MESTNA OBČINA LJUBLJANA
ČETRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA
Pločanska 8
1211 ŠMARTNO
tel. 01/5110-633, e-mail mol.smarna.gora@siol.net

Številka: 0271-9-3/2003-14221
Datum: 12. 12. 2003

ZAPISNIK
1.izredne seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, ki je bila v četrtek 11.12. 2003 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 9 članov sveta, kar je
pomenilo, da je bil svet sklepčen in je lahko pričel z delom.
NAVZOČI ČLANI SVETA: Dejan Crnek, Ivan Bostič, Jože Ježek, Tamara Krebelj, Boštjan Lah, Janez
Novak, Franc Novak, Boris Verbič in Špela Verbič
OPRAVIČILI SO SE: Andrej Korenč, Nataša Lipovec, Uroš Prosen in Alojz Suhoveršnik
Predsedujoči je pozdravil vse navzoče, ter predlagal in dal na glasovanje
PRDLOG SKLEPA št. 1/1:
1. izredna seja sveta četrtne skupnosti Šmarna gora se bo snemala.
Navzočih je bilo 9 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 9 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 9 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
Pred glasovanjem o dnevnem redu je predsedujoči povedal, da mora Svet Četrtne skupnosti Šmarna
gora imenovati uradno osebo, ki bi predstavljala svet četrtne skupnosti, eden od predlogov je, da bi bil
to predsednik sveta četrtne skupnosti. Gre za izjave za medije, izjave na posebnih sejah itd. To pa ne
pomeni, da člani sveta ne smejo dajati nobenih izjav.
G. Lah: gre verjetno za to, da bodo tudi druge uradne osebe vedele, na koga se lahko obrnejo v
zvezi z zadevami četrtne skupnosti, ostali člani sveta pa imajo ravno tako pravico odgovoriti, če jih
nekdo nekaj vpraša. Mnenja je, da gre ta funkcija skupaj s predsedniško funkcijo.
G. Crnek: gre strogo samo o uradne zadeve, člani sveta pa lahko kadarkoli dajejo izjave, če jih nekdo
vpraša
G.Novak Franc je predlagal, da se glasuje o dveh stvareh in sicer:
- pooblastilo članov sveta za izdajanje izjav, poročil o tistih stvareh, ki jih nekdo uradno zahteva
- vsak član sveta je izvoljen s strani krajanov in lahko daje izjave, obvestila, mnenja, imenovanje
uradne osebe ne sme predstavljati omejitve
Člane sveta pri izjavah ne more nihče omejevati, če pa nekdo želi uradno izjavo glede četrtne
skupnosti, pa je imenovana oseba, ki se jo lahko vpraša.
Po razpravi je predsedujoči predlagal naslednji PREDLOG SKLEPA št. 2/1:

1

Svet Četrtne skupnosti Šmarna gora imenuje predsednika Sveta četrtne skupnosti g. Dejana
Crneka za posredovanje informacij javnega značaja.
Navzočih je bilo 9 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 8 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 7 članov sveta.
Proti predlaganemu sklepu je glasoval 1 član sveta.
Sklep je bil sprejet.
V nadaljevanju je predsedujoči predlagal DNEVNI RED, ki so ga člani sveta četrtne skupnosti Šmarna
gora prejeli skupaj s sklicem na sejo.
Ker razprave na to temo ni bilo, je predsedujoči dal na glasovanje naslednji DNEVNI RED:
1. Poročilo predsednikov odborov o predlogih za oblikovanje predloga proračuna Četrtne
skupnosti Šmarna gora
2. Oblikovanje predloga proračuna Četrtne skupnosti Šmarna gora za leti 2004 in 2005
Navzočih je bilo 9 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 9 članov sveta.
Za predlagani dnevni red je glasovalo 9 članov sveta.
Dnevni red je bil sprejet.
AD 1
POROČILO PREDSEDNIKOV ODBOROV O PREDLOGIH ZA OBLIKOVANJE PREDLOGA
PRORAČUNA ČETRTNE SKUPNOSTI ŠMARNA GORA
Predsedujoči je pozval predsednike posameznih odborov, da podajo svoja poročila o predlogih za
oblikovanje proračuna.
G. Novak Franc predsednik Odbora za področje lokalnih gospodarskih javnih služb, prometa,
urbanizma in varstva okolja je povedal, da se je Odbor sestal dne 10.12.2003 in da je bilo od 17.
članov navzočih samo 7 članov, zato Odbor ni bil sklepčen in o predlogih ni sklepal. Odbor je
razpravljal o temah, ki so bile na dnevnem redu, predlog Odbora za porabo 2 MIO SIT je, da se
upošteva predlog g Korenča, da se sredstva delijo na Svet četrtne skupnosti, donacije društvom in
vsakemu pododboru v četrtni skupnosti po 400.000,00 SIT za urejanje komunalnih zadev.
Mnenje odbora je tudi, da si mora Svet Četrtne skupnosti prizadevati za sredstva, ki so bila v
Proračunu MOL za leto 2002 že namenjena za ureditev komunalnih zadev in ni bilo realizacije. Zato
je nujno, da se na naslednjo sejo vabi predstavnike Oddelka za gospodarjenje z zemljišči, da
pojasnijo, zakaj stvari niso bile realizirane.
G.Ježek predsednik Odbora za družbene dejavnosti, socialne razmere in šport se je strinjal z g.
Novakom, da je sredstev za vse želje premalo, tudi njegov odbor, ki se je sestal dne 10.12.2003 ni bil
sklepčen, saj je bilo navzočih le 5 članov . Za primer je dal področje sociale, kjer bi potrebovali vsaj
200.000,00 SIT za primer nujne pomoči nekomu.
Sredstva so razdelili naslednjim uporabnikom:
- za organizacijo teniškega turnirja 100.000,00 SIT
- za področje kulture
200.000,00 SIT
- za področje sociale
100.000,00 SIT
Na področju kulture so pripravili načrte za leto 2004 že spomladi
leta 2003 in predvideli so
sofinanciranje naslednjih kulturnih dogodkov: koncerta ob Kulturnem prazniku, božično novoletni
koncert, prireditve ob dnevu četrtne skupnosti in kresovanje, vendar sedaj kaže, da teh načrtov ne
bodo mogli izpeljati. Sam osebno pa podpira predlog g. Korenča.
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Ga. Krebelj predsednica Odbora za gospodarske dejavnosti in turizem je povedala, da je bil Odbor
sklepčen, sestal pa se je 4.12.2003. Člani odbora so se odločili, da se sredstva v višini 400.000,00 SIT
razdelijo kot transfer neprofitnim organizacijam na področju turizma in sicer za organizacijo Planinske
pesmi na Šmarni gori, kresovanja, vzdrževanju turističnih poti na Šmarno goro in Rašico in izdelavo
planinskih tabel ob teh poteh. Člani odbora so sprejeli tudi predlog, da vsa društva na sedež četrtne
skupnosti pošljejo predloge prireditev, iz katerih bi določili prioritete. Društva pripravijo tudi seznam
nerešenih problemov, svet pa naj na eno od prihodnjih sej povabi g. Masla z Oddelka za turizem
MOL..
Po pooblastilu g. Prosena predsednika Odbora za področje zaščite, reševanja in civilne obrambe, je o
seji odbora poročal g. Lah. Odbor se je sestal dne 4.12.2003 in je bil sklepčen. G. Lah je povedal, da
je bil na vseh štirih odborih, da so se na odborih dne 4.12.03 uspešno dogovorili o razdelitvi sredstev,
ki so premajhna za vse, kar bi želeli izpeljati. Odbor se je odločil, da 100.000,00 SIT nameni akciji
predstavitev uporabe in delovanja gasilskih aparatov za občane četrtne skupnosti in 300.000,00 SIT
za nakup opreme za zaščito in reševanje.
Opozoril pa je, da se med zunanjimi člani odbora pojavlja »revolt«, da se za taka majhna sredstva ne
splača izgubljati časa. Vprašal je tudi, kaj je s sejninami, ki naj bi dodatno okrnila sredstva četrtne
skupnosti, govori se o znesku 650.000,00 SIT.
Predsedujoči se je zahvalil predsednikom Odborov za poročila in povedal, da bi Svet želel seznaniti s
skupno sejo Odbora za lokalno samoupravo in Odbora za zaščito in reševanje pri MOL.
Udeleženci sestanka so dobili gradivo, ki ga je pripravila Policijska uprava Ljubljana in sicer Pregled
varnostnih razmer na območju Ljubljanskih policijskih postaj za deset mesecev leta 2003. Gradivo bo
predal g. Prosenu, ki je predsednik tega odbora pri četrtni skupnosti Šmarna gora. Na grafični karti so
prikazana tudi kazniva dejanja po posameznih področjih MOL, na območju četrtne skupnosti Šmarna
gora jih je najmanj.
Pri odboru za lokalno samoupravo, pa je bilo ugotovljeno sledeče:
-

