
 

MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
ČETRTNA SKUPNOST �MARNA GORA                               PREDLOG 
Pločanska 8                     
1211 �MARTNO 
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�tevilka: 0271-6-4/2002-14221 
Datum: 25.10.2002 
 
 
                                           ZAPISNIK 
 
5. seje Sveta Četrtne skupnosti �marna gora, ki je bila v četrtek 24.10.2002 ob 17. uri v sejni sobi 
Oddelka za lokalno samoupravo, MU MOL, Pločanska 08. 
 
Sejo je sklical in vodil predsednik Sveta Četrtne skupnosti �marna gora g. Novak Franc. 
Predsedujoči je ugotovil, da je na začetku seje od 13. članov sveta navzočih 11 članov sveta, kar je 
pomenilo, da je bil svet sklepčen in je lahko pričel z delom. 
 
NAVZOČI ČLANI SVETA: Novak Franc, Bitenc Ivana, Ko�elj Janez, Lah Bo�tjan, Lipovec Nata�a,  
                                          Mikec Miroslav, Novak Janez, Prosen Uro�, Rotar Egidij, Fister Jo�e,  
                                          Veronik Aleksander, Vrečko Breda 
 
NEOPRAVIČENO ODSOTEN ČLAN SVETA: Zavr�an Matev� 
 
OSTALI NAVZOČI: Debevc Ladka, Cedilnik Marjeta strokovni sodelavki Oddelka za lokalno  
                                samoupravo, MU, MOL 
 
Predsedujoči  je pozdravil vse prisotne in predlagal raz�iritev  2. točke dnevnega reda in sicer s 
podtočkami: 
 
a/ razre�itvijo ga. Per�ič Mince kot zunanje članice Odbora za področje gospodarskih javnih slu�b,   
   prometa, urbanizma in varstva okolja in Odbora za področje dru�benih dejavnosti pri Svetu Četrtne  
   skupnosti �marna gora in imenovanje v.d. ravnateljice kot zunanje članice omenjenih odborov 
b/ razre�itev ga. Verbič �pele kot članice Odbora za področje dru�benih dejavnosti in Odbora za  
    gospodarske dejavnosti in turizem pri Svetu Četrtne skupnosti �marna gora 
 
Ker razprave na to temo ni bilo, je predsedujoči dal na glasovanje sledeči  DNEVNI RED: 
 

1. Pregled in potrditev zapisnika 4. seje Sveta Četrtne skupnosti �marna gora, MOL 
2.   Potrditev mandata članu sveta Četrtne skupnosti �marna gora, MOL g. Fister Jo�etu 
 a/ Razre�itev ga. Per�ič Mince kot zunanje članice Odbora za področje gospodarskih  
      javnih slu�b, prometa urbanizma in varstva okolja in Odbora za področje dru�benih  
     dejavnosti pri Svetu Četrtne skupnosti �marna gora in imenovanje v.d. ravnateljice kot  
      zunanje članice omenjenih odborov 
 b/ Razre�itev ga. Verbič �pele kot članice Odbora za področje dru�benih dejavnosti in  
     Odbora za gospodarske dejavnosti in turizem pri Svetu Četrtne skupnosti �marna gora 

       3.   Pregled  in  realizacija  sklepov  Sveta  Četrtne  skupnosti  �marna  gora v  mandatnem   
       obdobju 2001/2002 
4. Prometna problematika na Rocenski cesti v Tacnu 
5. Vpra�anja in predlogi članov Sveta Četrtne skupnosti �marna gora, MOL 
6. 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 4. SEJE SVETA ČETRTNE SKUPNOSTI �MARNA GORA 
                                              MESTNE OBČINE LJUBLJANA 
 
Gradivo za to točko so člani Sveta prejeli skupaj s sklicem na sejo. 
 
Na zapisnik  ni bilo pripomb, zato je predsedujoči dal na glasovanje PREDLOG SKLEPA �t. 1/5: 
 
Svet Četrtne skupnosti �marna gora, Mestne občine Ljubljana sprejema zapisnik 4. seje sveta 
četrtne skupnosti �marna gora 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 2  
 
POTRDITEV MANDATA ČLANU SVETA  ČETRTNE SKUPNOSTI �MARNA GORA, MOL G.  
                                                        FISTER JO�ETU 
 
Predsednik Komisije za mandatna vpra�anja, volitve in imenovanja  g. Bo�tjan Lah je podal poročilo in 
predlog sklepa komisije o potrditvi mandata članu sveta četrtne skupnosti �marna gora, MOL g. Fister 
Jo�etu. 
 
