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133 LJUBLJANA BROD                                                

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

�tevilka: 900-89 /2010-2 
Datum:   14.04.2010 
 
                                               Z A P I S N I K 
 
23. seje Sveta Četrtne skupnosti �marna gora, ki je bila v sredo 14.04.2010 ob 17. 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 10  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, Bo�tjan Lah, Janez Novak, Angela Ribič, Alojz Suhover�nik, Valentin 
                                                Zava�nik 
 
ODSOTNI ČLANI SVETA:  Alenka Juvančič,  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 zapisnik 22.  Sveta četrtne skupnosti  �marna gora,  Mestne  občine Ljubljana   
2.  Program izredne seje sveta s krajani 
3.  Izvedba Dneva četrtne skupnosti in Planinske pesmi na �marni gori 
4.  Pobude, predlogi in vpra�anja članov sveta 
 
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. 
 
                                                                             AD 1 
 
  PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 22. SEJE  SVETA ČETRTNE SKUPNOSTI �MARNA  
                                   GORA, MESTNE OBČINE LJUBLJANA 
       
Gradivo za to točko dnevnega reda so člani sveta prejeli skupaj z vabilom na sejo. 
 
Predsedujoči je člane sveta seznanil, da odgovorov pristojnih slu�b na dopise četrtne skupnosti razen dveh �e 
vedno nismo prejeli, zato so bile  poslane urgence. 
 
Na zapisnik ni bilo pripomb, zato je predsedujoči predlagal naslednji PREDLOG SKLEPA �T. 1/23: 
 
Svet Četrtne skupnosti �marna gora sprejema zapisnik 22 seje sveta brez pripomb. 
 
Navzočih je bilo 10 članov sveta. 
Opredeljenih je bilo 10 članov sveta. 
Za predlagani sklep je glasovalo 10  članov sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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                                                              AD 2 
 
                                 PROGRAM IZREDNE SEJE SVETA S KRAJANI 
 
Predsedujoči je članom sveta predlagal, da se zaradi njegovih obveznosti slavnostna seja sveta izvede v četrtek 
6.5.2010 ob 17. uri v O� �martno. Predvideni dnevni red naj bi sestavljali dve kulturni točki učencev O� 
�martno, g. �ilc bi podal zgodovino krajev pod �marno goro, svet bi izročil priznanje g. Snoju za njegovo 
dolgoletno predsedovanje  Prostovoljnemu gasilskemu dru�tvu Tacen, ponovno bi se predstavili člani sveta in 
delovanje sveta, predstavnik policije bi predstavil varnostne razmere na območju četrtne skupnosti, besedo pa bi 
dali tudi občankam in občanom. 
 
Pripomb na datum in dnevni red  izredne seje ni bilo, zato je predsedujoči predlagal naslednji 
 
PREDLOG SKLEPA  �T. 2/23: 
 
Svet četrtne skupnosti �marna gora sprejema datum in dnevni red izredne seje sveta brez pripomb. 
 
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 3 
 
   IZVEDBA DNEVA ČETRTNE SKUPNOSTI IN PLANINSKE PESMI NA �MARNI GORI 
 
Predsedujoči je člane sveta obvestil,  da je interes za sodelovanje pri izvedbi Dneva četrtne skupnosti in 
Planinske pesmi na �marni gori  izkazalo več dru�tev, zato je potrebna prerazporeditev sredstev in s tem tudi 
sprememba izvedbenega načrta  četrtne skupnosti za leto 2010. Predlagal je, da se prerazporedijo sredstva v 
vi�ini 1.400 � iz postavke 016024 na postavko 086004  Prireditve ob Dnevu četrtne skupnosti, s tem pa se 
spremenijo tudi postavke v izvedbenem načrtu. Na sodelujoča dru�tva pa se sredstva prerazporedijo: 
 
TD �marna gora                                           1.800� 
PGD Tacen                                                      400� 
PGD Gameljne                                                400� 
PD �marna gora                                              300� 
Taborniki Ra�i�ki rod                                      300� 
KUD Tacen                                                      300� 
DU �martno Tacen                                          370� 
DU Gameljne z Ra�ico                                    300� 
Gostilna Ledinek                                             660� 
UMco tisk majic                                           1.569� 
 
G. Suhover�nik in ga. Lebesmühlbacher  sta vpra�ala, kaj je s sredstvi za PGD Ra�ica? 
 
Predsedujoči je povedal, da bodo sredstva za PGD Ra�ica naknadno zagotovljena ob izpeljavi naslednjega 
projekta v jesenskem obdobju 
 
Drugih pripomb ni bilo, zato je predsedujoči predlagal naslednji  PREDLOG SKLEPA �T. 3/23: 
 
Svet četrtne skupnosti �marna gora se strinja s prerazporeditvijo sredstev v vi�ini 1.400,00� na postavko 
Prireditve ob Dnevu četrtne skupnosti s tem pa tudi na spremembo vi�ine nekaterih postavk v 
Izvedbenem načrtu četrtne skupnosti za leto 2010. 
 