vse četrtne skupnosti na območju MOL se ukvarjajo z istimi problemi
ga. Branka Lovrečič predsednica Četrtne skupnosti Trnovo je bila zadolžena, da skliče
predsednike vseh četrtnih skupnosti na posvet, kjer bi lahko reševali vprašanja, ki se
postavljajo sedaj oz. kot forum nasproti mestu. To se ni zgodilo.
pripravlja se tudi nov Zakon o lokalni samoupravi, kjer je želja sestavljalcev Zakona, da se
četrtnim skupnostim vzame status pravne osebe
za sejnine še ni jasno, kako bodo opredeljene, ali znotraj 2 MIO SIT, ali sploh bodo
opredeljene, bil je sprejet samo sklep, da naj sejnine bodo, ni pa bilo določeno iz katerih
sredstev. Dana pa je bila informacija, da naj bi se sejnine izplačevale v okviru zneska
600.000,00 SIT. Ni pa nujno, da svet sprejme sklep o izplačilu sejnin.

Na zadnji seji Sveta Četrtne skupnosti je bilo članom sveta s strani predstavnikov Oddelka za
gospodarske javne službe in promet obljubljeno, da so se pripravljeni ponovno sestati s člani sveta,
vendar v ožji sestavi. Po seji sveta je predsedujoči na oddelek poslal tudi zahvalo za udeležbo na seji
in željo, da se sestanejo čimprej. Sestanek bo predsedujoči skušal organizirati takoj po novem letu.
Predsedujoči je člane sveta tudi obvestil, da so sklep Četrtne skupnosti Šmarna gora o povečanju
sredstev vsem četrtnim skupnostim iz 2 MIO SIT na 20 MIO SIT prejeli vsi katerim je bil poslan,
pobudo pozdravljajo in upajo, da se bo na tem področju kaj premaknilo. Do takrat ima vsaka četrtna
skupnost 2 MIO SIT in predsedujoči vztraja in želi, da se ta sredstva razdelijo in se z njimi nekaj
naredi.
Opozoril je, da se nekatere stvari le premikajo primer je Kajakaška cesta, kjer manjkata samo še
soglasje Unichema, ki je tehnične narave (poglobitev pločnikov) in ga rešujejo z Oddelkom za promet
in soglasje g. Režka, s katerim še vedno potekajo razgovori s Podjetjem za urejanje zemljišč.
AD 2
OBLIKOVANJE PREDLOGA PRORAČUNA ČETRTNE SKUPNOSTI ŠMARNA GORA ZA LETI
2004 IN 2005
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Predsedujoči je povedal, da je Svet poleg predlogov Odborov prejel tudi predlog g. Korenča, ki je
predlagal, da se sredstva po enakih delih razdelijo na :
Svet četrtne skupnosti
400.000,00 SIT
Donacije društvom in organizacijam
400.000,00 SIT
Pododbor za področje Šmartna
400.000,00 SIT
Pododbor za področje Tacna
400.000,00 SIT
Pododbor za področje Gamelj
400.000,00 SIT
Največ denarja je namenjenega za reševanje komunalnih zadev iz razloga, ker tu občani največ
vidijo, da se je nekaj naredilo na določenem področju, zato tudi delitev po posameznih pododborih.
Znesek 400.000 SIT kot transfer društvom se bo razdelil po nekem ključu, ki se bo določil z javnem
razpisom, takrat se bo tudi odločalo, koliko društev bo ta denar tudi prejelo ( predlog g. Laha je, da
sredstva prejmeta dve društvi)
G.Lah: je mnenja, da naj svet četrtne skupnosti čimprej potrdi razpored sredstev in da skuša svet s
tem denarjem narediti čimveč.
Predsedujoči je nato odprl razpravo.
G. Ježek je želel dodatne informacije glede Kajakaške ceste, pred leti je bilo rečeno, da so problemi z
zemljišči pri sedaj pokojnem g. Česnu, sedaj pa sliši, da soglasja ne da g. Režek. Zanima ga, kako
so pristojne službe pred leti in sedaj iskale ustrezna soglasja?
G. Crnek: ne ve, kaj se je dogajalo v preteklosti, po njegovem mnenju je zadeva stekla junija 2003, ko
je bil sklenjen dogovor z ga. Bitenc, da dovoli zakoličbo trase pločnika na svoji parceli. Od takrat tudi
potekajo novi dogovori z lastniki zemljišč o odkupu. Po najnovejših podatkih je sedaj problem pri g.
Režku in Unichemu.
G.Ježek : predlog odbora je tudi bil, da če se ne uredi Kajakaške ceste, za katero so sredstva
namenjena, se le ta preusmerijo v ureditev druge ulice v četrtni skupnosti, kjer problemov z zemljišči
ni.
G.Verbič je prosil svet, da bi se zaradi predčasnega odhoda držali dnevnega reda in glasovali o dveh
predlogih proračuna četrtne skupnosti in sicer o predlogu, ki so ga predlagali posamezni odbori in
predlogu g. Korenča.
G. Novak Franc se je opredelil za predlog g. Korenča iz razloga, ker ne želi več prepirov okrog porabe
sredstev četrtne skupnosti.
G. Verbič: se strinja s predlogom g. Korenča, sredstva so omejena in čudežev se delati ne da
Ga. Verbič je podala pripombo, da v predlogu g. Korenča ni zajeta tudi Rašica
G. Novak Franc je povedal, da Rašica spada k Gameljnam
G. Lah in ga. Krebelj se z ga. Verbič strinjata
Ga. Verbič zato predlaga, da se sredstva drugače razporedijo in se v predlog vključi tudi Rašico.
G. Novak Franc: ko so se formirali Pododbori je bila k pododboru za Gameljne predvidena tudi Rašica
G. Lah: krajani Rašice se počutijo zapostavljene, to pa ni v redu
Ga. Verbič : za Rašico se lahko nameni manjši znesek, ker je tudi manjši kraj
G. Ježek: zneski so mišljeni po pododborih, h Gameljnam spada tudi Rašica
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G. Bostič se je strinjal z ga. Verbič, zraven pododbora za Gameljne bi morali napisati še Rašica, da bi
se vedelo, da to spada skupaj
Predsedujoči je razpravo zaključil in predlagal naslednje PREDLOGE SKLEPOV:
SKLEP št. 3/1:
Svet Četrtne skupnosti Šmarna gora sprejme predlog g. Korenča glede razdelitve finančnih
sredstev četrtne skupnosti Šmarna gora in sicer:
Svet Četrtne skupnosti Šmarna gora
Komunalni problemi Gameljne
Komunalni problemi Tacen
Komunalni problemi Šmartno
Donacije društvom in drugim organizacijam