Po poročilu predsednika komisije je predsedujoči dal na glasovanje PREDLOG SKLEPA �t. 2/5: 
 
Svet Četrtne skupnosti �marna gora, MOL potrjuje mandat izvoljenemu članu sveta Četrtne 
skupnosti �marna gora g. Fister Jo�etu. 
 
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 a 
 
RAZRE�ITEV GA. PER�IČ MINCE KOT ZUNANJE ČLANICE ODBORA ZA PODROČJE 
GOSPODARSKIH JAVNIH SLU�B, PROMETA, URBANIZMA IN VARSTVA OKOLJA IN ODBORA 
ZA PODROČJE DRU�BENIH DEJAVNOSTI PRI SVETU ČETRTNE SKUPNOSTI �MARNA GORA 
IN IMENOVANJE v.d. RAVNATELJICE  KOT ZUNANJE ČLANICE V OMENJENA  ODBORA 
 
G. Lah, predsednik Komisije za mandatna vpra�anja, volitve in imenovanja je obvestil člane sveta, da 
je ga. Per�ič Minca odstopila kot ravnateljica O� �martno in zato ne more biti več zunanja članica 
zgoraj omenjenih odborov. Zato Komisija predlaga Svetu Četrtne skupnosti �marna gora, da ga. 
Per�ič razre�i iz Odborov in namesto nje v Odbora imenuje v.d. ravnateljico ga. Furlan Tatjano. 
 
Po obrazlo�itvi predsednika komisije je predsedujoči dal na glasovanje PREDLOG SKLEPA �t. 3/5: 
 
Ga. Per�ič Minco se razre�i kot zunanjo članico Odbora za področje gospodarskih javnih slu�b, 
prometa, urbanizma in varstva okolja in Odbora za področje dru�benih dejavnosti pri Svetu 
Četrtne skupnosti �marna gora in namesto nje v Odbora imenuje kot zunanjo članico v.d. 
ravnateljico ga. Furlan Tatjano. 
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Navzočih je bilo 11 članov sveta. 
Opredeljenih je bilo 11 članov sveta. 
Za predlagani sklep je glasovalo 11 članov sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
                                                            AD 2 b 
 
RAZRE�ITEV GA. VERBIČ �PELE KOT ČLANICE ODBORA ZA PODROČJE DRU�BENIH 
DEJAVNOSTI  IN  ODBORA  ZA  GOSPODARSKE  DEJAVNOSTI  IN  TURIZEM  PRI  SVETU  
                                      ČETRTNE SKUPNOSTI �MARNA GORA, MOL 
 
Obrazlo�itev je podal predsednik Komisije za mandatna vpra�anja, volitve in imenovanja g. Lah. 
 
Ker je ga. Verbič �pela odstopila kot članica Sveta Četrtne skupnosti �marna gora zaradi 
nezdru�ljivosti funkcij, ji ugasne tudi članstvo v omenjenih Odborih. Zato Komisija predlaga, da se ga. 
Verbič razre�i iz članstva v omenjenih odborih. 
 
Po obrazlo�itvi predsednika Komisije je predsedujoči dal na glasovanje PREDLOG SKLEPA �t. 4/5: 
 
Ga. Verbič �pelo se razre�i kot članico Odbora za področje dru�benih dejavnosti in Odbora za 
gospodarske dejavnosti in turizem pri Svetu Četrtne skupnosti �marna gora, MOL. 
 
Navzočih je bilo 11 članov sveta. 
Opredeljenih je bilo 11 članov sveta. 
Za predlagani sklep je glasovalo 11 članov sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
                                                          AD 3 
 
PREGLED IN REALIZACIJA SKLEPOV SVETA ČETRTNE SKUPNOSTI �MARNA GORA V  
                                        MANDATNEM OBDOBJU 2001/2002 
 
Gradivo za to točko so člani Sveta prejeli skupaj s sklicem na sejo. 
 
