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133 LJUBLJANA BROD                                                

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

�tevilka: 900-31 /2010-3 
Datum:   10.02.2010 
 
                                               Z A P I S N I K 
 
21. seje Sveta Četrtne skupnosti �marna gora, ki je bila v sredo 10.02.2010 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 8  članov sveta, kar je pomenilo, da 
je bil svet sklepčen in je lahko pričel z delom. 
 
NAVZOČI ČLANI SVETA:  Dejan  Crnek,  , Bogdan  Groznik,   Jelka  Lebesmühlbacher, Nata�a  Lipovec, 
                                                Janez Novak, Angela Ribič, Alojz Suhover�nik, Valentin  Zava�nik 
 
ODSOTNI ČLANI SVETA:  Marjan Gradi�ar, Alenka Juvančič (opr.),  Bo�tjan Lah (opr.),  Marko Potočnik , 

     Uro� Prosen  
                                                    
OSTALI NAVZOČI: Ladka Debevc, Brigita Pavlič � strokovni sodelavki Slu�be za lokalno samoupravo, MOL 
                                   Gregor Grbec, Matic Pavlin predstavnika �portnega dru�tva �martno Tacen 
 
Predsedujoči je pozdravil vse navzoče, ter  predstavil predstavnika �portnega dru�tva �martno Tacen , ki se 
ukvarja tudi z aktivno politiko mladih in njihovo vključevanje v politiko na lokalni ravni.  
 
Predlagal je 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 zapisnikov 8., 9. in 10. izredne in 2. korespondenčne seje  Sveta četrtne skupnosti  
     �marna gora,  Mestne  občine Ljubljana   
2.  Poročilo o dose�enih ciljih in rezultatih in poročilo o realizaciji finančnega načrta četrtne skupnosti  
     �marna gora za leto 2009 
3.  Izvedbeni načrt izvajanja programov in projektov ČS �marna gora vezanih na izvr�evanje finančnega  
     načrta za leto 2010  
4.  Pobude, predlogi in vpra�anja članov sveta 
 
Navzočih je bilo 8 članov sveta. 
Opredeljenih je bilo 8  članov sveta. 
Za predlagani dnevni red je glasovalo 8  članov sveta. 
Dnevni red je bil sprejet. 
 
                                                                   AD 1 
 
  PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKOV 8., 9. IN 10 IZREDNE  IN 2. KORESPONDENČNE 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 zapisnike ni bilo pripomb, zato je predsedujoči predlagal naslednji PREDLOG SKLEPA �T. 1/21: 
 
Svet Četrtne skupnosti �marna gora sprejema zapisnike 8., 9. in 10.  izredne in 2. korespondenčne seje 
sveta brez pripomb. 
 
Navzočih je bilo 8 članov sveta. 
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Opredeljenih je bilo 8 članov sveta. 
Za predlagani sklep je glasovalo 8  članov sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
                                                                      AD 2 
 
POROČILO O DOSE�ENIH CILJIH IN REZULTATIH IN POROČILO O REALIZACIJI 
FINANČNEGA NAČRTA ČETRTNE SKUPNOSTI �MARNA GORA ZA LETO 2009  
 
Gradivo za to točko dnevnega reda so člani sveta prejeli skupaj z vabilom na sejo. 
 
Na obe Poročili pripomb ni bilo, zato je predsedujoči predlagal naslednji PREDLOG SKLEPA �T. 2/21: 
 
Svet četrtne skupnosti �marna gora sprejema Poročilo o dose�enih ciljih in rezultatih in Poročilo o 
realizaciji finančnega načrta ČS �marna gora za leto 2009 brez pripomb. 
 
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 3 
 
IZVEDBENI NAČRT IZVAJANJA PROGRAMOV IN PROJEKTOV ČS �MARNA GORA VEZANIH  
                         NA IZVR�EVANJE FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2010  
 
Gradivo za to točko dnevnega reda so člani sveta prejeli skupaj z vabilom na sejo. 
 
Predsedujoči je povedal, da so člani sveta po po�ti prejeli �e pripravljene tabele s predlogi za realizacijo iz 
finančnega načrta četrtne skupnosti, za katere kasneje ne bo potrebno posebej sprejemati sklepov. V okviru 
izvedbenega načrta je tudi predlog, da predsednik sveta lahko samostojno izvaja prerazporeditve sredstev po 
posameznih kontih v okviru veljavnega finančnega načrta. Predlagal je, da svet sprejme naslednja  
 
PREDLOGA SKLEPOV: 
 
SKLEP �T. 3/21: 
 
Svet četrtne skupnosti �marna gora sprejema Izvedbeni načrt izvajanja programov in projektov ČS 
�marna gora vezanih na izvr�evanje finančnega načrta za leto 2010 brez pripomb. 
 
