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

Številka: 0271-7-2/2003-14221
Datum: 11. 9. 2003
ZAPISNIK
7. seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, ki je bila v sredo 10. 9. 2003 ob 18.30 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 10 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, Andrej Korenč, Tamara Krebelj
Boštjan Lah, Nataša Lipovec, Franc Novak, Janez Novak, Alojz
Suhoveršnik, kasneje so se seje udeležili še Boris Verbič, Uroš Prosen in
Špela Verbič
Predsedujoči je pozdravil vse navzoče, ter predlagal in dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA št. 1/7:
7. seja sveta četrtne skupnosti Šmarna gora se bo snemala.
Navzočih je bilo 10 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 10 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 10 članov 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. Pregled in potrditev zapisnika 5. in 6. seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, MOL
2. Kratka poročila predsednikov odborov in pododborov Četrtne skupnosti Šmarna gora
3. Obravnava usmeritev MOL za razdelitev sredstev Četrtne skupnosti Šmarna gora
posameznim društvom za leto 2003
4. Razno
Navzočih je bilo 10 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 10 članov sveta.
Za predlagani dnevni red je glasovalo 10 članov sveta.
Dnevni red je bil sprejet.
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AD 1
PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 5. IN 6. SEJE SVETA ČETRTNE SKUPNOSTI
ŠMARNA GORA, MOL
Gradivo za to točko dnevnega reda so člani Sveta prejeli skupaj s sklicem na sejo.
G. Ježek in g. Suhoveršnik sta podala pripombo, da se zapisnik 5. seje in Pregled sklepov 5. seje ne
ujemata in sicer v sklepih št. 13/5, 14/5 in 17/5.
Strokovna služba bo Zapisnik in Pregled sklepov 5. seje ponovno preverila in napake odpravila.
G.Crnek je predlagal, da se v bodoče v Zapisnike sej sveta četrtne skupnosti Šmarna gora na kratko
opiše tudi tema, ki jo obravnavajo člani sveta.
Drugih pripomb na Zapisnika 5. in 6. seje ni bilo, zato je predsedujoči dal na glasovanje naslednji
PREDLOG SKLEPA št. 2/7:
Svet Četrtne skupnosti Šmarna gora, Mestne občine Ljubljana sprejema zapisnika 5. in 6. seje
sveta četrtne skupnosti Šmarna gora brez pripomb.
Pregled sklepov 5. seje sveta se uskladi s sklepi v zapisniku 5. seje sveta.
V bodoče se v zapisnike sej sveta četrtne skupnosti Šmarna gora na kratko opiše tudi tema, ki
se obravnava na seji sveta.
Navzočih je bilo 10 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 10 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 10 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
AD 2
KRATKA POROČILA PREDSEDNIKOV ODBOROV IN PODODBOROV ČETRTNE SKUPNOSTI
ŠMARNA GORA
G. Ježek predsednik Odbora za družbene dejavnosti, socialne zadeve in šport je postavil vprašanje
glede organizacije in financiranje 1. Teniškega turnirja v Četrtni skupnosti Šmarna gora.
Predsedujoči mu je odgovoril, da bodo sredstva, ki so bila za to namenjena nakazana, s strokovno
službo pa se bo dogovorilo na kakšen način.
G. Bostič predsednik Pododbora Gameljne za področje lokalnih gospodarskih javnih služb, prometa,
urbanizma in varstva okolja je poročal, da je Pododbor v imenu četrtne skupnosti poslal dopis na
Oddelek za gospodarjenje z zemljišči s priporočilom, da le ta prevzame v upravljanje del zemljišča v
Sp. Gameljnah, kjer bi krajani radi uredili cesto. Odgovora pristojnega oddelka še ni.
G. Korenč predsednik Pododbora Šmartno za področje lokalnih gospodarskih javnih služb, prometa,
urbanizma in varstva okolja je na začetku poudaril, da svet v enem letu ni naredil nič, na dopise se
mestne službe skoraj ne odzivajo, javne poti zemljiškoknjižno niso urejene, na križišču v Šmartnem se
še vedno pojavljajo smeti (sam jih je odpeljal 2x), zato so tudi poslali dopis na Snago, da se poišče
drugo ustreznejšo lokacijo za postavitev ekoloških otokov.
G. Crnek je predlagal, da se na naslednjo sejo sveta povabi tudi g. Klavsa – Načelnika Oddelka za
gospodarske javne službe in promet ter g. Vidmarja z istega oddelka.
G. Novak Franc se je strinjal z g. Crnekom, da se na vsako sejo sveta povabi tudi odgovorne
