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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: 900-19-/2006-2-14211 
Datum:  12.04. 2006 
 
                                           ZAPISNIK 
 
19. seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, ki je bila v sredo 12.04. 2006 ob 18.00 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, Jože Ježek, Janez Novak,  Uroš Prosen, Alojz    
                                               Suhoveršnik, Boris Verbič, Špela Verbič 
 
ODSOTNI ČLANI SVETA: Tamara Krebelj, Aljoša Gadžijev, Andrej Korenč, Boštjan Lah, Nataša Lipovec  
 
OSTALI NAVZOČI:      Marja Klemenčič, 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 zapisnikov 17. seje, 3. in 4. izredne seje,  18. razširjene seje, 5. in 6. korespondenčne 
seje, zabeležke preklicane 19. seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, Mestne občine Ljubljana   
2. Praznovanje evropskega dneva sosedov 
3. Priprava časopisa ČS Šmarna gora 
4. Realizacija proračuna četrtne skupnosti Šmarna gora za leto 2006 
5. Potrditev volilne komisije 
6. Razno 
 
Navzočih je bilo 7 članov sveta. 
Opredeljenih je bilo 7 članov sveta. 
Za predlagani sklep je glasovalo 7 članov sveta. 
 
Sklep je bil sprejet 
 
                                                                          AD 1 
 
PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKOV 17. SEJE, 3. IN 4.  IZREDNE SEJE, 18.  RAZŠIRJENE 
SEJE, 5. IN 6. KORESPONDENČNE SEJE, ZABELEŽKE PREKLICANE 19. SEJE SVETA ČETRTNE  
                            SKUPNOSTI ŠMARNA GORA MESTNE OBČINE LJUBLJANA 
 
Gradivo za to točko dnevnega reda so člani Sveta prejeli skupaj s sklicem na sejo. 
 
G.Crnek je pojasnil, da so bili v skladu s sklepi prejšnjih sej že sklicani sestanki s predstavniki bivše tovarne 
Rašica in JP Vodovod kanalizacija, zaradi neodzivnosti MOL OGJSP pa še ni prišlo do realizacije sestanka z 
LPP. Na sestanku z LPP pa je bil g. Lah preko stranke, govorili so tudi o progi št. 16 in podan je bil predlog, da 
bi ob »konicah« poskusno speljali progo št. 16 do Črnuč, postavlja pa se tudi vprašanje možne postavitve 
obračališča ob koncu naselja Gameljne. 
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G. Bostič je ponovno poudaril, da je sestanek s predstavniki podjetja LPP nujen, saj imajo v Pododboru 
Gameljne tudi druge predloge…. 
 
Ker drugih pripomb na zapisnike ni bilo, je predsedujoči predlagal naslednji PREDLOG SKLEPA ŠT. 1/19: 
 
Svet četrtne skupnosti Šmarna gora sprejema zapisnike 17. seje, 3. in 4. izredne seje, 18. razširjene seje, 5. 
in 6. korespondenčne seje, zabeležke preklicane 19. seje sveta brez pripomb. 
 
Navzočih je bilo 7 članov sveta. 
Opredeljenih je bilo 7 članov sveta. 
Za predlagani sklep je glasovalo 7 članov sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
                                                                     AD 2 
 
                              PRAZNOVANJE EVROPSKEGA DNEVA SOSEDOV 
 
Predsedujoči je uvodoma pojasnil, da gre za evropski projekt druženja s sosedi v večjih mestih. Praznovanje je 
predvideno 4.5.2006, Mestna občina je k projektu pristopila že v lanskem letu, zato je vprašal člane sveta ali bi 
bili pripravljeni sodelovati. 
 
Nekateri člani sveta so menili, da  bi idejo posredovali društvom, ki bi prevzela organizacijo. 
 
Predsedujoči je zato predlagal naslednji PREDLOG SKLEPA ŠT. 2/19: 
 
Svet četrtne skupnosti Šmarna gora posreduje idejo o praznovanju evropskega dneva sosedov  in 
organizacijo le tega zainteresiranim društvom. 
 
