 
- 25. člen se dopolni: Svet ima lahko enega ali več podpredsednikov, ki jih izmed 
članov sveta  na predlog predsednika in lahko tudi članov sveta izvoli Svet Četrtne 
skupnosti 
- 29. člen se dopolni: Člane  komisij  in  odborov   lahko   predlaga   komisija  za   
mandatna  vpra�anja     volitve in imenovanja, in  tudi ostali člani sveta četrtne 
skupnosti, le ta pa jih imenuje izmed članov sveta, lahko pa tudi izmed drugih 
prebivalcev četrtne skupnosti , vendar največ polovico  članov. 
 
Navzočih je bilo 12 članov Sveta. 



 

 

Za predlagani sklep je glasovalo 12 članov Sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 

 
 

AD 4. 
 

DOGOVOR  O OBLIKOVANJU  DELOVNIH TELES PRI SVETU ČETRTNE SKUPNOSTI 
�MARNA GORA, MESTNE OBČINE LJUBLJANA 
 
Predsedujoči je predlagal   oblikovanje �tirih  delovnih teles, na  podlagi sprejetih nalog.  
Predlagal je vklučitev tudi zunajih sodelavcev in  določeno �tevilo članov za vsako delovno 
telo. Po kraj�i razpravi je predlagal naslednji  PREDLOG SKLEPA �t. 4/2 
 
Komisija za mandatna vpra�anja, volitve in imenovanja naj pripravi predloge      
kandidatov, ki bodo sodelovali v odborih z upo�tevanjem pismenih predlogov, ki so 
jih podali člani sveta na seji in so priloga tega zapisnika. 
 
1.Imenuje se Odbor za področje lokalnih  gospodarskih javnih slu�b, prometa,     
  urbanizma in varstva okolja : Odbor �teje 11 članov 
 
2.Imenuje se Odbor  za dru�bene dejavnosti : Odbor �teje 7 članov 
 
3.Imenuje se Odbor  za  gospodarske dejavnosti in turizem : Odbor �teje 7 članov 
 
4.Imenuje se Odbor za za�čito, re�evanje in civilno obrambo: Odbor �teje 5 članov 
 
Navzočih je bilo 12 članov sveta. 
ZA predlagani sklep je glasovalo  11 članov Sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
                                                         AD 5. 

 
IZVOLITEV PODPREDSEDNIKA SVETA ČETRTNE SKUPNOSTI �MARNA GORA, 
MESTNE OBČINE LJUBLJANA 
 
Predsedujoči je za  podpredsednike Sveta Četrtne skupnosti �marna gora predlagal 
naslednje kandidate: 
Prosen Uro�a 
Vrečko Bredo 
Zavr�an  Matev�a 
 
G.Prosen  Uro� je zavrnil kandidaturo in predlagal g. Veronik Aleksandra, ki je kandidaturo 
sprejel. Predsednik se je s predlogom strinjal in za kandidata predlagal g. Veronika. 
Ga. Vrečko je kandidaturo sprejela.  
G.Zavr�an, ki je bil odsoten, je dal soglasje h kandidaturi �e na prvi seji sveta četrtne 
skupnosti  �marna gora. 



 

 

 
Navzočih je bilo 12 članov Sveta. 
 
Predlagani kandidati so prejeli naslednje �tevilo glasov: 
 
1. VERONIK ALEKSANDER      12 glasov 
2. VREČKO  BREDA                  12 glasov 
3. ZAVR�AN  MATEV�              11 glasov ZA , 1 glas vzdr�an 
 
Predsedujoči je ugotovil, da so bili za  podpredsednike Sveta Četrtne skupnosti �marna 
gora z večino glasov  navzočih članov, izvoljeni  : 
 
1.VERONIK ALEKSANDER 
2.VREČKO   BREDA 
3.ZAVR�AN  MATEV� 

 
 

AD 6. 
 
VPRA�ANJA IN PREDLOGI ČLANOV SVETA ČETRTNE SKUPNOSTI �MARNA 
GORA, MESTNE OBČINE LJUBLJANA 
 
 
G.Lah je vpra�al, kak�en je interes članov Sveta k predlagani Zasnovi prostorskega 
razvoja Mestne občine Ljubljane, katera je na vpogled na sede�u četrtne skupnosti . 
 