predstavnike občine glede na problematiko. Poudaril je, da je svet četrtne skupnosti že v prejšnjem
mandatu sprejel sklepe, za katere so pristojne službe v mestu obljubile realizacijo, do nje pa še do
danes ni prišlo.
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Predlaga, da svet sprejme sklep, da v kolikor odgovornih predstavnikov mesta, ki so vabljeni na sejo
ne bo, tudi ne bo seje sveta.
Člani sveta so predlagali, da se zaradi največ nerešenih problemov v četrtni skupnosti Šmarna gora
na naslednjo sejo sveta povabi g. Klavsa in g. Vidmarja z Oddelka za gospodarske javne službe in
promet.
Predsedujoči je predlagal, da svet četrtne skupnosti Šmarna gora v okviru 2. točke dnevnega reda
sprejme naslednji
PREDLOG SKLEPA št. 3/7:
Predsednik odbora za lokalne gospodarske javne službe, promet, urbanizem in varstvo okolja
čimprej skliče sestanek odbora, ki naj pregleda vse nerealizirane sklepe iz prejšnjega in tega
mandata, ki se nanašajo na Oddelek za gospodarske javne službe in promet, ter se jih kot
priloga k dopisu in z vabilom na sejo sveta pošlje g Klavsu in g. Vidmarju.
Navzočih je bilo 13 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 13 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 13 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
G. Lah je predlagal, da se na vodstvo Mestne občine Ljubljana naslovi poziv, v katerem naj svet
četrtne skupnosti Šmarna gora izrazi svoje nezadovoljstvo nad delom mestne uprave napram ČS ŠG..
Predsedujoči je predlagal naslednji PREDLOG SKLEPA št. 4/7:
Svet Četrtne skupnosti Šmarna gora pripravi poziv vodstvu Mestne občine Ljubljana, v katerem
jih opozori na neučinkovitost mestne uprave pri reševanju problemov v četrtni skupnosti
Šmarna gora, poziv pa se objavi tudi v časopisu Ljubljana.
Navzočih je bilo 13 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 13 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 13 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
AD 3
OBRAVNAVA USMERITEV MOL ZA RAZDELITEV SREDSTEV ČETRTNE SKUPNOSTI ŠMARNA
GORA POSAMEZNIM DRUŠTVOM ZA LETO 2003
Gradivo za to točko dnevnega reda so člani Sveta prejeli skupaj s sklicem na sejo.
Predsedujoči je članom sveta pojasnil način razdelitve le teh za leto 2003, kjer je zaradi dolgotrajnih
postopkov nemogoče izpeljati javne razpise, na katere bi se lahko prijavila društva. Obstaja pa
možnost, da v letu 2003 posamezna društva sredstva prejmejo na podlagi Odredbe s predhodno
sprejetim sklepom sveta. Za nakup materiala pa je potrebno pridobiti vsaj dve ponudbi izvajalcev, zato
predlaga, da se čimprej sestaneta tudi Odbora za lokalne gospodarske javne službe, promet,
urbanizem in varstvo okolja ter za zaščito, reševanje in civilno obrambo, ki imata v Proračunu četrtne
skupnosti rezervirana sredstva in čimprej razdelita sredstva po predhodni pridobitvi vsaj dveh ponudb.
Predsedujoči zato predlaga, da svet četrtne skupnosti sprejme naslednja PREDLOGA SKLEPOV:
SKLEP št. 5/7:
Svet četrtne skupnosti Šmarna gora se strinja, da se takoj izvede izplačilo znanim
uporabnikom in sicer:
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Turističnemu društvu Šmarna gora se nakažejo sredstva v višini 40.000,00 za
organizacijo prireditve »kresovanje« v Šmartnem
KUD Tacen se nakažejo finančna sredstva v višini 25.000,00 kot prispevek pri
organizaciji božično novoletne prireditve
DU Šmartno Tacen se nakažejo finančna sredstva v višini 60.000,00 kot pomoč pri
izvajanju programov na območju četrtne skupnosti Šmarna gora
KUD Gameljne se nakažejo finančna sredstva v višini 150.000,00 kot prispevek pri
organizaciji božično novoletne prireditve in pripravi koncerta ob 25. letnici delovanja
DU Gameljne Rašica se nakažejo finančna sredstva v višini 40.000,00 kot pomoč pri
izvajanju programov na območju četrtne skupnosti Šmarna gora.
OŠ Šmartno pod Šmarno goro se nakažejo finančna sredstva v višini 60.000,00 kot
prispevek skladu »čebelica« za pomoč otrokom iz socialno ogroženih družin
Izbranemu ponudniku se za organizacijo in izvedbo teniškega turnirja v četrtni
skupnosti Šmarna gora nakaže 100.000,00

