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MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
ČETRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA              
                                                                                                                                            
Pločanska 8                     

1211 ŠMARTNO 
    tel. 01/5110-633, e-mail mol.smarna.gora@siol.net 
 

 
Številka: 0271-11-2/2004-14221 
Datum:  8.9. 2004 
 
                                           ZAPISNIK 
 
11. seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, ki je bila v sredo 8.9. 2004 ob 18. uri v sejni sobi 
Oddelka za lokalno samoupravo, MU MOL, Pločanska 08. 
 
Sejo je sklical in vodil predsednik Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora g. Dejan Crnek. 
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: Dejan Crnek, Ivan Bostič, Aljoša Gadžijev,Jože Ježek, Nataša Lipovec,    
                                          Janez  Novak, Alojz Suhoveršnik , Boris Verbič, kasneje sta se seje   
                                          udeležil še Boštjan Lah in Andrej Korenč  
                                            
OPRAVIČILI SO SE :  Tamara Krebelj, Špela Verbič 
 
NEOPRAVIČENO ODSOTEN:    Uroš Prosen 
 
OSTALI NAVZOČI:   Igor Tiefengraber, Andrej Šercer predstavnika iniciativnega odbora za razširitev  
                                 zazidalnega zemljišča v Gameljnah, Boris Traunšek PA Arhing,Marja  Klemenčič   
                                 in Ladka Debevc - strokovni sodelavki Oddelka za lokalno  samoupravo, MOL 
 
Predsedujoči je pozdravil vse navzoče, ter predlagal in dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA  št. 1/11: 
 
11. seja sveta četrtne skupnosti Šmarna gora se bo snemala. 
 
Navzočih je bilo 7   članov sveta. 
Opredeljenih je bilo 6   članov sveta. 
Za predlagani sklep je glasovalo 6  članov sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
Predsedujoči je nato predlagal naslednji PREDLOG SKLEPA št. 2/11: 
 
Zaradi sklepa Mestne volilne komisije in navzočnosti predstavnikov iniciativnega odbora 
krajanov in Agencije PA Arhing    se razširi in spremeni  predlagani Dnevni red  in sicer: 
 

- 1. točka dnevnega reda se spremeni v Potrditev mandata članu sveta Četrtne skupnosti   
      Šmarna gora, MOL g. Aljoši Gadžijevu 

       - 2. točka dnevnega reda  Pozidava in sprememba namembnosti zemljišča za del Gamelj        
             ostane  

- prejšnja 1. točka Pregled in potrditev  zapisnikov 10. seje, 3. in 4. korespondenčne seje 
Sveta  Četrtne skupnosti Šmarna gora, MOL postane 3. točka dnevnega reda 

- prejšnja 3. točka dnevnega reda Poraba sredstev za proračunsko obdobje 2004 postane 
4. točka dnevnega reda 

- prejšnja 4. točka dnevnega reda Razdelitev sredstev za proračunsko obdobje 2005 
postane 5. točka dnevnega reda 

- prejšnja 5. točka dnevnega reda Razno postane nova 6. točka dnevnega reda 
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Navzočih je bilo 7  članov sveta 
Opredeljenih je bilo 7 članov sveta 
Za predlagani sklep je glasovalo 7 članov sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
Predsedujoči je zato dal na glasovanje sledeči DNEVNI RED: 
   

1. Potrditev mandata članu sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, MOL g. Aljoši Gadžijevu 
2. Pozidava in sprememba namembnosti zemljišča za del Gamelj 
3. Pregled in potrditev zapisnikov 10. seje, 3. in 4. korespondenčne seje Sveta Četrtne 

skupnosti Šmarna gora, Mestne občine Ljubljana 
4. Poraba sredstev za proračunsko obdobje 2004 
5. Razdelitev sredstev za proračunsko obdobje 2005 
6. Razno 

 
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 MANDATA ČLANU SVETA ČETRTNE SKUPNOSTI ŠMARNA GORA, MOL G.   
                                                            ALJOŠI  GADŽIJEVU 
 
Predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja g. Boris Verbič je podal poročilo in 
predlog sklepa komisije o potrditvi mandata članu sveta četrtne skupnosti Šmarna gora, MOL g. Aljoši 
Gadžijevu. 
 
Po poročilu predsednika komisije je predsedujoči dal na glasovanje PREDLOG SKLEPA št. 3/11: 
 
Svet Četrtne skupnosti Šmarna gora, MOL potrjuje mandat izvoljenemu članu sveta Četrtne 
skupnosti Šmarna gora g. Aljoši Gadžijevu. 
 
Navzočih je bilo 7 članov sveta. 
Opredeljenih je bilo 7 članov sveta. 
Za predlagani sklep je glasovalo 7 članov sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
                                                                      AD 2 
 
               POZIDAVA IN SPREMEMBA NAMEMBNOSTI ZEMLJIŠČA  ZA DEL GAMELJ 
 
Predsedujoči je predstavil predstavnika iniciativnega odbora in predstavnika agencije PA Arhing iz 
Ljubljane in člane sveta seznanil z njihovo prošnjo, da v postopku priprave dokumentacije za del 
naselja Gameljne, pridobijo tudi soglasje četrtne skupnosti. Mnenja je, da bi bila najboljša rešitev, javni 
sestanek oz.razširjena seja sveta s krajani Gamelj, vendar je želel, da pred javnim sestankom člani 
sveta podrobneje izvedo za kaj gre in se vnaprej lažje odločijo. 
 