Navzočih je bilo 7 članov sveta. 
Opredeljenih je bilo 7 članov sveta. 
Za  predlagani sklep je glasovalo 7 članov sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
                                                                    AD 3 
 
                 PRIPRAVA ČASOPISA ČETRTNE SKUPNOSTI ŠMARNA GORA 
 
Predsedujoči je pojasnil, da  je bila ideja predstavljena že na prejšnji seji, ki ni bila sklepčna, sodelovanje pri 
pripravi časopisa sta takrat ponudila g. Novak in ga. Verbič, časopis bi nastajal tudi s pomočjo študentov – 
novinarjev in posameznikov, ki bi želeli sodelovati , imenovati bi bilo potrebno tudi uredniški odbor. 
 
Člani sveta so predlagali naslednje vsebine: predstavitev četrtne skupnosti, kaj se je v štirih letih naredilo, katere 
zadeve še čakajo na realizacijo, šport, slikovni material… 
 
G. Novak je vprašal, komu se javijo zainteresirani, ki bi bili pripravljeni delati prispevke za časopis? 
 
Predsedujoči je povedal, da se lahko javijo njemu… 
 
Po razpravi je predsedujoči predlagal naslednja PREDLOGA SKLEPOV: 
 
SKLEP ŠT. 3/19: 
 
Svet Četrtne skupnosti se strinja z ustanovitvijo časopisa – glasila Četrtne skupnosti Šmarna gora. 
 
 
Navzočih je bilo 7 članov sveta. 
Opredeljenih je bilo 7 članov sveta. 
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Za predlagani sklep je glasovalo 7  članov sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
SKLEP ŠT. 4/19: 
 
Za pripravo časopisa angažiramo sodelavca na predlog g. Novaka, le ta  se poveže s predsednikom, ki o 
nadaljnih korakih obvesti  Svet četrtne skupnosti. 
 
Navzočih je bilo 7 članov sveta. 
Opredeljenih je bilo 7 članov sveta. 
Za predlagani sklep je glasovalo 7 članov sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
                                                                      AD 4 
 
    REALIZACIJA PRORAČUNA ČETRTNE SKUPNOSTI ŠMARNA GORA ZA LETO 2006 
 
Gradivo za to točko dnevnega reda so člani sveta prejeli skupaj z vabilom na sejo. 
 
Predsedujoči je uvodoma pojasnil, da je bil Proračun Mestne občine Ljubljana sprejet na seji Mestnega sveta dne 
27.3.2006, zato tudi četrtna skupnost lahko pristopi k realizaciji posameznih nalog. Ker bo proračunsko obdobje 
zaradi volitev krajše, je potrebno čimprej razporediti sredstva. 
 
G. Ježek je v imenu Pododbora Šmartno povedal, da bodo sredstva razdelili do naslednje seje 
 
Predsedujoči je povedal, da je nekaj predlogov že podanih, zato je predlagal naslednje  PREDLOGE 
SKLEPOV: 
 
SKLEP ŠT.  5/19: 
 
Svet Četrtne skupnosti soglaša, da se  del sredstev nameni za dovoz in nasutje nasipnega materiala za 
ulico Lizike Jančar v Tacnu. 
 
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 ŠT. 6/19: 
 
Svet četrtne skupnosti soglaša, da se na Židankovi ulici iz smeri ul. Ivice Pirjevec postavi dodatna luč 
javne razsvetljave kot je bilo dogovorjeno v letu 2005. 
 
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 ŠT. 7/19 
 
Svet četrtne skupnosti se strinja, da se del sredstev po pridobljeni ponudbi nameni za čiščenje jarka ob 
ulici Ivice Pirjevec v Tacnu. 
 
 
Navzočih je bilo 8 članov sveta. 
Opredeljenih je bilo 8 članov sveta. 
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Za  predlagani sklep je glasovalo 8  članov sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
SKLEP ŠT. 8/19: 
 
Svet četrtne skupnosti Šmarna gora soglaša, da se sredstva v višini 40.000,00 SIT namenijo za dovoz in 
nasutje nasipnega materiala za dostavno pot do OŠ Šmartno pod Šmarno goro. 
 
Navzočih je bilo 8 članov sveta. 
Opredeljenih je bilo 8 članov sveta. 
Za predlagani sklep je glasovalo 8 članov sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
G. Bostič predsednik Pododbora za Gameljne je predlagal, da svet sprejme naslednje PREDLOGE SKLEPOV: 
 
SKLEP ŠT. 9/19: 
 
Svet četrtne skupnosti Šmarna gora se strinja, da se za potrebe  posipa cest v Gameljnah nabavi pesek v 
skupni vrednosti 200.000,00 SIT. 
 