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 �T. 4/21: 
 
Svet ČS �marna gora poobla�ča predsednika sveta četrtne skupnosti, da zaradi usklajevanja vi�ine 
sredstev za izvedbo posameznih programov četrtne skupnosti glede na dejanske stro�ke, izvede 
samostojne prerazporeditve oz. predlaga  pristojnemu organu prerazporeditev sredstev oz. odprtje novih 
podkontov v okviru razpolo�ljive oz. celotne mase sredstev določene v finančnem načrtu četrtne skupnosti 
�marna 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. 
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                                                                           AD 4 
 
                              POBUDE, PREDLOGI IN VPRA�ANJA ČLANOV SVETA  
 
Ga. Lebesmühlbacher je povedala, da krajan Ra�ice g. Kosec �eli sestanek s predstavniki APEC  in Gozdnim 
gospodarstvom glede vzdr�evanja in kategorizacije poti, ki vodi do stolpa na Ra�ici, zato predlaga sestanek v 
okviru Pododbora za Gameljne. 
 
G. Suhover�nik se je strinjal , da se skliče sestanek in sicer takoj po zimskih �olskih počitnicah, predlagal je 
torek , 23.2.2010 ob 9. uri, na sestanek pa se povabi g. Kosca in g. Zaletela iz Ra�ice. 
 
G. Zava�nik je vpra�al, kaj je s sanacijo bre�in Save v Tacnu, ali je Agencija za okolje poslala odgovor? Povedal 
je tudi, da je savski otok precej zara�čen, zato predlaga, da pristojne slu�be opravijo ogled in predlagajo re�itev. 
Člane sveta je seznanil tudi, da je Turistično dru�tvo organiziralo sestanek, v zvezi s Svetovnim prvenstvom v 
kajaku na divjih vodah, ki bo potekalo v mesecu septembru. Pri organizaciji naj bi sodelovalo tudi cca. 150 
prostovoljcev, za katera bodo pripravili tudi izobra�evanja, pri izbiri le teh pa naj bi sodelovala tudi dru�tva. 
Četrtna skupnost in Turistično dru�tvo �marna gora naj bi skupaj izdala tudi zgibanko, kjer bi predstavila samo 
prireditev in ostala obvestila z območja četrtne skupnosti, prireditev in ostale aktivnosti v zvezi s tem pa  bodo 
objavljali tudi v glasilu Ljubljana. 
 
G. Suhover�nik je vpra�al, ali pri organizaciji sodeluje tudi ČS �entvid, saj je kajaka�ka proga na njihovem 
območju? 
 
G. Crnek je povedal, da tega podatka nima, bo pa četrtna skupnost sklicala sestanek z vsemi dru�tvi, ki bodo pri 
tem sodelovali. V zvezi s sanacijo bre�ine Save je povedal, da je dopis na Agencijo za okolje ponovno poslal 
tudi g. Pogačnik, ki ob Savi �ivi, dopis pa bo ponovno poslala tudi četrtna skupnost. 
 
G. Groznik je povedal, da je podjetje Snaga ob praznjenju ekolo�kega otoka vse kontejnerje praznilo v isti 
tovornjak in spra�uje zakaj tudi delavci Snage smeti ne ločujejo? Prav tako ga zanima, kdo je dovolil voziti 
odpadke iz gradbi�ča v Sto�icah v gramoznico Gameljne? 
 
G. Suhover�nik je povedal, da je gramoznica v lasti KPL, tam so  tudi odgovorni za sanacijo gramoznice in za 
izdajo dovoljenj, kak�ni odpadki se lahko vanjo vozijo. 
 
G. Crnek je povedal, da je bilo ob javni obravnavi IPN in SPN s strani MOL pojasnjeno, da bo gramoznica 
sanirana, ker bo čez njo peljala nova obvozna cesta. 
 
G. Groznik je tudi vpra�al, kje se nahaja drugi zbiralnik za meteorno kanalizacijo, vezan na novo naselje 
Brezovica, ki je po projektu Lokainvesta predviden  v Sr. Gameljnah pri biv�i gostilni Franček?   
 
G. Suhover�nik je povedal, da dvomi, da je zgrajen, predlagal je, da se po�lje dopis  na  Lokainvest, kjer naj tudi 
pojasnijo, kak�na bo pretočnost  tega zbiralnika. 
 
G, Groznik je povedal, da mu je g. Rous z Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet obljubil, da bodo 
predstavniki četrtne skupnosti lahko navzoči pri prevzemu. 
 