Predsedujoči je nato podal besedo predstavniku iniciativnega odbora g. Tiefengraberju, ki je povedal, 
da se že dve in pol leti ukvarjajo z mislijo, kako urediti probleme, s katerimi se srečujejo prebivalci dela 
četrtne skupnosti. Zato so pristopili najprej k pridobivanju informacij, kaj se je na področju 
infrastrukture na delu četrtne skupnosti že poskušalo narediti.  V stik so prišli tudi s skupino lastnikov 
zemljišč iz Gamelj, ki so zemljišča pridobili z denacionalizacijo in so bili zainteresirani, da ta zemljišča 
oplemenitijo. Iniciativni odbor pa so zanimali predvsem konkretni problemi promet, pločniki, 
kanalizacija, mirujoči promet itd. Na MOL so zato pridobili podlage, osnovna podlaga za katerokoli 
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spremembo  je Prostorski plan, kjer je MOL predvidela določene spremembe.Leta 2002 so na MOL 
naredili prostorsko zasnovo, ki je nadgradnja Prostorskega plana iz leta 2001. Na območju četrtne 
skupnosti Šmarna gora to  pomeni, da so  predvidene  nove poselitvene površine za stanovanja in 
spremljajoče dejavnosti, ki pa se še vedno  nahajajo na delu kmetijskih zemljišč.V zvezi z 
infrastrukturo je bil skupaj z ga. ravnateljico tudi na  Direkciji za državne ceste, kjer je izvedel, da s 
strani četrtne skupnosti Šmarna gora na direkcijo ni bilo poslanega nobenega dopisa v zvezi z 
ureditvijo cest in pločnikov. Na MOL-u oddelku za urbanizem pa so mu pojasnili, da se  da delati samo 
v okviru  predvidenega Prostorskega plana. Bistvo zadeve pa je, da se v okviru predvidenega 
prostorskega plana zadeve lahko spremenijo. Zadeve v okviru predvidenega plana  pa se lahko 
spremenijo samo s pogojem, da četrtna skupnost in krajani predhodno dajo soglasje, da bo MOL 
pristopila k  izdelavi sprememb. Iniciativni odbor sedaj ne razmišlja, kaj bodo na teh zemljiščih delali, 
ampak želijo potrditi Prostorski plan, da ga bo MOL uvrstil v nadaljno obdelavo. S tem  omogočimo, da 
se  bodo lahko začeli reševati tudi problemi z infrastrukturo. Zato želijo, da Svet četrtne skupnosti 
sprejme sklep, da se skliče seja sveta s krajani, kjer jim bo to tudi pojasnjeno.  Z g. Šercerjem sta 
pridobila tudi soglasja lastnikov zemljišč, ki jih vključuje  ta plan s pooblastilom, da jih lahko zastopata. 
G.Traunšek – arhitekt je idejni projekt za potrebe MOL pripravil izključno na podlagi soglasij lastnikov 
zemljišč. 
 
Predsedujoči se je zahvalil za pojasnila in pozval člane sveta k vprašanjem. 
 
G.Verbič Boris je povedal, da je pojasnitev slabo razumel, člani sveta naj potrdijo razširitev 
zazidalnega otoka, v kolikor potrditve ne bo  se ne bo dala urejati infrastruktura v četrtni skupnosti 
 
G.Ježek je razumel enako s pripombo, da je s strani Direkcije za ceste laž, da četrtna skupnost v zvezi 
z ureditvijo cest in pločnikov na njih ni naslovila nobenega dopisa 
 
G.Tiefengraber je povedal, da je informacijo, da niso prejeli nobenega dopisa s strani četrtne 
skupnosti prejel od pomočnika direktorja DDC in da informaciji verjame… 
 
G.Novak: je povedal, da je Svet četrtne skupnosti velikokrat razpravljal o problemu neurejenih cest in 
nezgrajenih pločnikov, prav tako se je pošiljalo tudi dopise, v zvezi z soglasjem četrtne skupnosti o 
obravnavani zadevi pa je najprej treba urediti infrastrukturo, prej se ne sme graditi ničesar, on osebno 
v tem trenutku ne da soglasja za spremembo Prostorskega plana. 
 
G.Bostič je povedal, da je bil poleg predsedujočega edini prisoten na sestanku v gostilni, kjer se je 
seznanil s problematiko, pred leti je bil tudi eden glavnih pobudnikov, da se v tem delu Gamelj prepreči 
zidavo, ker je šlo za prekvalifikacijo kmetijskih zemljišč I. kategorije v gradbena zemljišča in so bili 
krajani proti. Že pred časom je bilo dogovorjeno, da bo iniciativni odbor na Svet Četrtne skupnosti 
poslal idejni projekt, da bo svet seznanjen za kakšno površino gre, za katero področje, v kakšnem 
obsegu se predlog  zazidalnega načrta razširja, koliko naj bi bilo novih stanovanj in stanovalcev, kaj to 
pomeni za celotne Gameljne. Kaj bodo Gameljne s tem pridobile? Tega dokumenta  člani sveta niso 
dobili, zato tudi ne razumejo zakaj pri stvari gre. Vse novogradnje na tem območju do sedaj 
infrastrukture niso rešile,  krajani pa so se  s problemi obračali na četrtno skupnost. Sramotno pa je, 
da na DDC trdijo, da o problemih do sedaj niso ničesar vedeli. Osebno je prepričan, da bo do 
razširitve zazidljivosti na tem območju prišlo in bo predlog  tudi podprl, ne strinja pa se s pristopom 
iniciativnega odbora, ker prej niso pripravili gradiva. Strinja se, da bi te projekte svet dokončno potrdil 
po javni obravnavi. 
 