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 ŠT. 10/19: 
 
Svet četrtne skupnosti Šmarna gora se strinja, da se sredstva v višini 200.000,00 SIT namenijo za pripravo 
skic, pridobitev soglasij in ponudb ter določitev mikrolokacij za postavitev 4. oglasnih tabel v Gameljnah. 
 
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 ŠT. 11/19: 
 
Svet četrtne skupnosti soglaša, da se ostala sredstva namenjena Pododboru Gameljne namenijo za nakup 
luči javne razsvetljave. 
 
Navzočih je bilo 8 članov sveta. 
Opredeljenih je bilo 8 članov sveta. 
Za predlagani sklep je glasovalo 8 članov sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
G. Bostič je Svet  tudi seznanil, da sta z g. Suhoveršnikom pripravila popis vseh še potrebnih luči javne 
razsvetljave v Gameljnah in bo poslan na MOL, Oddelek za gospodarske javne službe in promet. 
 
G. Prosen je vprašal, ali je na seznam vključeno tudi novo naselje v Sp. Gameljnah in če ni, da se ga na seznam 
dodatno vključi. 
 
Po razpravi, je predsedujoči predlagal naslednji PREDLOG SKLEPA ŠT. 12/19: 
 
G. Prosen v 14. dneh dopolni seznam luči javne razsvetljave s potrebami in mikrolokacijami za novo 
naselje v Sp. Gameljnah. 
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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. 
 
Predsedujoči je člane sveta seznanil z nakupom čestitk z motivi Ljubljane in predlagal naslednji PREDLOG 
SKLEPA ŠT. 13/19: 
 
Svet Četrtne skupnosti Šmarna gora soglaša, da se za nakup čestitk z motivi Ljubljane za potrebe sveta 
četrtne skupnosti sredstva v višini 21.000,00 SIT vrnejo na transakcijski račun predsednika sveta g. 
Crneka, ki je ob nakupu čestitk sredstva založil. 
 
Navzočih je bilo 8 članov sveta. 
Opredeljenih je bilo 8 članov sveta. 
Za predlagani sklep je glasovalo 8 članov sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
G. Ježek je predlagal, da bi  enotne oglasne table postavili za vso četrtno skupnost, natečaj za izdelavo tabel pa 
oblavili v glasilu Četrtne skupnosti. 
 
Predsedujoči je zato predlagal naslednji  PREDLOG SKLEPA ŠT. 14/19: 
 
Svet četrtne skupnosti soglaša, da se natečaj – razpis za izdelavo oglasnih tabel objavi v glasilu Četrtne 
skupnosti Šmarna 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. 
 
G.Bostič je vprašal, kako je z dotacijo  društvu upokojencem, ki je bila obljubljena že leta 2005 in predlagal tudi, 
da se v letošnjem letu izplača dotacijo tudi PGD Gameljne, ki praznujejo  jubilej 105 letnico gasilstva. 
 
Po razpravi je predsedujoči predlagal naslednji PREDLOG SKLEPA ŠT. 15/19: 
 
Svet četrtne skupnosti Šmarna gora soglaša, da se izplača dotacija DU Šmartno Tacen, DU Gameljne 
Rašica in PGD Gameljne, znesek dotacije pa  določijo pododbori. 
 
Navzočih je bilo 8 članov sveta. 
Opredeljenih je bilo 8 članov sveta. 
Za predlagani sklep je glasovalo 8 članov sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
Predsedujoči je člane sveta seznanil tudi s prošnjo šolskega sklada »čebelica« za sofinanciranje naravoslovnega 
tabora učencev na Hočkem Pohorju. Ker so sredstva v višini 150.000,00 SIT že rezervirana v Proračunu za leto 
2006, je predlagal  naslednji  
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 16/19: 
 
Svet četrtne skupnosti Šmarna gora soglaša, da se sredstva v višini 150.000,00 SIT namenijo šolskemu 
skladu »čebelica«, kot pomoč za letovanje otrokom iz socialno šibkejših družin na Hočkem Pohorju. 
 
