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133 LJUBLJANA BROD 

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

�tevilka: 900-10/2008-2-15215 
Datum:  06.2.2008 
 
                                           ZAPISNIK 
 
10. seje Sveta Četrtne skupnosti �marna gora, ki je bila v sredo 06.2. 2008 ob 18. uri v sejni sobi Oddelka za 
lokalno samoupravo, MU, MOL, Pločanska 08. 
 
Sejo je sklical predsednik sveta 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, Bogdan  Groznik, Jelislava Lebesmühlbacher, Bo�tjan Lah, Uro�  
                                               Prosen, Marko Potočnik, Angela Ribič, Alojz Suhover�nik, Valentin Zava�nik 
                                                  
ODSOTNI ČLANI  SVETA:  Alenka Juvančič, Marjan Gradi�ar, Nata�a Lipovec, Janez Novak (opravičeno)      
                                                
OSTALI NAVZOČI:  Ladka Debevc, Marja Klemenčič � strokovni sodelavki  Slu�be za lokalno samoupravo,  
                                     MOL 
 
Predsedujoči je pozdravil vse navzoče,  ter predlagal, da se   DNEVNI RED, ki so ga člani sveta prejeli skupaj s 
sklicem na sejo, raz�iri z dodatno  točko in sicer Izvr�evanje  finančnega načrta za leto 2008  ki so ga člani sveta 
prejeli skupaj s sklicem na sejo.  
 
Ker razprave ni bilo, je predsedujoči dal na glasovanje naslednji  DNEVNI RED: 
 

1. Pregled in potrditev zapisnika 9. seje Sveta Četrtne skupnosti �marna gora, MOL 
2. Potrditev Poročila o realizaciji finančnega načrta ČS �marna gora za leto 2007 in Poročila o 

dose�enih ciljih in rezultatih ČS �marna gora za leto 2007 
3. Dan četrtne skupnosti �marna gora 
4. Izvr�evanje finančnega načrta četrtne skupnosti �marna gora za leto 2008 
5. Pobude, predlogi in vpra�anja članov sveta 

 
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 
 
PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 9. SEJE SVETA ČETRTNE SKUPNOSTI �MARNA GORA  
                                                                         MOL 
 
Gradivo za to točko dnevnega reda so člani sveta prejeli skupaj z vabilom na sejo. 
 
Na zapisnik ni bilo pripomb, zato je predsedujoči predlagal naslednji PREDLOG SKLEPA �T. 1/10: 
 
Svet četrtne skupnosti �marna gora sprejema zapisnik 9. seje sveta brez pripomb. 
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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. 
 
                                                                 
                                                              AD 2 
 
POTRDITEV POROČILA  O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA ČS �MARNA GORA ZA LETO 
2007 IN POROČILA O DOSE�ENIH CILJIH IN REZULTATIH ČS �MARNA GORA ZA LETO 2007 
 
Gradivo za to točko dnevnega reda so člani sveta prejeli skupaj z vabilom na sejo. 
 
Na poročili ni bilo pripomb, zato je predsedujoči predlagal naslednji  PREDLOG SKLEPA �T. 2/10: 
 
Svet četrtne skupnosti �marna gora sprejema Poročilo o realizaciji finančnega načrta ČS �marna gora in 
Poročilo o dose�enih ciljih in rezultatih za leto 2007 brez pripomb. 
 
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 3 
 
                               DAN ČETRTNE SKUPNOSTI �MARNA GORA 
 
Predsedujoči je povedal, da se s predsedniki dru�tev �e ni sestal, saj je �elel prej določiti vsebino dneva. V 
pogovoru s Turističnim dru�tvom �marna gora  je pri�lo do ideje, da bi dan četrtne skupnosti zdru�ili s 
tradicionalno prireditvijo Planinska pesem na �marni gori 9.5.2008. Obstajata pa �e mo�nosti o organizaciji  
pohoda po meji četrtne skupnosti iz Tacna, ob Savi, do Gameljn in do �ole, kjer bi potekal kulturni program in 
mo�nost, da bi dan četrtne skupnosti zdru�ili s kresovanjem. 
 
G. Lah je predlagal, da bi dne 5.5.2008 na dan četrtne skupnosti organizirali raz�irjeno slavnostno sejo s krajani 
v �oli, skupaj s Turističnim dru�tvom Planinsko pesem na �marni gori in 10.5. �e pohod po meji četrtne 
skupnosti. 
 
G. Crnek je povedal, da je udele�ba na pohodu vpra�ljiva, saj je takrat organiziran tudi pohod »Ob �ici«. 
 
Ga. Lebesmühlbacher je vpra�ala kako je z udele�bo krajanov, glede na razpr�enost dogodkov in kako je z 
udele�bo in sodelovanjem ostalih dru�tev? 
 
G. Crnek je povedal, da bodo k sodelovanju vabljena vsa dru�tva, pred Planinsko pesmijo se lahko na parkiri�ču 
pripravijo stojnice, na katerih se predstavijo dru�tva, nato pa se vsi skupaj odpravimo na vrh �marne gore. 
 
G. Lah je opozoril, da bi morali prireditev ogla�evati kot Planinska pesem na �marni gori in Dan četrtne 
skupnosti �marna  gora, ter povabiti �upana in ostale vodilne z MOL. 
 