Predsedujoči je pojasnil, da imajo člani sveta glede DDC-ja prav, v juniju 2004 smo s strani DDC-ja 
prejeli tudi dopis, s katerim nas obveščajo o ureditvi regionalne ceste Tacen-Šmartno. Prišlo je tudi do 
nesporazuma, on je želel, da predstavniki iniciativnega odbora pridejo na sejo sveta in članom 
obrazložijo projekt, ter odgovorijo na vprašanja,  nato pa se skliče krajane Gamelj - razširjeno sejo 
sveta, predstavniki iniciativnega odbora do takrat pripravijo idejne projekte in obrazložitve, ki jih bodo 
predstavili krajanom, nato se bodo ponovno udeležili seje sveta in na podlagi podatkov iz terena, bo 
svet četrtne skupnosti sprejel določen sklep. Ob sklicu seje pa ni bilo mišljeno, da bi člani sveta četrtne 
skupnosti o zadevi odločali na tej seji. 
 
Ga. Lipovec je vprašala g. Tiefengraberja, zakaj ne pomaga reševati problemov tudi v Prelogah v 
Šmartnem? 
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G. Tiefengraber je pojasnil, da se da probleme reševati samo kot celoto, ne pa posamezno. 
G.Verbič je  vprašal, da ne razume, kako bi rešili problem v Prelogah, če bi v Gameljnah naredili nov 
problem? 
 
G.Tiefengraber je pojasnil, da oni ne ustvarjajo problemov, ampak jih rešujejo, ker rešujejo problem 
infrastukture in ko bo ta rešen, se bo reševal  problem gradnje objektov.Predlagal je, da nekatere 
stvari pojasni tudi arhitekt g Traunšek. 
 
G.Suhoveršnik je vprašal, za katera zemljišča  gre in kje se ta zemljišča nahajajo, ali se gleda globalno 
celotne Gameljne? Ima zelo slabe izkušnje tudi z bivšo Krajevno skupnostjo, vsi graditelji so v prvi fazi  
vedno želeli samo soglasje, ko pa ni bilo pričakovanega odziva s strani bivše Krajevne skupnosti ali 
četrtne skupnosti se je le to obšlo. Boji se, da se bo sedaj zgodilo enako. 
 
G. Traunšek je povedal, da je do sodelovanja prišlo na  koncentrirano pobudo cca. 50.  lastnikov 
zemljišč . To območje je bilo v Prostorskem planu že predvideno za razširitev, vendar realizacijska 
pobuda ni šla naprej. Pripravljeno ima že idejno urbanistično arhitektonsko rešitev, za katero je 
predlagal, da bi se obravnavala že na tej seji, vendar je bilo rečeno, da bo to le osnovna informacija, 
predlaga pa, da se tem pobudnikom odpre možnost, da se o tem začne razpravljati. Četrtna skupnost 
pa je tista, ki dobi prvo informacijo in nato uradno sklicuje sestanke na to temo.  Obstoječi Prostorski 
plan  na tem območju že omogoča   pozidavo, ki pa se ni izvedla zaradi komunalne infrastrukture, ki ni 
rešena v zadostni meri. Tu je bila dana pobuda, da se z rešitvijo obstoječe problematike naveže 
celotna pobuda lastnikov zemljišč v tem predelu, da se enovito in celovito ta stvar pripravi. Govorimo o 
enem od območij, ki ga je že MOL  v svojih prostorskih načrtih  opredelila kot možno namensko  
preusmeritev v organizirano stanovanjsko gradnjo. Dogovor z Oddelkom za urbanizem je, da velja 
samo celovit pristop h gradnji in zato je osnova urejena komunalna infrastruktura in ceste, ki rešijo 
problematiko obstoječe gradnje  kot novogradnje. Okvirno naj bi tukaj stalo od 150-170 individualnih 
hiš po preverbi možne izrabe prostora v tem nezazidanem območju. Parcele naj bi bile velike med 
700-800 m2, urbanistično in arhitektonsko zasnovane tako, da so prevetrovana. Za novogradnjo je 
predvideno tudi novo cestno omrežje, ki ne bo obremenjevalo obstoječega naselja. Celotno zemljišče 
je veliko cca. 10 ha. 
 
Predsedujoči je g.Traunška vprašal, koliko časa potrebujejo za pripravo gradiva? 
 
G.Traunšek je povedal, da približno 14 dni. 
 
Predstavniki iniciativnega odbora in g. Traunšek so po končani predstavitvi odšli. 
 
Predsedujoči je dodatno pojasnil, da se je problematika znašla na korespondenčni seji z razlogom, ker 
so predstavniki iniciativnega odbora povedali, da je rok za oddajo z mnenjem četrtne skupnosti kratek, 
zaradi dopustov pa se ni več dalo sklicati seje sveta, sedaj pa so jim ta rok podaljšali. Z g. Bostičem se 
z varianto odločanja na korespondenčni seji nista strinjala, vendar se je zadeva speljala, da ima 
četrtna skupnost uradni dokument o tej zadevi in odločanje se je lažje prestavilo na jesen. 
 