 
Navzočih je bilo 8 članov sveta. 
Opredeljenih je bilo 8 članov sveta. 
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Za  predlagani  sklep je glasovalo 8 članov sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
G. Bostič in g. Suhoveršnik sta člane sveta seznanila tudi s problemom odlaganja kosovnih odpadkov  v Zg. 
Gameljnah ob glavni cesti in predlagala naslednji 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 17/19: 
 
Svet četrtne skupnosti soglaša, da se  sredstva v višini 60.000,00 SIT namenijo za postavitev table 
prepovedano odlaganje odpadkov ob glavni cesti skozi Gameljne. 
 
Navzočih je bilo 8 članov sveta. 
Opredeljenih je bilo 8 članov sveta. 
Za predlagani sklep je glasovalo 8 članov sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
G. Ježek je predlagal, da se na Mestno občino Ljubljana pošlje dopis, kako je s terminskim planom izvajanja del 
po Proračunu MOL za leto 2006, ki se nanašajo na četrtno skupnost Šmarna gora. 
 
Predsedujoči je zato predlagal naslednji PREDLOG SKLEPA ŠT. 18/19: 
 
Svet četrtne skupnosti Šmarna gora poziva pristojne oddelke Mestne občine Ljubljana, da na četrtno 
skupnost čimprej pošljejo terminski plan začetka del, ki so predvidena v Proračunu MOL za leto 2006. 
 
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 5 
 
                                                     POTRDITEV VOLILNE KOMISIJE 
 
Gradivo za to točko dnevnega reda so člani sveta prejeli skupaj z vabilom na sejo. 
 
Predsedujoči je članom sveta uvodoma pojasnil naloge volilne komisije, ki je aktivna predvsem ob volitvah 
članov sveta četrtne skupnosti ( po končanju volitev pregleda volilno gradivo, ki ga dostavijo člani volilnih 
odborov), v komisijo pa člane, ki imajo stalno bivališče na območju četrtne skupnosti lahko predlagajo politične 
stranke ali posamezniki. Člane sveta je  pozval, da podajo predloge za člane te komisije ali pa le te predlagajo 
čimprej. 
 
Po razpravi je predsedujoči predlagal naslednji PREDLOG SKLEPA ŠT. 19/19: 
 
Svet četrtne skupnosti Šmarna gora se je seznanil z delom in nalogami volilne komisije, na naslednji seji 
sveta, pa člani sveta predlagajo kandidate za člane volilne komisije. 
 
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 6 
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                                                                              RAZNO 
 
G Novak je predlagal, da se na pristojne službe ponovno naslovi dopis o prepovedi vseh večjih gradenj na 
območju četrtne skupnosti, dokler ni urejena  infrastruktura. 
 
Predsedujoči je zato predlagal naslednji PREDLOG SKLEPA ŠT. 20/19: 
 
Svet četrtne skupnosti Šmarna gora poziva vse pristojne službe, da do priprave Dolgoročnega plana MOL 
in zgraditve ustrezne infrastrukture v četrtni skupnosti Šmarna gora ustavijo vse večje novogradnje na 
območju četrtne skupnosti. 
 
Navzočih je bilo 8 članov sveta. 
Opredeljenih je bilo 8 članov sveta. 
Za predlagani sklep je glasovalo 8 članov sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
Predsedujoči je člane sveta seznanil tudi z dopisom  Civilne pobude za izgradnjo polnega priključka v tunelu 
Šentvid, ki so ga na četrtno skupnost naslovili v januarju. V njem svet četrtne skupnosti prosijo za podporo, za 
izgradnjo dvopasovne obvozne ceste iz Stanežič do Ježice in ne štiripasovnice. 
 
Člani sveta so v razpravi poudarili, da je trenutno težko oceniti, katera varianta bi bila bolj ustrezna, saj 
obvoznica ne bo zgrajena kmalu, predsedujoči pa je po razpravi predlagal naslednji  
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 21/19: 
 
Svet četrtne skupnosti Šmarna gora podpira zahteve Civilne pobude za izgradnjo polnega priključka na 
avtocesto v tunelu Šentvid, v točkah, ki so navedene v dopisu z dne 16.1.2006. 
 
Navzočih je bilo 8 članov sveta. 
Opredeljenih je bilo 8 članov sveta. 
Za  predlagani sklep so glasovali 3. člani sveta. 
Proti predlaganemu sklepu je glasovalo 5 članov sveta. 
 
Sklep ni bil sprejet. 
 
Člani sveta so se dogovorili tudi, da naj bi bila naslednja  20. seja sveta  10.5.2006. 
 
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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