Po razpravi je predsedujoči dal na glasovanje naslednji PREDLOG SKLEPA �T. 3/10: 
 
Svet četrtne skupnosti �marna gora sogla�a, da se v okviru dneva četrtne skupnosti dne 5.5.2008 skliče 
raz�irjena slavnostna seja sveta s krajani v osnovni �oli, dne 9.5.2008 pa se skupaj s Turističnim dru�tvom 
na �marni gori organizira dan četrtne skupnosti skupaj s prireditvijo Planinska pesem na �marni gori. 
Pred prireditvijo se na parkiri�ču v Tacnu na stojnicah predstavijo ostala zainteresirana dru�tva, s 
katerimi se pove�e predsednik sveta. 
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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 
 
 IZVR�EVANJE FINANČNEGA NAČRTA ČETRTNE SKUPNOSTI ZA LETO 2008 
 
Predsedujoči je člane sveta seznanil, da se sredstva iz Proračuna za leto 2008 lahko začnejo črpati, zato naj 
Pododbori začnejo pripravljati predloge. Člani sveta pa so prejeli tudi �e pripravljeno tabelo s predlogi  za 
realizacijo iz finančnega načrta četrtne skupnosti, za katere kasneje ne bo potrebno posebej sprejemati sklepov.  
 
Zato je predlagal naslednji  PREDLOG SKLEPA �T. 4/10: 
 
Svet četrtne skupnosti �marna gora potrjuje izvedbeni načrt izvajanja programov in projektov vezanih 
na izvr�evanje finančnega načrta ČS �marna gora za leto 2008. 
 
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 5 
 
                      POBUDE, PREDLOGI IN VPRA�ANJA ČLANOV SVETA 
 
Predsedujoči je člane sveta seznanil, da bo preko mestnega svetnika g. Albrehta organiziran sestanek v zvezi s 
problematiko odpadkov v četrtni skupnosti, na katerega bo vabljen tudi direktor podjetja Snaga. Vsa vpra�anja v 
zvezi z odpadki naj zato člani sveta čimprej posredujejo na sede� ČS. 
 
Ga. Lebesmühlbacher je povedala, da  se na Ra�ici gradbeni material odlaga na gozdne poti, zato krajane 
zanima, ali bi bila mo�na postavitev večjega kontejnerja, kamor bi se gradbeni material odlagal, odvoz pa bi 
poravnali krajani sami. 
 
G. Crnek je povedal, da je kontejner mo�no naročiti za določen čas, tudi pri zasebnih podjetjih. 
 
Predsedujoči je člane sveta seznanil: 
- z dopisom g. Jazbin�ka o cestnoprometni ureditvi  v MOL in njegovi �elji, da se sestane s člani sveta. Ker 
njegov predlog  ne vsebuje elementov pomembnih za ČS �marno goro, so se nekateri člani sveta udele�ili 
sestanka v  ČS �entvid.  
- s problemom javne razsvetljave v  naselju Preloge, ki �e vedno ni prevzeta v upravljanje podjetja Javna 
razsvetljava, zato jo tudi ne vzdr�uje, kot tudi ne podjetje Reality v čigar lastni�tvu je razsvetljava. Sedaj pa je s 
strani  podjetja Reality  pri�el odgovor, da bodo pričeli postopek prenosa javne razsvetljave na pristojne slu�be. 
- z Agencije za varovanje okolja je v zvezi s po�kodovanimi bre�inami ob Savi pri�el odgovor, da bodo sredstva 
za sanacijo sku�ali zagotoviti �e v leto�njem letu 
- na ČS so stanovalci Poti sodarjev naslovili pro�njo za pomoč pri re�itvi problema s sevanjem antene podjetja  
T-2, ki stoji na nedokončanem objektu g. �mona, ČS je �e pridobila podatke o sevanju, ki naj ne bi bilo 
�kodljivo, medtem ko je g. Pogačnik pridobil drugačne podatke 
 
G. Prosen je predlagal, naj g. Pogačnik svoje podatke predlo�i na ČS, ki  lahko na podlagi le teh obvesti 
pristojno in�pekcijo. 
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G. Lah je vpra�al, kako je z lastni�tvom pločnika ob Cesti vstaje, na katerem g. Vidmar ne dovoli postaviti 
prometnega  ogledala z razlago, da je pločnik njegov, saj ni nikoli dobil od�kodnine za zemljo, ki jo je odstopil 
za pločnik. Predlagal je, da naj se na  pristojni oddelek MOL po�lje dopis, kaj je z lastni�tvom. 
 
G. Prosen je predlagal, da se cesto v njihovem naselju, ki je v lasti krajanov prenese v upravljanje mesta 
 
G. Zava�nik je povedal, da ob prenosu pokopali�ča in ve�ice �martno na podjetje �ale, upokojenci in ostali 
krajani zahtevajo, da se jim sredstva, ki so jih vlo�ili v  zgraditev ve�ice vrnejo. 
 
Dnevni red je bil s tem izčrpan in predsedujoči je sejo zaključil ob 20. uri. 
 
 
Zapisala:                                                                                                             Predsednik Sveta Četrtne skupnosti 
Ladka Debevc                                                                                                                           �marna gora 
                                                                                                                                        Mestne občine Ljubljana 
                                                                                                                                                   Dejan Crnek 
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