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MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
ČETRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA                                                                                  
Pločanska 8                                                             
1211 ŠMARTNO 

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

 
Številka: 900-16-/2005-2-14211 
Datum:  21.09. 2005 
 
                                           ZAPISNIK 
 
16. seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, ki je bila v sredo 21.9. 2005 ob 18. uri v sejni sobi Oddelka za 
lokalno samoupravo, MU MOL, Pločanska 08. 
 
Sejo je sklical in vodil predsednik Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora 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, Ivan Bostič, Aljoša Gadžijev,  Andrej Korenč,  Janez  Novak, Uroš  
                                               Prosen in  Boris Verbič, kasneje pa sta se seje udeležila še  Jože Ježek in Alojz   
                                               Suhoveršnik,   
                                          
                                             
OPRAVIČILI  SO SE :       Tamara Krebelj, Boštjan Lah, Nataša Lipovec in Špela Verbič 
 
 
OSTALI NAVZOČI:  Marja Klemenčič in Ladka Debevc - strokovni sodelavki Oddelka za lokalno   
                                     samoupravo, MOL 
 
Predsedujoči je pozdravil vse navzoče, ter predlagal DNEVNI RED, ki so ga člani sveta četrtne skupnosti 
Šmarna gora prejeli skupaj s sklicem na sejo. 
 
Ker razprave na to temo ni bilo, je predsedujoči dal na glasovanje naslednji DNEVNI RED: 
 

1. Pregled in potrditev zapisnika 14. seje in 15. razširjene seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, 
Mestne občine Ljubljana 

2. Pregled sklepov 14. in 15. seje sveta 
3. Realizacija proračuna 2005 
4. Razno 

 
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 14. SEJE IN 15. RAZŠIRJENE SEJE SVETA ČETRTNE  
                               SKUPNOSTI ŠMARNA GORA, MESTNE OBČINE LJUBLJANA 
 
Gradivo za to točko dnevnega reda so člani Sveta prejeli skupaj s sklicem na sejo. 
 
Ker pripomb na zapisnik ni bilo, je predsedujoči predlagal naslednji PREDLOG SKLEPA ŠT. 1/16: 
 
Svet četrtne skupnosti Šmarna gora sprejema zapisnik 14. seje in 15. razširjene seje sveta brez pripomb. 
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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 2 
 
                                          PREGLED SKLEPOV 14. IN 15. SEJE SVETA 
 
Gradivo za to točko dnevnega reda so člani sveta prejeli skupaj  s sklicem na sejo. 
 
Predsedujoči je pojasnil, da so bili sklepi 14. in 15. seje realizirani, zato je predlagal naslednji  
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 2/16 
 
Svet Četrtne skupnosti Šmarna gora se je seznanil z realizacijo sklepov 14. in 15. razširjene seje sveta in 
na realizacijo nima 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 
 
                                               REALIZACIJA PRORAČUNA 2005 
 
Predsedujoči je uvodoma pojasnil, da se bliža konec leta in je potrebno sredstva, ki so ostala iz proračuna 2005 
čimprej razdeliti. Na četrtno skupnost so prispele že tri ponudbe na pobudo Pododborov za Gameljne in Šmartno 
in sicer za postavitev dveh luči v Gameljnah in dovoz peska za Ul. Angele Ljubičeve v Šmartnem. Zato je 
predlagal, da svet sprejme naslednje tri sklepe: 
 
SKLEP ŠT. 3/16: 
 
Svet četrtne skupnosti Šmarna gora soglaša, da se pri tovarni Rašica v Gameljnah postavi luč javne 
razsvetljave v skupnem znesku 159.252,00 SIT. 
 
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 ŠT. 4/16: 
 
Svet Četrtne skupnosti Šmarna gora soglaša, da se v Sr. Gameljnah ob hiši št. 47 v  postavi luč javne 
razsvetljave v skupnem znesku 159.252,00 SIT. 
 
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 ŠT. 5/16: 
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Svet četrtne skupnosti Šmarna gora soglaša, da se sredstva v višini 33.600,00 SIT namenijo za dovoz in 
nasutje nasipnega materiala za dostavno pot Ul. Angele Ljubičeve do OŠ Šmartno pod Šmarno goro. 
 
Navzočih je bilo 9 članov sveta. 
Opredeljenih je bilo 9 članov sveta. 
Za predlagani sklep je glasovalo 9 članov sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
Predsedujoči je povedal, da je na postavki za komunalo Gameljne ostalo še                            50.572,00 SIT  
                                                                     za komunalo Šmartno še                                       179.370,00 SIT 
                                                                     za komunalo Tacen še  ves znesek                        550.000,00 SIT 
 
G.Bostič predsednik Pododbora za Gameljne je predlagal, da se ostanek sredstev za Gameljne  nameni za nakup 
peska za posip ulic v Gameljnah. 
 