G.Verbič je povedal, da razume interese lastnikov zemljišč, interese arhitekta in gradbenih podjetij, ne 
raume kaj se bo zgodilo, saj še vedno ni jasno kaj se bo gradilo, koliko se bo gradilo, vse ostalo pa je 
v megli. 
 
Predsedujoči je pojasnil,da je MOL v dolgoročnem razvoju določila področja, kjer se določene zadeve 
lahko izvajajo. To področje je  omejeno s parcelami, v dolgoročnem razvoju pa je namenjeno gradnji. 
Prvi problem je, da so lastniki parcel, ki imajo parcele ob meji tega območja to zazidljivost razširili, v 
prvi fazi govorimo o tem, da bi lahko njim dali soglasje za razširitev tega območja, kjer bi se lahko 
nekoč nekaj delalo. V tej prvi fazi mora četrtna skupnost sodelovati, ni pa prav, da ne sodeluje tudi 
naprej. Četrtna skupnost se odloča ali podpre razširitev zazidalnega načrta ali ne.  Oni pa so 
samoiniciativno pripravili vnaprej, kaj bi tukaj lahko bilo.  
 
G.Suhoveršnik je povedal, da se boji, da se obljube o infrastrukturi ne bodo uresničile, ne verjame, da 
nimajo podatka o kvadraturi, saj hitri izračun kaže, glede na število hiš in velikost parcel, da ne gre za 
10 ha, ampak vsaj za 13-17 ha zemljišča. 
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G.Ježek je predlagal, da se na naslednjo sejo, kjer se bo odločalo o razširitvi zazidljivosti povabi tudi 
g. Klavsa z Oddelka za gospodarske javne službe in promet, ki bo pojasnil, kdaj bodo vsaj na tem 
koncu zgrajeni pločniki in ostala infrastruktura. 
 
Predsedujoči se je  s predlogom strinjal, predlagal je, da se skliče krajane in se jim predlog predstavi, 
na naslednjo sejo pa se povabi tudi predstavnike MOL. 
 
G.Suhoveršnik je povedal, da se boji, da bodo na sestanek s krajani prišli vsi lastniki zemljišč, ostalih 
krajanov pa bo malo in bodo za potrditev  predloga preglasovani. 
 
G.Korenč je vprašal, zakaj mora četrtna skupnost potrjevati zazidljivost, privatniki pa lahko po 
internetu prodajajo parcele brez vednosti četrtne skupnosti? 
 
Predsedujoči je pojasnil, da je obravnavana zadeva vezana na dolgoročni načrt mesta Ljubljane, to 
zemljišče je zazidljivo le v manšem delu in bi se zazidljivost samo razširila, dodatno bo zazidljivost 
moral potrditi še mestni svet, ker pa je tudi četrtna skupnost del mestne uprave mora sodelovati pri 
tem postopku. Če pa prodaja zemljišče privatnik, četrtni skupnosti ni potrebno dati soglasja 
 
Po razpravi je predsedujoči predlagal naslednja PREDLOGA  SKLEPOV: 
 
SKLEP ŠT. 4/11: 
 
Svet četrtne skupnosti Šmarna gora pooblasti Pododbor za Gameljne, da pripravi predlog 
datuma razširjene seje sveta s krajani Gamelj v zvezi z razširitvijo zazidalnega območja 
»Gabrnik« 
 
Navzočih je bilo 9 članov sveta. 
Opredeljenih je bilo 9 članov sveta. 
Za predlagani sklep je glasovalo 9 članov sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
SKLEP ŠT. 5/11: 
 
Po končanem razširjenem sestanku se ponovno sestane Svet četrtne skupnosti Šmarna gora 
na katerega se povabi vse vodje oddelkov MOL, ki so zadolženi za ureditev tega območja. 
 
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 3 
 
PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKOV 10. SEJE, 3. IN 4. KORESPONDENČNE SEJE SVETA  
          ČETRTNE SKUPNOSTI ŠMARNA GORA, MESTNE OBČINE LJUBLJANA 
 
Gradivo za to točko dnevnega reda so člani sveta prejeli skupaj z vabilom na sejo 
 
 
G.Suhoveršnik je imel pripombo na zapisnik 4. korespondenčne seje sveta in sicer so narobe 
navedeni datumi, sprašuje, ali gre samo za tiskovno napako. 
 
Strokovna sodelavka ga. Klemenčič  je potrdila, da gre za tiskovno napako, ki bo takoj popravljena. 
 