Predsedujoči je dodatno pojasnil pregled in realizacijo sklepov, izpostavil prioritetno nalogo Sveta v 
tem mandatu to je večja prometna varnost na območju Četrtne skupnosti �marna gora, ter nea�urnost 
pristojnih mestnih slu�b pri re�evanju te problematike. 
 
V dalj�i razpravi so člani sveta kot nere�ene zadeve izpostavili: 
 
G. Prosen: prometni znak v Sp. Gameljnah »delo na cesti« �e vedno ni odstranjen 
Ga. Bitenc, ga. Vrečko: vzpostavitev prvotnega stanja za Seunigovo vilo v Tacnu 
Ga. Vrečko: problem neplačanega dele�a pri izgradnji kanalizacije s strani krajanov 
G. Veronik: pripomba glede neurejenih stvari v celotni Mestni občini Ljubljana 
G. Rotar je  kot nere�eno zadevo izpostavil  nedelovanje čistilne naprave v Sp. Gameljnah   
 
Po razpravi je predsedujoči dal na glasovanje PREDLOG SKLEPA �t. 5/5: 
 
Svet Četrtne skupnosti �marna gora poziva JP Vodovod kanalizacijo, da čimprej aktivira 
delovanje prenovljene čistilne naprave v Sp. Gameljnah in s tem prepreči odtekanje odpadnih 
voda mimo čistilne naprave v reko Savo. 
 
Navzočih je bilo 12 članov sveta. 
Opredeljenih je bilo 12 članov sveta. 
Za predlagani sklep je glasovalo 12 članov sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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Ob koncu razprave je predsedujoči dal na glasovanje  PREDLOG SKLEPA �t. 6/5: 
 
Svet Četrtne skupnosti �marna gora sprejema Poročilo o realizaciji sklepov sveta Četrtne 
skupnosti �marna gora v mandatnem obdobju 2001/2002. 
 
Navzočih je bilo 12 članov sveta. 
Opredeljenih je bilo 12 članov sveta. 
Za predlagani sklep je glasovalo 12 članov sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
                                                                        AD 4 
 
                            PROMETNA PROBLEMATIKA NA ROCENSKI CESTI V TACNU 
 
 
Gradivo za to točko so člani Sveta prejeli skupaj  s sklicem na sejo. 
 
Problematiko je dodatno pojasnil predsedujoči in predlagal, da se problematika raz�iri �e na del 
Kajaka�ke ceste od Tacenskega mostu do kri�i�ča z Rocensko cesto v Tacnu. 
 
Po kraj�i razpravi članov sveta je predsedujoči dal na glasovanje dva predloga sklepov: 
 
PREDLOG SKLEPA �t. 7/5: 
 
Svet Četrtne skupnosti �marna gora  poziva pristojno slu�bo Mestne občine Ljubljana, da 
čimprej postavi fiksne cestne ovire na Rocenski cesti v Tacnu in s prometnimi znaki omeji 
hitrost na 40km/h. 
 
Navzočih je bilo 11 članov sveta. 
Opredeljenih je bilo 11 članov sveta. 
Za predlagani sklep je glasovalo 11 članov sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
PREDLOG SKLEPA �t. 8/5: 
 
Svet Četrtne skupnosti �marna gora poziva Policijsko postajo �i�ka, da čimprej izdela 
prometno varnostno oceno glede nevarnosti za pe�ce od Tacenskega mostu do kri�i�ča z 
Rocensko cesto. 
 
Navzočih je bilo 11 članov sveta. 
Opredeljenih je bilo 11 članov sveta. 
Za predlagani sklep je glasovalo 11 članov sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
                                                                  AD 5 
 
VPRA�ANJA IN PREDLOGI ČLANOV SVETA ČETRTNE SKUPNOSTI �MARNA GORA, MOL 
 
G. Rotar je izpostavil problem plu�enja v zimskem času v Gameljnah. 
 
Strokovna sodelavka MOL Oddelka za lokalno samoupravo ga. Debevc mu je pojasnila, da plu�enje v 
Gameljnah izvaja kooperant, ki ni domačin in za plu�enje sklene individualno pogodbo z Komunalnim 
podjetjem Ljubljana, ki je tudi plačnik storitve. Za Gameljne karte naselja ni, ni uličnega sistema, zato 
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se lahko zgodi, da je katera pot izpu�čena, je bila pa vedno oči�čena naknadno po posredovanju 
krajanov. 
Po kraj�i razpravi je dal predsedujoči na glasovanje PREDLOG SKLEPA �t. 9/5: 
 
Predsednik Odbora za področje gospodarskih javnih slu�b, prometa, urbanizma in varstva 
okolja organizira sestanek med člani odbora,kooperantom, ki plu�i v Gameljnah in Komunalnim 
podjetjem Ljubljana glede plu�enja na celotnem območju Četrtne skupnosti �marna gora. 
 