Predsedujoči je povedal, da je po njegovem mnenju predlagani plan za    Četrtno skupnost 
�marna gora dober in nanj nima pripomb.  
G. Prosen je menil, da je plan za    Četrtno skupnost �marna gora dober, predlagal pa je, 
da se  v plan vključi gradnja kolesarske steze od Črnu�kega mostu do Tacenskega mostu. 
G.Lah je dopolnil predlagani predlog z gradnjo pločnika na navedeni trasi, saj je sedaj  za  
varnost teh udele�encev zelo slabo preskrbljeno. 
Člani sveta so sprejeli dogovor, da se pismene pobude in pripombe na Zasnove 
prostorskega razvoja naslovi na sede� Četrtne skupnosti �marna gora do 30.09.01. 
Predsednik sveta četrtne skupnosti jih bo pregledal in pripravil predloge za Oddelek 
za urbanizem MOL. 
 
Člani  Sveta so se s soglasjem predsednika sveta četrtne skupnosti dogovorili, da le 
tega soglasno pooblastijo za udele�bo na sestankih v zvezi z Zasnovami 
prostorskega razvoja.         
 
 

 
AD 7. 

 
                                                                 RAZNO 
 
1. G.Rotar  je spro�il vpra�anje glede obnove čistilne naprave v Sp.Gameljnah. Konec 

maja so obstoječo čistilno napravo podrli, odpadne fekalne vode pa speljali mimo v 
Savo. Do danes  nove čistilne naprave �e niso zgradili, trenutno stanje pa je 
nemogoče.  

 



 

 

Sprejet je bil dogovor, da se  po�lje prijavo na  pristojne in�pekcijske slu�be in 
obvesti kabinet �upanje.     
 
 
2. Ga. Bitenčava je vzpostavila problematiko gostinskega objekta in dveh tenis igri�č  nad 

�turmovo ulico.  
Predsedujoči je povedal kratko zgodovino  teh objektov, za gradnjo katerih je graditelj g. 
Novak Ciril, Pe�čena pot 5, Ljubljana ignoriral vsa soglasja in dovoljenja, ki jih je za to 
izposloval. Prvo soglasje je dobil pri Krajevni skupnosti �martno Tacen za dvoje tenis 
igri�č s pripadajočimi tu�i in WC, s poudarjeno omejitvijo na izključno �portno dejavnost, 
kjer je izpostavljeno omejeno točenje pijač le za tenisače. 
Danes so na tej lokaciji očitno objekti in dejavnosti, ki ne ustrezajo lokacijskim in 
gradbenemu dovoljenju. Zgrajeni objekt in dejavnost v njem ka�e na to, da se razvija v 
pravo gostinsko dejavnost, zgrajena dodatna »črna« parkiri�ča na nacionaliziranih 
zemlji�čih v zelenem pasu �marne gore omogočajo enormno povečanje avtomobilskega 
prometa po �turmovi ul., čemur se krajani upirajo. 
Zaprtje potoka onemogoča odtekanje meteornih voda iz pobočja �marne gore v potok, kar 
ob nalivih poplavlja �turmovo ul. 
Predsedujoči je �e poudaril, da ima 120 podpisov prizadetih krajanov, ki se prito�ujejo nad 
povečanim prometom. Problem pa je tudi onesna�evanje potoka s fekalnimi izpusti na tej 
gradbeni lokaciji. 
 
Predsednik je dal na glasovanje PREDLOG SKLEPA �t. 5/2:    
 
- na gradbeno in�pekcijo se naslovi dopis, da pregledajo vso dokumentacijo za 
obstoječi gostinski obrat nad �turmovo ul. 
- na sanitarno in�pekcijo se naslovi dopis, da pregledajo odvod fekalnih voda iz 
obstoječega gostinskega objekta nad �turmovo ul. 
- na tr�no in�pekcijo se naslovi dopis, naj preveri ali ima gostinski objekt nad 
�turmovo ul. potrebna  dovoljenja za obratovanje ali  samo dovoljenje za 
obratovanje tenis igri�č 
 