Predsedujoči je dodatno pojasnil, da se članom sveta tekoče pošilja tudi odgovore, ki jih dobimo na 
četrtno skupnost. V zvezi z otvoritvijo parkirišča je predsedujoči člane sveta spomnil, da so želeli 
združiti otvoritev z izgradnjo pločnika do Thumove ul., ker pa se je zatikalo pri podpisih s strani 
krajanov, se je  zamudil  rok za financiranje izgradnje, ki se bo verjetno prenesla v leto 2005. 
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V zvezi z avtobusno postajo  v Zgornjih Gameljnah lastniki zemljišč niso pripravljeni odstopiti 
zemljišča, zato je g. Korenč predlagal, da se pridobi geometra, ki bi natančno izmeril, koliko je še 
cestnega sveta, za postavitev table in montažnega pločnika v širini 1,5 metra in dolžine 20 metrov 
 
Ker drugih pripomb na zapisnike ni bilo, je predsedujoči predlagal naslednji  
PREDLOG SKLEPA ŠT. 6/11: 
 
Svet Četrtne skupnosti Šmarna gora sprejema zapisnik 10. seje sveta, 3 in 4. korespondenčne 
seje sveta, slednjega s pripombo g. Suhoveršnika, da se popravijo datumi. 
 
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 4 
 
                         PORABA SREDSTEV ZA PRORAČUNSKO OBDOBJE 2004 
 
Gradivo za to točko dnevnega reda so člani sveta prejeli skupaj z vabilom na sejo 
 
Predsedujoči je povedal, da so dobili programe društev in predlog razdelitve sredstev predsednikov 
posameznih odborov, za vsak predlog razdelitve sredstev mora Svet četrtne skupnosti  sprejeti sklep, 
ter s sklepom  imenovati člane sveta, ki bodo skrbniki posameznih pogodb sklenjenimi med 
posameznimi društvi in Svetom četrtne skupnosti. 
 
Predsedujoči je povedal, da je predsednik Odbora za družbene dejavnosti, socialne razmere in šport 
g. Ježek  predlagal, da se 100.000,00 SIT namenjenih za kulturno dejavnost razdeli  
 
KUD Tacen    80.000,00 SIT  za izvedbo celovečernega  in jubilejnega koncerta ob 30. letnici 
delovanja 
KUD Gameljne  20.000,00 SIT  za izvedbo letnega koncerta 
 
G.Bostič je vprašal po kakšnem ključu je odbor razdelil sredstva in zakaj je v letošnjem letu KUD 
Gameljne prejel tako malo sredstev? 
 
G.Ježek je pojasnil, da je imel v letu 2003 KUD Gameljne ljubilej, bil pa je tudi organizator skupnega 
Božično novoletnega koncerta skupaj s KUD Tacen 
 
Strokovna sodelavka ga. Debevc je pojasnila, da je bilo v letu 2003 za kulturo namenjenih tudi več 
sredstev kot v letu 2004  
 
Po razpravi  je predsedujoči dal na glasovanje naslednji PREDLOG SKLEPA ŠT. 7/11:  
 
Svet četrtne skupnosti Šmarna gora se strinja, da se KUD Tacen dodeli 80.000,00 SIT za 
izvedbo celovečernega koncerta in jubilejnega koncerta ob 30 letnici delovanja, KUD Gameljne 
pa se dodeli 20.000,00 SIT za izvedbo letnega koncerta. 
 
Navzočih je bilo 8 članov sveta. 
Opredeljenih je bilo 7 članov sveta 
Za predlagani sklep je glasovalo 7 članov sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
Predsednica Odbora za gospodarske dejavnosti in turizem ga. Krebelj je predlagala, da se 40.000,00 
SIT namenjenih za  področje turizma razdeli 
 
Turistično društvo Šmarna gora   34.000,00 SIT 
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Planinsko društvo Šmarna gora     6.000,00 SIT 
Ker ga. Krebelj na seji ni bilo, je predsedujoči  predlagal, da se tudi zaradi pogodbe znesek zaokroži  
in sicer se Turističnemu društvu Šmarna gora nakaže 30.000,00 SIT in Planinskemu društvu Šmarna 
gora 10.000,00 SIT. 
 
Ker razprave ni bilo je predsedujoči predlagal naslednji PREDLOG SKLEPA ŠT. 8/11: 
 
Svet četrtne skupnosti Šmarna gora se strinja, da se Turističnemu društvu Šmarna gora za 
izvedbo razstave na temo »med in izdelki« nakažejo sredstva v višini 30.000,00 SIT in 
Planinskemu društvu Šmarna gora za vzdrževanje poti na Šmarni gori 10.000,00 SIT. 
 
Navzočih je bilo 8 članov sveta. 
Opredeljenih je bilo 8 članov sveta. 
Za predlagani sklep je glasovalo 8 članov sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
Predsedujoči je povedal, da je za področje komunale prišlo nekaj predlogov in sicer: 
 

- popravilo poti iz vasi Rašica proti razglednemu stolpu, ki jo krajani urejajo sami, za 
dokončanje del pa bi potrebovali še dodatna sredstva cca. 500.000,00 SIT, predsedujoči je bil 
pri njih tudi na razgovoru, zato je prosil g. Bostiča, predsednika Pododbora za Gameljne, ki si 
je pot ogledal, da pove svoje mnenje 

 
- dodatno pa je prišla tudi vloga za popravilo poti  parc.št.1545 v Zg.Gameljnah in sicer prosijo 

krajani za sredstva v višini 70.000,00 SIT 
 
G.Bostič je povedal, da sta si z g. Suhoveršnikom na podlagi vlog zadeve na terenu ogledala, za pot 
na Rašici sta ugotovila, da je občinska, uporabljajo pa jo Gozdno gospodarstvo, kmetje in izletniki, gre 
za pot v dolžini cca. 500 metrov, od vikenda dr. Demšarja do Sedla. Gozdno gospodarstvo je  že dalo 
na razpolago bager, sami krajani pa so že sami zbrali nekaj sredstev, pripravljeni so sami delati še 
naprej, zato se Pododboru zdi prav, da pri tem sodeluje tudi četrtna skupnost in da se jim nakaže 
100.000,00 SIT v letu 2004 
 
G.Ježek je povedal, da podpira akcijo krajanov na Rašici, zdi pa se mu nepošteno s strani MOL, da ne 
prispeva nobenih sredstev. Zato predlaga, da se na MOL, Oddelek za gospodarske javne službe in 
promet naslovi dopis, da prispevajo manjkajoča sredstva.  
 