Navzočih je bilo 11 članov sveta. 
Opredeljenih je bilo 11 članov sveta. 
Za predlagani sklep je glasovalo 11 članov sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
                                                                   AD 6 
                                                                 RAZNO 
 
Predsedujoči je člane sveta seznanil z dopisom Po�te Slovenije, da bi po�to iz �martnega preselili v 
nove prostore na Brod. 
 
Po razpravi, v kateri so člani sveta predlogu Po�te nasprotovali, je predsedujoči dal na glasovanje 
PREDLOG SKLEPA �t. 10/5: 
 
Svet Četrtne skupnosti �marna gora se ne strinja s selitvijo po�te 1211 Ljubljana �martno iz 
sredi�ča Četrtne skupnosti �marna gora v Četrtno skupnost �entvid, ki po�to �e ima. 
 
Navzočih je bilo 11 članov sveta. 
Opredeljenih je bilo 11 članov sveta. 
Za predlagani sklep je glasovalo 11 članov sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
Predsedujoči je člane sveta seznanil tudi z vlogo krajanov �turmove ulice v Tacnu za postavitev 
cestnega ogledala na Thumovi ulici na zemlji�ču g. Pirnovarja. 
 
Brez razprave je predsedujoči dal na glasovanje PREDLOG SKLEPA �t. 11/5: 
 
Svet Četrtne skupnosti �marna gora podpira postavitev cestnega ogledala za krajane 
�turmove ulice,  vendar mora  lastnik zemlji�ča prej podati pismeno dovoljenje za postavitev. 
 
Navzočih je bilo 10 članov sveta. 
Opredeljenih je bilo 10 članov sveta. 
Za predlagani sklep je glasovalo 10 članov sveta. 
 
Predsedujoči je seznanil člane sveta, da ima Četrtna skupnost �marna gora na posebnem podračunu 
v okviru MOL denarna sredstva v vi�ini 200.000,00 SIT s katerimi lahko razpolaga, ne more pa jih 
prenesti v naslednje leto, Zato je članom sveta predlagal, da se del sredstev nameni za pogostitev 
članov sveta na podlagi prejete ponudbe gostilne Grad, za ostala sredstva pa naj predloge podajo 
člani sveta. 
 
G. Lah je predlagal, da se del sredstev nameni za nakup table s flomastri za potrebe sveta, del 
sredstev pa za izdelavo spletne strani Četrtne skupnosti �marna gora v okviru MOL. 
 
Predsedujoči je predloga podprl s pogojem, da sredstva za izdelavo internetne strani ne presegajo 
40.000,00 SIT. 
 
Strokovna sodelavka MOL Oddelka za lokalno samoupravo ga. Debevc je člane sveta opozorila, da je 
potrebno za nakup table s flomastri in izdelavo internetnih strani predhodno pridobiti dve ponudbi.Za 
pridobitev ponudb za izdelavo internetnih strani se je obvezal g. Lah. 
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Po razpravi je predsedujoči dal na glasovanje  tri PREDLOGE SKLEPOV: 
 
PREDLOG SKLEPA �t. 12/5: 
 
Svet Četrtne skupnosti �marna gora se strinja, da se del sredstev, ki so namenjena za 
delovanje Četrtnih skupnosti v okviru Mestne občine Ljubljana nameni za pogostitev članov 
sveta ob zaključku mandata v gostilni Grad v Tacnu. 
 
Navzočih je bilo 10 članov sveta. 
Opredeljenih je bilo 10 članov sveta. 
Za predlagani sklep je glasovalo 8 članov sveta. 
PROTI sta bila 2 člana sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
PREDLOG SKLEPA �t. 13/5: 
 
Svet Četrtne skupnosti �marna gora se strinja, da se del sredstev, ki so namenjena za 
delovanje Četrtnih skupnosti v okviru MOL nameni za nakup table s flomastri in njeno 
namestitev v sejni sobi Oddelka za lokalno samoupravo in sede�u Četrtne skupnosti �marna 
gora za potrebe sveta Četrtne skupnosti �marna gora. 
 