Navzočih je bilo 10 članov sveta. 
Opredeljenih je bilo 10 članov sveta. 
Za predlagani sklep je glasovalo 10 članov sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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Predsedujoči je v zvezi s prireditvijo povedal tudi, da so naročene spominske majice medeno rumene barve, da 
bo s parkiri�ča v Tacnu organiziran pohod na �marno goro, potekajo pa tudi pogovori glede gostinske ponudbe 
za udele�ence prireditve. V naslednjih dneh pa bo vsem gospodinjstvom poslana tudi Zgibanka četrtne 
skupnosti. 
 
G. Lah je predlagal, da bi zaradi kori�čenja parkiri�ča v Tacnu gostilne lahko  dale prispevek lokalni skupnosti� 
 
                                                                                     AD 4 
 
                                  POBUDE, PREDLOGI IN VPRA�ANJA ČLANOV SVETA 
 
Predsedujoči je člane sveta  seznanil: 
 

- z akcijo »očistimo Slovenijo v enem dnevu« in sicer koordinator akcije je tabornica Meti Buh, v ČS 
bodo tri zbirna mesta in sicer na parkiri�ču v Tacnu, pri O� �martno in na �portnem igri�ču v 
Gameljnah. Zbirno mesto za odpadke, odkoder jih bodo odva�ala vozila Snage bo na parkiri�ču v 
Tacnu, ki bo na dan akcije dne 17.4.2010 zaprto od 00 do 14. ure. Akcija bo trajala od 9.-14., sledila bo 
pogostitev. Odpadke se bo sortiralo sproti, sortirane pa se bo lahko odlagalo tudi v ekolo�ke otoke. 

 
- da je pod�upan g. Ko�elj zavrnil center ČS glede arhitekture, na kriznem sestanku je bilo zato 

dogovorjeno, da v 14. dneh slu�be MOL uskladijo predlog 
 

- da bo strokovna ekskurzija četrtne skupnosti  organizirana v soboto 22.5. 2010 
 

- da je četrtna skupnost prejela dopis mestne volilne komisije, da se imenuje volilno komisijo četrtne 
skupnosti za naslednja �tiri leta, predlagal je, da  se  povpra�a člane sedanje volilne komisije, če bi �eleli 
�e sodelovati, oz. naj člani sveta čimprej predlagajo svoje kandidate 

 
- da je bil organiziran sestanek z g. Rousom glede fiksnih grbin pred �olo in postavitvijo dveh dodatnih 

prometnih znakov pri uvozu do �ole, obljubil je, da bo izvedeno v kratkem, prav tako pa tudi zaris 
prehoda za pe�ce, kjer se poljska pot v �martnem priključi na glavno cesto 

 
- da je potekal sestanek na DRSC glede pridobivanja soglasij lastnikov zemlji�č, predlog je bil, da se 

lastnike, ki soglasja nočejo dati posamezno kliče na četrtno skupnost in se v prisotnosti predstavnikov 
DRSC z njimi pogovori. Varianta pa je tudi, da se preveri stanje na odseku od Tacenskega mosta proti 
�martnem, načrt je narejen, če bi na tem odseku uspeli dobiti vsa soglasja bi z rekonstrukcijo začeli na 
tem delu 

 
G. Lah je predlagal, da se na vhodu na Tacensko parkiri�če postavi znak za prepoved parkiranja tovornih vozil, 
opozoril pa je tudi neurejeno �ivo mejo, ki na kritičnih točkah zastira pogled na cesto in, da gradnja nasproti 
gostilne »Bizeljčan« ni v skladu s projektom, kaj lahko naredi četrtna skupnost? 
 
Predsedujoči je povedal,  v kolikor je mi�ljena �iva meja g. Godnjavca je bila le ta na poziv in�pekcije porezana, 
v kratkem pa bo  imel  sestanek z investitorjem in ga lahko o tem povpra�a.   
 
Ga. Ribič je povedala, da g. Rak  prazni greznice in vsebino zliva na  »Či�manov« travnik, kaj se da storiti? 
 
G. Crnek je povedal, da se kr�itelja pri dejanju lahko slika in prijavi policiji in  in�pekciji. 
 
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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