G.Bostič je povedal, da je druga prošnja  prišla s strani g. Gostiča, cesta je ozka in slaba, lastnik 
zadnje hiše je del poti, kjer so vozili prej odkupil in ne dovoli prehoda, tako, da je potrebno usposobiti 
pot, ki sedaj ni bila v uporabi. Ta del poti  uporablja predvsem g. Gostč, pot pa je potrebno očistiti in 
nasuti s peskom. Predlog Pododbora je, da četrtna skupnost prispeva od 25.000,00 – 30.000,00 SIT 
za pesek. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednja  PREDLOGA SKLEPOV: 
 
SKLEP ŠT. 9/11: 
 
Svet Četrtne skupnosti Šmarna gora, MOL soglaša, da se sredstva v višini 101.000,00 SIT 
namenijo za urejanje poti od vasi Rašica do Sedla na Rašici. Na Oddelek za gospodarske javne 
službe in promet MOL, pa se pošlje dopis, da zagotovijo manjkajoča sredstva za dokončno 
ureditev občinske poti. 
 
Navzočih je bilo 8 članov sveta. 
Opredeljenih je bilo 8 članov sveta. 
Za predlagani sklep je glasovalo 8 članov sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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SKLEP ŠT. 10/11: 
 
Svet Četrtne skupnosti Šmarna gora soglaša, da se sredstva v višini 30.000,00 SIT namenijo za 
ureditev poti parc.št. 1545  v Zgornjih Gameljnah. 
 
Navzočih je bilo 8 članov sveta. 
Opredeljenih je bilo 8 članov sveta 
Za predlagani sklep je glasovalo 8 članov sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
Področje športa: organizacija 2. teniškega turnirja,  ki bo potekal 9.10.2004 v Šmartnem. 
 
Ker ni bilo razprave je predsedujoči dal na glasovanje naslednji PREDLOG SKLEPA ŠT. 11/11: 
 
Četrtna skupnost Šmarna gora bo organizirala drugi teniški turnir na območju četrtne 
skupnosti, za izvedbo se zagotovijo sredstva v višini 100.000,00 SIT. 
 
Navzočih je bilo 8 članov sveta. 
Opredeljenih je bilo 8 članov sveta. 
Za predlagani sklep je glasovalo 8 članov sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
Predsedujoči je predlagal, da se  50.000,00 SIT iz postavke oglaševalske storitve, ki so bile 
namenjene za objavo javnih razpisov v Uradnem listu prerazporedi na druge operativne odhodke in 
bodo namenjena šolskemu skladu »čebelica« iz razloga, ker teh sredstev za objavo javnih razpisov 
četrtna skupnost ne bo potrebovala. 
 
Ker razprave ni bilo, je predsedujoči dal na glasovanje naslednji PREDLOG SKLEPA ŠT 12/11: 
 
Četrtna skupnost Šmarna gora predlaga prerazporeditev sredstev v znesku 50.000,00 SIT iz 
postavke stroški oglaševalskih storitev na postavko drugi operativni odhodki in bodo 
namenjeni za nakup blaga za sklad »čebelica«, ki deluje na OŠ Šmartno. 
 
Navzočih je bilo 8 članov sveta. 
Opredeljenih je bilo 8 članov sveta. 
Za predlagani sklep je glasovalo 8 članov sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
Predsedujoči je povedal, da sta s področja sociale prišli dve vlogi in sicer DU Šmartno Tacen in DU 
Gameljne Rašica, obe za izvedbo programa obisk in obdaritev starejših nad 80 let, vsako društvo   na 
svojem območju. Ker predloga pristojnega odbora za delitev  sredstev v višini 60.000,00 SIT za obe 
društvi ni bilo je stvar članov sveta da predlagajo razdelitev sredstev. 
 
G. Bostič, g. Novak in g. Suhoveršnik so predlagali delitev po številu članov v posameznem društvu, 
oz. po ključu koliko članov posamezno društvo obdari. 
 
Po razpravi  je predsedujoči dal na glasovanje naslednji PREDLOG SKLEPA ŠT. 13/11: 
 
Svet četrtne skupnosti Šmarna gora se strinja, da se DU Šmartno Tacen nakažejo sredstva v 
višini 40.0000,00 SIT, DU Gameljne Rašica  se nakažejo sredstva v višini 20.000,00 SIT. 
Sredstva so namenjena za obisk in obdaritev starejših nad 80 let. 
 
Navzočih je bilo 8 članov sveta. 
Opredeljenih je bilo 8 članov sveta. 
Za predlagani sklep je glasovalo 8 članov sveta. 
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Sklep je bil sprejet. 
 