G. Suhover�nik je povedal, da ne ve, ali bo MOL komunalno in cestno infrastrukturo prevzelo v upravljanje, saj 
so �e sedaj ugotovljene �tevilne napake: cesta ni dovolj �iroka in ima napačen nagib, kanalizacijske cevi so 
preozke, spra�uje se tudi, kako so bodoči graditelji lahko dobili gradbeno dovoljenje brez predhodno urejene 
ceste. 
 
G. Crnek je povedal, da bo četrtna skupnost poslala dopise Lokainvestu, da pojasni kje je drugi zbiralnik in 
kak�na je njegova pretočnost ter g. Rousu, da �eli četrtna skupnost sodelovati pri prevzemu komunalne in cestne 
infrastrukture za naselje Brezovica. 
 
Ga. Lipovec je povedala, da vozniki ne upo�tevajo  prometnega znaka pri �oli, ki označuje enosmerni promet in 
�e vedno vozijo v obe smeri, kar predstavlja veliko nevarnost za otroke. Prometnega znaka ne upo�teva  niti 
�olski kombi, zato predlaga, da se na Policijsko postajo �i�ka po�lje dopis, da poostrijo kontrolo prometa. 
 

 3



G. Suhover�nik je predlagal, da se dopis po�lje tudi na �olo, kjer naj opozorijo voznike �olskih kombijev, da 
vo�njo mimo �ole prilagodijo novi prometni ureditvi. 
 
Ga. Lebesmühlbacher je opozorila, da je �e nekaj časa premaknjeno prometno ogledalo pri gasilnem domu v Sr. 
Gameljnah, ponovno pa je opozorila tudi na udarne jame na cesti. 
 
G. Novak je povedal, da bi morala četrtna skupnost poslati dopis na Ministrstvo za notranje zadeve in v vednost 
g. Donku v zvezi z  za�čito in ureditvijo  biv�e »Kardeljeve vile«, ki je �e vedno v denacionalizacijskem 
postopku. 
 
G. Crnek je predlagal, da dopis skupaj pripravita g. Novak in strokovna slu�ba. 
 
G. Crnek je povedal tudi, da v zvezi s sporno gradnjo na �turmovi vse postopke in aktivnosti v imenu 
stanovalcev vodi g. Marinko, na njihovo pobudo, pa je četrtna skupnost kot pripombo na IPN podala predlog za 
raz�iritev �turmove ulice. 
 
Ga. Ribič je v imenu Dru�tva upokojencev predlagala, da se na pokopali�ču �martno namesti dodatna luč na 
novem delu pokopali�ča. 
 
G. Crnek je povedal, da je potrebno pregledati �e ostale sklepe v zvezi z �alami in poslati dopis 
 
G. Suhover�nik je povedal, da  naj se v zvezi s problemom Gamelj�čice  ga. Juvančič  sama obrne na in�pekcijo, 
zanima pa ga tudi kako je organizirano plu�enje 
 
Strokovna sodelavka mu je pojasnila, da imajo izvajalci plu�enja v ČS �marna gora pogodbo sklenjeno s KPL, 
ki jim tudi dajejo navodila, kdaj se plu�i in kdaj posipa. S četrtne skupnosti pa jih na podlagi klicev krajanov 
samo usmerjamo na ulice, ki �e niso oči�čene 
 
G. Crnek je povedal,  
-  da je bil v torek dne 2.2.2010 ponovno organiziran sestanek glede zapore Kajaka�ke ceste z občino Medvode,  
    katera �eli, da se v času gradnje omogoči obvoz za prebivalce Vikrč in Pirnič, MOL stoji na stali�ču, da obvoz  
    čez Rocen ni mo�en, drugih re�itev pa ni. 
-   da smo s strani g. Mo�ine z Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet dobili informacijo, da naj bi z  
    minibusi, ki naj bi jih MOL dobila marca, vzpostavili povezavo med Črnučami in O� na Brodu, po drugi  
    varianti pa povezavo do končne postaje LPP �t.1. Obstaja pa mo�nost, da v določenih terminih avtobus pelje  
     tudi na Ra�ico, oz. Pirnič. Četrtna skupnost pa bo vztrajala, da bodo intervali vo�enj taki, kot sedaj. 
-   da je g. Či�man ponovno poslal dopis, v katerem zahteva zaporo parkiri�ča,  dopis bomo posredovali na   
     pristojne slu�be. Za parkiri�čem je predvidena tudi gradnja trgovine in povečanje parkiri�č, ter uvedba  
     sistema P+R, na obeh lokacijah tako v Tacnu, kot v �martnem pa je v »igri« isti trgovec, ki pa se zaradi  
     večjega prometa bolj nagiba k lokaciji v Tacnu 
 
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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