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133 LJUBLJANA BROD                                                

tel. 01/5110-633, e-mail mol.smarnagora@ljubljana.si 
 

�tevilka: 900-221/2009-2 
Datum:   04.11.2009 
 
                                               Z A P I S N I K 
 
20. seje Sveta Četrtne skupnosti �marna gora, ki je bila v sredo 04.11.2009 ob 18. uri v sejni sobi Slu�be za 
lokalno samoupravo, MU, MOL, Pločanska 8. 
 
Sejo je sklical in vodil predsednik sveta 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,  Marjan Gradi�ar, Bogdan  Groznik,  Jelka  Lebesmühlbacher,  
                                                Nata�a Lipovec, Janez Novak, Angela Ribič, Alojz Suhover�nik,  
                                                Valentin  Zava�nik 
 
ODSOTNI ČLANI SVETA:  Alenka Juvančič, Bo�tjan Lah (opr.),  Marko Potočnik , Uro� Prosen  
                                                    
OSTALI NAVZOČI: Ladka Debevc, Brigita Pavlič � strokovni sodelavki Slu�be za lokalno samoupravo, MOL 
 
Predsedujoči je pozdravil vse navzoče, ter predlagal DNEVNI RED, ki so ga člani sveta prejeli skupaj z vabilom 
na sejo. 
 
Ker razprave ni bilo, je predsedujoči dal na glasovanje naslednji  DNEVNI RED: 
 
1.  Pregled in potrditev zapisnika 19. redne seje in 7. izredne seje  Sveta četrtne skupnosti �marna gora,   
    Mestne  občine Ljubljana   
2.  Priprava seje z �upanom 
3. Zaključni pregled porabe  proračunskih sredstev za leto  2009  
4.  Pobude, predlogi in vpra�anja članov sveta 
 
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 
 
  PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 19.  REDNE SEJE IN 7. IZREDNE SEJE  SVETA    
      ČETRTNE SKUPNOSTI  �MARNA GORA, MESTNE OBČINE LJUBLJANA 
 
Gradivo za to točko dnevnega reda so člani sveta prejeli skupaj z vabilom na sejo. 
 
Na zapisnika ni bilo pripomb, zato je predsedujoči predlagal naslednji PREDLOG SKLEPA �T. 1/20: 
 
Svet Četrtne skupnosti �marna gora sprejema zapisnik 19. redne seje in 7. izredne seje sveta brez 
pripomb. 
 
Navzočih je bilo 9 članov sveta. 
Opredeljenih je bilo 9 članov sveta. 
Za predlagani sklep je glasovalo 9 članov sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 

 1



                                                                     AD 2 
 
                                             PRIPRAVA SEJE Z �UPANOM 
 
Predsedujoči je člane sveta seznanil, da je določen termin seje in sicer 18.11.2009 ob 17. uri. Ker je rok  za 
pripravo kratek, smo morali okvirne teme �e posredovati pristojnim oddelkom. Teme so enake, kot so bile 
predlagane �e v letu 2008, na predlog g. Zava�nika je predlagana obravnava  gradnje doma starej�ih v Tacnu, ne 
bo pa se obravnavala problematika gradnje komunalne infrastrukture v Sr. Gameljnah za naselje »Brezovica«, ki 
se je medtem �e re�ila. 
Predvidene teme so: 
 

- gradnja centra ČS �marna gora v �martnem 
- gradnja doma upokojencev v Tacnu 
- informacija o terminskem načrtu izgradnje: 

a/   kanalizacije s čistilno napravo v vasi Ra�ica 
b/   kanalizacije in obnove vodovoda v Tacnu, �martnem in Gameljnah 
c/   pločnikov ob glavni cesti skozi Gameljne 

- informacija o morebitnih nadaljnih spremembah trase LPP na območju ČS, predvsem nakup manj�ih 
avtobusov za predvideno povezavo  Gameljne � Črnuče in Tacen � Pirniče 

 
Predsedujoči je povedal, da bi postavili tudi vpra�anje v zvezi z uvozom/izvozom s Poti sodarjev pri gostilni 
Ko�ir. 
 
G. Suhover�nik  je izpostavil tudi vpra�anje �e izdanih gradbenih dovoljenj za obnovo vodovoda in izgradnjo 
kanalizacije v Sp. Gameljnah in sicer , da pristojni organi določijo mikrolokacijo, vpra�anje bi �e predhodno po e 
mailu poslali pristojnemu oddelku. 
 
Ga. Lipovec je  vpra�ala, kako je z izdajo gradbenih dovoljenj za gradnjo večstanovanjskih hi� v Prelogah, ali bi 
se vpra�anje lahko zastavilo na sestanku z �upanom? 
 
Predsedujoči je odgovoril, da samo, če bi bili navzoči predstavniki Oddelka za urejanje prostora, sicer pa se 
lahko vpra�anje  pismeno naslovi na načelnika oddelka g. Gaj�ka. 
 
G. Zava�nik je povedal, da je občina Medvode sprejela projekt gradnje obvozne ceste Jeprca-Stane�iče-Brod, 
zanima ga ali bo pri projektu sodelovala tudi MOL, ker je projekt �e potrjen tudi s strani Ministrstva za okolje in 
prostor. 
 