400.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00

Upošteva pa se tudi pripomba, da se pri pododboru Gameljne doda in Rašica
Navzočih je bilo 9 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 8 članov sveta
Za predlagani sklep je glasovalo 6 članov sveta.
Proti predlaganemu sklepu sta glasovala 2 člana sveta
Sklep je bil sprejet.
SKLEP št. 4/1:
Svet Četrtne skupnosti Šmarna gora se strinja, da se finančna sredstva razdelijo glede na
prejšnje sklepe sveta.
Navzočih je bilo 9 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 8 članov sveta
Za predlagani sklep so glasovali 3 člani sveta.
Proti predlaganemu sklepu je glasovalo 5 članov sveta.
Sklep ni bil sprejet.
SKLEP št. 5/1:
Svet Četrtne skupnosti Šmarna gora se strinja s predlogom ga. Verbič, da se Gameljnam dodeli
dodatna sredstva za Rašico in s tem prerazporedi sredstva po ostalih odborih
Navzočih je bilo 9 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 8 članov sveta.
Za predlagani sklep sta glasovala 2 člana sveta.
Proti predlaganemu sklepu je glasovalo 5 članov sveta.
Sklep ni bil sprejet.
Predsedujoči je ugotovil, da je Proračun Četrtne skupnosti Šmarna gora potrjen s predlogom g.
Korenča z dodatkom, da se Pododboru Gameljne doda tudi Rašica
Dnevni red 1. izredne seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, MOL je bil tako izčrpan in
predsedujoči je sejo zaključil ob 18.45 uri
Zapisala:
Ladka Debevc

Predsednik Sveta Četrtne skupnosti
Šmarna gora
Mestne občine Ljubljana
Dejan Crnek
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