Predsedujoči je povedal, da je g. Korenč predsednik Pododbora za Šmartno prinesel ponudbe s strani 
Javne razsvetljave in sicer za: 
 

- izdelavo vertikalne in horizontalne prometne signalizacije v križišču v Šmartnem in postavitvijo 
prometnega ogledala 

- izdelavo talnih označb pred gasilnim domom v Tacnu 
-     predlog za dovoz peska na ul. Angele Ljubičeve v Šmartnem 

 
Ker razprave ni bilo, je predsedujoči dal na glasovanje naslednje PREDLOGE SKLEPOV: 
 
SKLEP ŠT. 14/11: 
 
Svet četrtne skupnosti Šmarna gora se strinja, da se za izdelavo vertikalne in horizontalne 
prometne signalizacije  v križišču v Šmartnem se namenijo sredstva v višini 150.293,40 SIT. 
 
Za postavitev prometnega ogledala v križišču v Šmartnem se namenijo sredstva v višini 
120.000,00 SIT. 
 
Navzočih je bilo 8 članov sveta. 
Opredeljenih je bilo 8 članov sveta. 
Za predlagani sklep je glasovalo 8 članov sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
SKLEP ŠT. 15/11: 
 
Svet četrtne skupnosti Šmarna gora se strinja, da se za izdelavo talnih označb parkirnih mest 
pred gasilnim domom v Tacnu namenijo sredstva v višini 109.431,60 SIT. 
 
Navzočih je bilo 8 članov sveta. 
Opredeljenih je bilo 8 članov sveta. 
Za predlagani sklep je glasovalo 8 članov sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
SKLEP ŠT. 16/11: 
 
Svet četrtne skupnosti Šmarna gora se strinja, da se sredstva v višini 40.000,00 SIT namenijo 
za dovoz peska, planiranje in utrditev poti Angele Ljubičeve v Šmartnem. 
 
Navzočih je bilo 8 članov sveta. 
Opredeljenih je bilo 8 članov sveta. 
Za predlagani sklep je glasovalo 8 članov sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Predsedujoči je povedal, da se je PGD Tacen odpovedal sredstvom iz postavke zaščite in reševanja 
za pripravo in izvedbo akcije«predstavitev uporabe in delovanja gasilnih aparatov na območju četrtne 
skupnosti Šmarna gora«. Akcijo je pripravljeno izvesti PGD Gameljne, zato je predlagal, da se 
sredstva  v znesku 100.000,00 namenjena za to akcijo nakažejo njim. 
 
G.Suhoveršnik je povedal, da so se  v društvu dogovorili, da bi bil poudarek akcije samo na gasilnih 
aparatih polnjenih s prahom in CO2  prikaz koliko in s katerim se lahko pogasi ogenj in kako se gasi. 
Akcija bi bila izvedena v mesecu oktobru – mesecu požarne varnosti. 
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Ker razprave ni bilo je predsedujoči dal na glasovanje naslednji PREDLOG SKLEPA ŠT. 17/11: 
 
Četrtna skupnost Šmarna gora bo organizirala akcijo s področja zaščite in reševanja »prikaz 
uporabe gasilnih aparatov«. Za izvedbo akcije se PGD Gameljne nakažejo sredstva v višini 
100.000,00 SIT. 
 
Navzočih je bilo 8 članov sveta. 
Opredeljenih je bilo 8 članov sveta 
Za predlagani sklep je glasovalo 8 članov sveta. 
 
Sklep je bil sprejet.   
 
Predsedujoči je povedal, da je na MOL dobil priporočilo, da se sredstva dokončno razdelijo do konca 
oktobra, zato je predlagal, da strokovni sodelavki  po sedanji razdelitvi in porabi pripravita pregled 
neporabljenih sredstev, ki se jih nato razdeli na naslednji seji sveta. 
 
Predsedujoči je člane sveta pozval, da predlagajo skrbnike pogodb: 
 
G.Suhoveršnik je predlagal predsednike odborov… 
 
G. Ježek je predlagal g. Gadžijeva… 
 
Strokovna sodelavka je pojasnila, da se določa skrbnike samo za pogodbe… 
 
Po razpravi je predsedujoči dal na glasovanje naslednje PREDLOGE SKLEPOV: 
 
SKLEP ŠT. 18/11: 
 
Svet četrtne skupnosti Šmarna gora imenuje g. Jožeta Ježka za skrbnika pogodb sklenjenih s 
KUD Tacen in KUD Gameljne. 
 
Navzočih je bilo 8 članov sveta. 
Opredeljenih je bilo 8 članov sveta. 
Za predlagani sklep je glasovalo 8 članov sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
SKLEP ŠT. 19/11: 
 
Svet četrtne skupnosti Šmarna gora imenuje ga. Tamaro Krebelj za skrbnico pogodb sklenjenih 
z Turističnim društvom Šmarna gora in Planinskim društvom Šmarna gora. 
 
Navzočih je bilo 8 članov sveta. 
Opredeljenih je bilo 8 članov sveta. 
Za predlagani sklep je glasovalo 8 članov sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
SKLEP ŠT. 20/11: 
 
Svet četrtne skupnosti Šmarna gora  imenuje g. Aljošo Gadžijeva za skrbnika pogodb 
sklenjenih z Društvom upokojencev Šmartno Tacen in Gameljne Rašica. 
 