Navzočih je bilo 11 članov Sveta. 
Za predalgani sklep je glasovalo 11 članov Sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
3. G.Ko�elj je spro�il problematiko  izkopa gramoza brez ustreznih dovoljenj v 

Sp.Gameljnah, ki ga vr�ita gospoda Erzer in �oster.  Zemlji�če je v lasti  Sklada 
kmetijskih zemlji�č, gramoz pa odva�ajo  s tovornjaki preko mostu v Sp. Gameljnah s 
preveliko tona�o.Povedal je, da je bila o zadevi �e obve�čena in�pekcija, kakor tudi 
prometna policija, vendar se do danes ni nič spremenilo.Spra�uje, kaj lahko naredi 
Svet Četrtne skupnosti �marna gora za re�itev zadeve.  

      Pridobi se informacija  s strani pristojnih in�pekcijskih slu�b. 
 
4.   G. Ko�elj  je  tudi  vpra�al,  kaj  lahko   Svet  stori  za  re�itev  problematike zazidljivosti   
zemlji�č v Sr. Gameljnah na področju, katera je kupila in odprodala  agencija P.I.A.  
 
Predsedujoči je odgovoril , da to ni stvar sveta, temveč sodi�ča, ker so bili ljudje zavedeni 
o zazidljivosti parcel. 
 
 



 

 

5. G.Lah je vpra�al, kaj lahko storimo za izgradnjo pločnika  od Tacna do �ole. 
 
Predsedujoči je povedal, da je potrebno predhodno zgraditi kanalizacijo po  Tacenski cesti, 
�ele potem se   bo mo�no pogovarjati o izgradnji pločnika. 
 
Dnevni  red  2. seje  Sveta ČS �marna gora  MOL je bil tako izčrpan in predsedujoči je 
zaključil  sejo  ob 21.45 uri. 
 
 
Zapisali: Marjeta Cedilnik                                                     Predsednik  Sveta 
               Ladka Debevc                                        Četrtne skupnosti �marna gora MOL 
                                                                                              Franc    NOVAK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na podlagi 13. člena Začasnih pravil Četrtne skupnosti �marna gora, Mestne občine 
Ljubljana 
 
                                                           SKLICUJEM 
                    2. SEJO SVETA ČETRTNE SKUPNOSTI �MARNA GORA 
                                  MESTNE OBČINE LJUBLJANA, 
 
ki bo v  torek,  25. septembra 2001  ob 19,00  uri v  sejni  sobi  Oddelka  za  lokalno 
samoupravo,  Mestne uprave,  Mestne občine Ljubljana,  Pločanska 8. 
 
Predlagam naslednji DNEVNI RED: 
                                            
1. Pregled in potrditev zapisnika 1. seje Sveta Četrtne skupnosti �marna gora,  Mestne 

občine Ljubljana 
2. Poročilo  Komisije  za  mandatna  vpra�anja, volitve in imenovanja pri Svetu  Četrtne 

skupnosti �marna gora, Mestne občine Ljubljana o morebitni nezdru�ljivosti članstva 
v  svetu  četrtne  skupnosti  s  članstvom  v  nadzornem  odboru,  funkcijo  �upana in 
pod�upana ter zaposlitvijo v mestni upravi 

3. Oblikovanje predloga Pravil Četrtne skupnosti �marna gora, Mestne občine Ljubljana 



 

 

4. Dogovor o  oblikovanju  delovnih  teles  pri  Svetu  Četrtne  skupnosti  �marna  gora, 
Mestne občine Ljubljana 

5. Izvolitev  podpredsednika  Sveta  Četrtne  skupnosti   �marna  gora,  Mestne  občine 
Ljubljana 

6. Vpra�anja in predlogi članov Sveta  Četrtne  skupnosti �marna  gora,  Mestne  občine 
 Ljubljana 

7. Razno 
 
Gradivo za 1. in 3. točko je prilo�eno. 
 
 
Lep pozdrav! 
 
 
                                                                 Predsednik Sveta Četrtne skupnosti �marna gora 
                                                                                      Mestne občine Ljubljana 
                                                                                                 Franc Novak 
 
 
 
Vabljeni: 
- Oddelek za lokalno samoupravo, MU MOL 

 