Navzočih je bilo 13 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 13 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 13 članov sveta
Sklep je bil sprejet.
SKLEP št. 6/7:
Predsednika Odbora za lokalne gospodarske javne službe, promet, urbanizem in varstvo okolja
in Odbora za zaščito, reševanje in civilno obrambo čimprej skličeta seje, kjer se bodo člani
odborov dogovorili za razdelitev sredstev in jih predlagali svetu četrtne skupnosti v izplačilo.
Navzočih je bilo 13 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 13 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 13 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
Predsedujoči je člane sveta seznanil tudi z možnostjo nakupa krajevnih tabel skupaj 10 za vsako vas v
četrtni skupnosti po dve, vsaka pa stane cca. 45.000,00 SIT. Na Oddelek za gospodarske javne
službe in promet MOL je bila že poslana vloga za izdajo soglasja, postavitev tabel pa bi izvedlo
podjetje Javna razsvetljava.
G. Lah je predlagal, da se poišče še kakšno cenejšo varianto.
G. Prosen je vprašal, ali je v ceno vključena tudi postavitev?
G. Korenč je povedal, da kdor bo table postavil, jih bo moral tudi vzdrževati
G. Crnek je predlagal, da strokovna služba poišče še druge izdelovalce tabel, končno odločitev pa se
sprejme na naslednji seji sveta.
Predsedujoči je člane sveta seznanil tudi z dopisom DARS- a, katerega smo zaprosili, da na
prometnih tablah ob izvozu z avtoceste doda napis Tacen. DARS bi to izvedel šele ob zamenjavi
sedanjih tabel, to je čez cca. 2 leti, ko bo zgrajen predor v Šentvidu. Obstaja pa tudi možnost, da
četrtna skupnost sama financira postavitev dodatnih tablic. Predlagal je, da se odločitev o tem
sprejme na naslednji seji sveta.
G. Ježek je postavil vprašanje kakšen je postopek za ureditev imen ulic v Gameljnah in na Rašici?
V razpravi, ki je sledila sta sodelovala še g. Prosen in g. Suhoveršnik.
Po razpravi, je predsedujoči v zvezi s tem vprašanjem predlagal, da svet sprejme naslednji
PREDLOG SKLEPA št. 7/7:
Pristojne službe na Mestni občini Ljubljana se zaprosi za pojasnilo, glede postopka za uvedbo
uličnega sistema v naseljih Zgornje, Srednje in Spodnje Gameljne ter na Rašici.
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Navzočih je bilo 13 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 13 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 13 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
G. Lah je postavil vprašanje kaj je s postavitvijo semaforja v križišču Šmartno-Grobeljca-Cesta vstaje?
G. Korenč je povedal, da po njegovem mnenju semafor ni potreben, lahko pa bi se postavilo svetlobne
znake.
G. Ježek je povedal, da bi bilo boljše zgraditi krožišče
Predsedujoči je razpravo o tej temi zaključil brez sklepa in prešel na zadnjo točko seje
AD 4
RAZNO
Predsedujoči je člane sveta seznanil, da je bil v mesecu juliju sklican sestanek med predsedniki svetov
in županjo, ena od tem je bila tudi sejnina za člane sveta, ki pa jo po trenutno veljavnih predpisih še ni
mogoče izplačevati.
Predsedujoči je tudi povedal, da je bil v začetku meseca decembra sklican sestanek med Oddelkom
za lokalno samoupravo MOL, Četrtno skupnostjo Šmarna gora in Prostovoljnim gasilskim društvom
Tacen o lastništvu doma v Tacnu. Načelnik Oddelka za lokalno samoupravo g Grunfeld je povedal, da
bo Mestna občina Ljubljana vztrajala na solastniškem deležu v domu, odgovor gasilcev pa se
pričakuje do 15.10.2003.
G.Lah je povedal, da je poleti že komuniciral z Načelnikom Oddelka za kulturo in raziskovalno
dejavnost, glede poškodovanega spomenika v Tacnu (spomenik, kjer je počila prva partizanska
puška in je že dobil status posebnega pomena). Predlagal je, da svet sprejme sklep, da se njegov
dopis glede spomenika ponovno oblikuje in se ga pošlje na Oddelek za kulturo.
G.Ježek in g. Lah sta predlagala, da se poleg postavi tudi tabla, na kateri naj bi pisalo, kaj se je na
tem mestu dogajalo.
Po razpravi je predsedujoči dal na glasovanje naslednji PREDLOG SKLEPA št. 8/7:
Svet Četrtne skupnosti Šmarna gora se strinja, da se pošlje dopis z vsebino, kakršna je v
dopisu g. Laha glede popravila spomenika v Tacnu na Oddelek za kulturo in raziskovalno
dejavnost Mestne občine Ljubljana.
Navzočih je bilo 13 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 12 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 12 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
Predsedujoči je člane sveta seznanil tudi s pobudo mestne svetnice ga. Marije Šterbenc iz Nove
Slovenije za razpis natečaja za najbolj urejeno mestno četrt v Mestni občini Ljubljana.
Po razpravi je predsedujoči dal na glasovanje naslednji PREDLOG SKLEPA št. 9/7:
Svet Četrtne skupnosti Šmarna gora podpira pobudo ga. Šterbenc za razpis natečaja za najbolj
urejeno mestno četrt.
Navzočih je bilo 13 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 13 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 13 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.

5

Dnevni red 7. seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, MOL je bil tako izčrpan in predsedujoči je
sejo zaključil ob 19.40 uri.
Zapisala:
Ladka Debevc

Predsednik Sveta Četrtne skupnosti
Šmarna gora
Mestne občine Ljubljana
Dejan Crnek
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