Navzočih je bilo 8 članov sveta. 
Opredeljenih je bilo 8 članov sveta 
Za predlagani sklep je glasovalo 8 članov sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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G. Suhoveršnik je vprašal, kaj bo z vlogo za dodelitev sredstev skavtski organizaciji? 
Predsedujoči je pojasnil, da so bila sredstva proračuna razdeljena preden so skavti oddali svojo vlogo, 
zato jo v proračunskih sredstvih za leto 2004 in 2005 ne moremo upoštevati in jim je bil s tem v zvezi 
tudi poslan dopis. 
 
Predsedujoči je člane sveta pozval, da zavzamejo stališče glede predloga g. Korenča in g. Ježka, da 
četrtna skupnost za potrebe avtobusne postaje v Zg.Gameljnah pridobi geometra, ki bi natančno 
odmeril zemljišče. 
 
G.Bostič je v imenu Pododbora za Gameljne povedal, da je pododbor zavzel stališče, da bi se člani 
odbora ponovno pogovorili z lastniki zemljišč, jim natančno pojasnili za kaj gre in da ne bo prišlo do 
nobenega gradbenega posega v zemljišče. Na osnovi pogovorov z lastniki, pa bi ocenili, ali je 
geometer potreben ali ne. 
 
G.Ježek je menil, da je smiselno, da se prej  zemljišče odmeri… 
 
Po razpravi je predsedujoči predlagal naslednji PREDLOG SKLEPA ŠT. 21/11: 
 
Na predlog Pododbora za Gameljne se z lastniki zemljišč, kjer naj bi postaja stala,  dogovori za 
ponoven sestanek, v kolikor je sestanek neuspešen, se pridobi uradnega geometra, ki bo 
zemljišča uradno izmeril. 
 
Navzočih je bilo 8 članov sveta. 
Opredeljenih je bilo 8 članov sveta. 
Za predlagani sklep je glasovalo 8 članov sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
                                                                           AD 5 
 
                     RAZDELITEV SREDSTEV ZA PRORAČUNSKO OBDOBJE 2005 
 
Zaradi pomanjkanja časa je predsedujoči predlagal, da se ta točka dnevnega reda prestavi na 
naslednjo sejo sveta, zato je predlagal naslednji PREDLOG SKLEPA ŠT. 22/11: 
 
Svet Četrtne skupnosti Šmarna gora, MOL se strinja, da se razprava o razdelitvi sredstev za 
proračunsko obdobje 2005 prestavi na naslednjo sejo sveta. 
 
Navzočih je bilo 8 članov sveta. 
Opredeljenih je bilo 8 članov sveta. 
Za predlagani sklep je glasovalo 8 članov sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
                                                                           AD 6 
 
                                                                         RAZNO 
 
Ga. Lipovec  je izpostavila problem vandalizma v Prelogah in tudi ostalem Šmartnem, gre za 
uničevanje prometnih znakov, razbijanja korit za rože, razbijanje in izklapljanje javne razsvetljave, 
poškodovanja avtomobilov, kljub klicom na policijo le ta ne ukrepa. Sprašuje, ali ima svet četrtne 
skupnosti pristojnosti, da ukrepa. 
 
Predsedujoči je pojasnil, da pristojnosti svet nima, lahko pa se obvesti g. Gabra, s Policijske postaje 
Šiška,  ki je pristojen za  območje četrtne skupnosti 
 
Po razpravi je predsedujoči predlagal naslednji PREDLOG SKLEPA ŠT. 23/11: 
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Svet četrtne skupnosti Šmarna gora poziva Policijsko postajo Šiška in pristojnega policista g. 
Gabra, da naj čimprej in trajno vzpostavi red in mir v  naselju Preloge v Šmartnem. 
Navzočih je bilo 8 članov sveta. 
Opredeljenih je bilo 8 članov sveta. 
Za predlagani sklep je glasovalo 8 članov sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
G.Ježek je ponovno apeliral, da se  za občinske ceste in ceste, ki niso od nikogar pridobi natančen 
kataster, kjer bo tudi določeno, kdo kaj vzdržuje. 
 
Predsedujoči je pojasnil, da smo v zvezi s tem pisali na več naslovov, nekaj odgovorov je bilo tudi 
poslanih, vendar nihče ne razpolaga z zbirom komunalnih vodov in cest 
 
G. Suhoveršnik je predlagal, da se pridobi mapna kopija in posamezni odbori komunalne vode sami 
vrišejo 
 
G.Novak je ponovno izpostavil problem prehodov za pešce… 
 
Predsedujoči mu je pojasnil, da se ve kakšni so odgovori… 
 
G. Gadžijev je vprašal kakšni so ti odgovori? 
 
Predsedujoči je pojasnil, da imajo državne ceste posebne zakonitosti  ob cesti mora biti  pločnik, da se 
lahko zariše prehod za pešce in ne Tacenska ne Cesta vstaje ne izpolnjujeta teh pogojev… 
 
Dnevni red 11. seje Sveta četrtne skupnosti Šmarna gora je bil s tem izčrpan in predsedujoči je sejo 
zaključil ob 21. uri. 
 
 
Zapisala:                                                                                           Predsednik Sveta Četrtne skupnosti 
Ladka Debevc                                                                                                         Šmarna gora 
                                                                                                                        Mestne občine Ljubljana 
                                                                                                                                 Dejan Crnek 
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