Po razpravi je predsedujoči predlagal naslednji PREDLOG SKLEPA �T. 2/20: 
 
Svet četrtne skupnosti �marna gora se strinja s predlaganimi temami za sejo sveta z �upanom. 
 
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 
 
       ZAKLJUČNI PREGLED PORABE PRORAČUNSKIH SREDSTEV ZA LETO 2009 
 
Predsedujoči je člane sveta seznanil, s prisotnostjo posameznih članov na sejah sveta in s tem povezanem 
izplačilu sejnin za leto 2009. Prav tako je člane sveta seznanil, da Čebelarsko dru�tvo Tacen praznuje 90 letnico 
ustanovitve in s tem v zvezi so zaprosili za pomoč pri tiskanju publikacije. Ker  se  proračunsko leto zaključuje,  
je predlagal, da svet glede porabe proračunskih sredstev sprejme naslednje PREDLOGE SKLEPOV: 
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SKLEP �T. 3/20: 
 
Svet četrtne skupnosti �marna gora, Mestne občine Ljubljana  potrjuje poročilo o udele�bi na sejah in 
izplačila nagrad predsedniku in članom Sveta  Četrtne skupnosti �marna gora, Mestne občine Ljubljana 
za leto 2009 v skladu z 12. členom Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana 
(Uradni list RS, �t. 92/07 in 11/09) za predsednika in posamezne člane Sveta Četrtne skupnosti �marna 
gora v vi�inah določenih v tabeli, ki je sestavni del sklepa. 
 
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 �T. 4/20: 
 
Svet četrtne skupnosti �marna gora nameni 600 � za tiskanje publikacije ob 90. letnici Čebelarskega 
dru�tva Tacen. 
 
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 �T. 5/20: 
 
Svet četrtne skupnosti �marna gora  del sredstev nameni za cvetlično ureditev dveh otokov v �martnem. 
 
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 �T. 6/20: 
 
Svet Četrtne skupnosti �marna gora del sredstev nameni za nakup blaga po izbiri članov sveta. 
 
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 
 
                                   POBUDE, PREDLOGI IN VPRA�ANJA ČLANOV SVETA 
 
V zvezi s sestankom s predstavniki Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet, Odseka za promet so bila 
postavljena vpra�anja in pobude: 
 

- g. Crnek je predlagal, da četrtna skupnost sama financira postavitev fiksnih ovir pred �olo, saj na MOL 
za leto�nje leto ni več sredstev 

- ga. Lipovec je vpra�ala ali lahko izpostavi problem varne �olske poti iz �martna proti �oli, čeprav je 
cesta republi�ka? 

Predsedujoči je odgovoril, da imajo prednost �e pripravljene teme, vpra�anja pa se lahko postavljajo tudi za 
teme, ki v gradivu niso zajete. 
- g. Groznik je vpra�al, kaj je mi�ljeno s povezovalno cesto čez polje.. 
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- g. Gradi�ar je povedal, da so omenjeno cesto �e nasipali s peskom, gre pa za cesto, ki Sp. Gameljne čez 
polje povezuje s �martnim in je namenjena predvsem pe�cem 

- g. Suhover�nik je povedal, da se cesta nasipa iz sredstev OGDP 
- g. Groznik je vpra�al, kdaj bo odprta cesta Gameljne  - Črnuče 
Strokovna sodelavka je pojasnila, da je s strani Gameljn �e odprta 
- g. Suhover�nik je vpra�al, zakaj je na  glavni cesti v Sp. Gameljnah »postrgan« asfalt 
- ga. Lebesmühlbacher  je vpra�ala ali se sredinska  črta na cesti�ču obnavlja vsako leto 
- g. Crnek je povedal, da bo postavil vpra�anje kako re�iti uvoze za nov center četrtne skupnosti 

 
Glede centra četrtne skupnosti v �martnem je g. Crnek povedal, da glavni problem predstavljajo odprte povr�ine 
za vrtec (igri�če), intenzivni pogovori potekajo s cerkvijo za odkup dodatnih 300 m2, saj se je objekt povečal na 
račun večje trgovine, ki pa potrebuje tudi dovoz  za dostavo blaga. Začetek gradnje se predvideva poleti 2010. 
 
G. Novak je vpra�al, ali bo nov center dostopen tudi za invalide? Večina četrtnih skupnosti tega dostopa nima. 
G. Crnek je potrdil, da bo nov center imel dostop za invalide. 
 
G. Novak je člane sveta tudi seznanil, da naj bi po informacijah  TD �marna gora MOL odkupila »Ko�irjevo 
domačijo« pri Tacenskem mostu. 
 
G. Suhover�nik je podal informacijo, da bo razgrnitev IPN (izvedbenega prostorskega načrta) predvidoma med 
15.12.2009 in 15.01.2010 po vseh četrtnih skupnostih, javna obravnava pa naj bi bila na Gospodarskem 
razstavi�ču. 
 
G. Zava�nik je povedal, da JP �ale pred 1. novembrom niso omogočile dovoz peska do grobov 
G. Novak je vpra�al, kako je z vračilom vlaganj v mrli�ko ve�ico 
G. Crnek je povedal, da bo četrtna skupnost na MOL in JP �ale  ponovno naslovila dopis 
 
G. Gradi�ar je vpra�al, kaj je s predlogom g. Je�ka o ustanovitvi godbe? 
G. Crnek je povedal, da bo govoril z g. Je�kom 
 
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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