Navzočih je bilo 10 članov sveta. 
Opredeljenih je bilo 10 članov sveta. 
Za predlagani sklep je glasovalo 10 članov sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
PREDLOG SKLEPA �t. 14/5: 
 
Svet Četrtne skupnosti �marna gora se strinja, da se del sredstev, ki so namenjena za 
delovanje Četrtnih skupnosti v okviru MOL nameni za izdelavo internetne strani Četrtne 
skupnosti �marna gora, MOL, vendar le do vi�ine 40.000,00 SIT.  
 
Navzočih je bilo 10 članov sveta. 
Opredeljenih je bilo 10 članov sveta. 
Za predlagani sklep je glasovalo 10 članov sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
Predsedujoči je člane sveta seznanil tudi z vlogo g. Pogačnik Boruta za postavitev javne razsvetljave 
na �idankovi ul. v Tacnu. 
Ker razprave ni bilo je predsedujoči dal na glasovanje PREDLOG SKLEPA �t. 15/5: 
 
Na Mestno občino Ljubljana, Oddelek za gospodarske javne slu�be in promet se naslovi vlogo 
za postavitev javne razsvetljave na �idankovi ulici v Tacnu. 
 
Navzočih je bilo 10 članov sveta. 
Opredeljenih je bilo 10 članov sveta. 
Za predlagani sklep je glasovalo 10 članov sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
G. Rotar je seznanil člane sveta, da JP Vodovod kanalizacija �e od začetka sanacije čistilne naprave v 
Sp. Gameljnah, to je od aprila leta 2001, pa do danes, ko je čistilna naprava sanirana, a �e vedno ne 
deluje krajanom obračunava sredstva za či�čenje odpadnih voda, čeprav se le te mimo čistilne 
naprave iztekajo v reko Savo. Sam je v zvezi s tem problemom �e posredoval na JP Vodovod 
kanalizacija, kjer so mu pojasnili, da za kraj�e prekinitve pav�alov ne ukinjajo. Zato predlaga, da Svet 
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Četrtne skupnosti naslovi dopis na Holding mesta Ljubljane, ki naj posreduje na JP Vodovod 
kanalizaciji, da vrne neupravičeno zaračunana sredstva krajanom,  s problemom pa se seznani tudi 
�upanjo. 
 
Po kraj�i razpravi je predsedujoči dal na glasovanje PREDLOG SKLEPA �t. 16/5: 
 
Svet Četrtne skupnosti �marna gora poziva Holding mesta Ljubljane, da apelira na JP Vodovod 
kanalizacijo in njenega direktorja g. Kranjca, da prizadetim krajanom vrne denarna sredstva, ki 
jih obračunavajo za storitev, ki se ne opravlja. 
 
Navzočih je bilo 10 članov sveta. 
Opredeljenih je bilo 10 članov sveta. 
Za predlagani sklep je glasovalo 10 članov sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
Ob koncu je predsedujoči predlagal članom sveta, da sprejmejo zaključni sklep enoletnega mandata 
članov sveta in sicer je dal na glasovanje PREDLOG SKLEPA �t. 17/5: 
 
Svet Četrtne skupnosti �marna gora poziva vse slu�be v okviru Mestne občine Ljubljana, da z 
večjo resnostjo pristopijo k re�evanju problemov v Četrtni skupnosti �marna gora. 
 
Navzočih je bilo 10 članov sveta. 
Opredeljenih je bilo 10 članov sveta. 
Za predlagani sklep je glasovalo 10 članov sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
Dnevni red 5. seje Sveta Četrtne skupnosti �marna gora MOL je bil tako izčrpan in predsedujoči je 
sejo zaključil ob 19. uri. 
 
 
Zapisala:                                                                                          Predsednik Sveta Četrtne skupnosti 
Ladka Debevc                                                                                                     �marna gora 
                                                                                                                   Mestne občine Ljubljana 
                                                                                                                      Franc Novak dipl.ing. 
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