G. Korenč  predsednik Pododbora  za  Šmartno je predlagal, da se ostanek sredstev za  Šmartno porabi za nakup 
prometnega ogledala v križišču Ceste vstaje in Šmarnogorske poti  v Šmartnem in za dovoz peska na 
Gustinčičevo ulico v Šmartnem. 
 
Ker g. Laha predsednika Pododbora za Tacen na sejo ni bilo, je predsedujoči predlagal, da se s predlogi za Tacen 
počaka do 1.10.2005, če predlogov ne bo, se sredstva porazdelijo na Gameljne in Šmartno. 
 
Predsedujoči je zato predlagal naslednje sklepe: 
 
SKLEP ŠT. 6/16: 
 
Svet četrtne skupnosti Šmarna gora soglaša, da se ostanek sredstev za Gameljne nameni za nakup in 
dovoz peska za posip cest v Gameljnah. 
 
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 ŠT. 7/16: 
 
Svet četrtne skupnosti Šmarna gora soglaša, da se del sredstev za Šmartno nameni za nakup prometnega 
ogledala v križišču Ceste vstaje in Šmarnogorske poti v Šmartnem. 
 
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 ŠT. 8/16: 
 
Svet četrtne skupnosti Šmarna gora soglaša, da se del sredstev za Šmartno nameni za nakup in dovoz 
peska za posip Gustinčičeve ulice v Šmartnem. 
 
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 ŠT. 9/16: 
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Pododbor za Tacen do 1.10.2005 pripravi predlog za razdelitev sredstev, v kolikor predloga ne bo, se 
sredstva razdelijo za Gameljne in Šmartno. 
 
Navzočih je bilo 9 članov sveta. 
Opredeljenih je bilo 9 članov sveta. 
Za predlagani sklep je glasovalo 9 članov sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
Predsedujoči je člane sveta seznanil tudi, da se končujejo dela na Kajakaški cesti v Tacnu  in sklep sveta je bil, 
da se pripravi slavnostna otvoritev s povabilom Županji in pripravi kulturnega programa. Društva so bila k 
sodelovanju že povabljena, prireditev pa bi pripravili v začetku oktobra. Zato je predlagal, da svet sprejme sklep, 
da se del sredstev iz proračuna nameni za pogostitev udeležencev ob otvoritvi. 
 
Ker razprave ni bilo, je predsedujoči predlagal naslednji PREDLOG SKLEPA ŠT. 10/16: 
 
Svet četrtne skupnosti Šmarna gora soglaša, da se del sredstev nameni za pogostitev ob uradnem odprtju 
Kajakaške ceste v Tacnu. 
 
Navzočih je bilo 9 članov sveta. 
Opredeljenih je bilo 9 članov sveta. 
Za  predlagani sklep je glasovalo 9 članov sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
Predsedujoči je člane sveta seznanil tudi  s prošnjo DU Šmartno Tacen za finančno pomoč pri novoletnem 
obdarovanju starejših od 80 let. 
 
G.Bostič je predlagal, da se pomoč dodeli tudi DU Gameljne Rašica. 
 
Predsedujoči je zato predlagal naslednji PREDLOG SKLEPA ŠT. 11/16: 
 
Svet četrtne skupnosti Šmarna gora se strinja, da se finančna pomoč za obdaritev starejših dodeli DU 
Šmartno Tacen in DU Gameljne Rašica, vendar pa mora slednji do 1.10.2005 vložiti pismeno prošnjo za 
pomoč. 
 
Navzočih je bilo 9 članov sveta. 
Opredeljenih je bilo 9 članov sveta. 
Za predlagani sklep je glasovalo 9 članov sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
Predsedujoči je člane sveta seznanil tudi z dopisom TD Šmarna gora v katerem prosijo za nakup novoletnih lučk 
za jelko na parkirišču v Tacnu. 
 
G.Korenč je predlagal, da se pošlje dopis na MOL, oddelek za gospodarske javne službe in promet, da bi v 
okviru novoletne okrasitve Ljubljane okrasili tudi jelko na parkirišču v Tacnu. 
 
G.Prosen je predlagal, da se v novoletno okrasitev vključi tudi jelko v Sr.Gameljnah pred trgovino. 
 
Predsedujoči je zato predlagal naslednji PREDLOG SKLEPA ŠT. 12/16: 
 
Svet četrtne skupnosti Šmarna gora poziva Oddelek za gospodarske javne službe in promet, da v okviru 
novoletne okrasitve mesta Ljubljane okrasi tudi novoletni jelki na parkirišču v Tacnu in Sr. Gameljnah 
pred trgovino Mercator. 
 
 
 
Navzočih je bilo 9 članov sveta. 
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Opredeljenih je bilo 9 članov sveta. 
Za predlagani sklep je glasovalo 9 članov sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
Predsedujoči je člane sveta seznanil, da  je v predlogu Proračuna za leto 2006 za četrtno skupnost Šmarna gora 
predviden tudi znesek za nakup osnovnih sredstev, zato poziva svetnike, da podajo predloge za nakup, oziroma 
jih pošljejo na četrtno skupnost do 1.10.2005. 
 
Ker razprave ni bilo, je predsedujoči predlagal naslednji  PREDLOG SKLEPA ŠT. 13/16: 
 
Člani sveta do 1.10.2005 na sedež četrtne skupnosti Šmarna gora pošljejo predloge za nakup osnovnih 
sredstev za četrtno skupnost. 
 
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 
 
                                                                    RAZNO 
 
G. Ježek je povedal, da se lastnik zemljišča v Zg.Gameljnah,  kjer naj bi stala avtobusna postaja avtobusa št. 16 
ne strinja z odkupom zemljišča, pripravljen pa je dati zemljišče v najem, o pogojih in višini najemnine se bo z 
lastnikom ponovno pogovoril. 
 
G.Novak je vprašal  ali lahko četrtna skupnost sama pripomore k lepšemu izgledu ekološkega otoka na 
parkirišču v Tacnu? 
 
Predsedujoči je predlagal, da odgovor pripravita strokovni sodelavki. 
 
G.Korenč je opozoril na ponovno zanemarjeno okolico spomenika Vstaje slovenskega naroda, zato je predlagal, 
da se na  Zvezo borcev naslovi dopis, da se okolica pospravi. 
 
Predsedujoči je zato dal na glasovanje naslednji PREDLOG SKLEPA ŠT. 14/16: 
 
Zvezi borcev Šmartno Tacen se pošlje dopis, da čimprej uredijo okolico spomenika Vstaje slovenskega 
naroda. 
 
Navzočih je bilo 9 članov sveta. 
Opredeljenih je bilo 9 članov sveta. 
Za predlagani sklep je glasovalo 9 članov sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
G.Ježek je predlagal, da bi mladi brezposelni v četrtni skupnosti opravljali javna dela in tako poskrbeli za lepšo 
okolico kraja. 
 
Predsedujoči je zato dal na glasovanje naslednji PREDLOG SKLEPA ŠT. 15/16: 
 
Na pristojne službe  se naslovi dopis o možnosti opravljanja javnih del brezposelnih oseb. 
 
Navzočih je bilo 9 članov sveta. 
Opredeljenih je bilo 9 članov sveta. 
Za  predlagani sklep je glasovalo 9 članov sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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G.Korenč je predlagal, da se v četrtni skupnosti  pripravi zgibanka, k sodelovanju pa bi povabili tudi Turistično 
društvo Šmarna gora. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji PREDLOG SKLEPA ŠT. 16/16: 
 
Svet četrtne skupnosti Šmarna gora skupaj s Turističnim društvom pripravi zgibanko. 
 
Navzočih je bilo 9 članov sveta. 
Opredeljenih je bilo 9 članov sveta. 
Za  predlagani sklep je glasovalo 9 članov sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
G.Korenč je člane sveta tudi seznanil, da je stanje v  zvezi z »Ježarjevo domačijo« še vedno nespremenjeno, ne 
dogaja se nič, je pa s prizadevanji za odkup s strani MOL seznanil tudi Podžupana MOL g. Pavlico. 
 
Predsednik Sveta je člane seznanil tudi s prizadevanji DRSC-ja za odkupe zemljišč za potrebe rekonstrukcije 
regionalne ceste skozi Šmartno, vendar  se po njihovih informacijah  nekateri lastniki zemljišč niso pripravljeni 
pogovarjati o odkupu. 
 
G.Ježek je povedal, da ima informacije, da se predstavniki  DRSC-ja še niso prišli pogovarjati z lastniki zemljišč. 
 
Predsedujoči je zato predlagal in dal na glasovanje naslednji PREDLOG SKLEPA ŠT. 17/16: 
 
Svet četrtne skupnosti Šmarna gora poziva DRSC, da čimprej posreduje seznam prizadetih lastnikov 
zemljišč predvidenih za odkup za potrebe rekonstrukcije regionalne ceste R3-639 skozi Šmartno, četrtna 
skupnost pa bo z lastniki in projektantom pripravila sestanek. 
 
Navzočih je bilo 9 članov sveta. 
Opredeljenih je bilo 9 članov sveta. 
Za predlagani sklep je glasovalo 9 članov sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
G.Novak je povedal, da pri odcepu za  bivšo »Kardeljevo vilo« še vedno ni postavljenih ustreznih znakov, zato 
predlaga, da se na Oddelek za gospodarske javne službe in promet ponovno pošlje zahtevo za postavitev. 
Ponovno  pa naj se tudi zahteva postavitev ležečih policajev na Rocenski cesti v Tacnu.       
 
Dnevni red seje je bil s tem izčrpan in predsedujoči je sejo zaključil ob 20. uri. 
 
 
Zapisala:                                                                                                        Predsednik Sveta četrtne skupnosti 
Ladka Debevc                                                                                                                Šmarna gora 
                                                                                                                                Mestne občine Ljubljana 
                                                                                                                                        Dejan Crnek 
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