
 

MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
ČETRTNA SKUPNOST �MARNA GORA             PREDLOG   
Pločanska 8                     
1211 �MARTNO 

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

 
�tevilka: 0271-3-2/2003-14221 
Datum:  11.04.2003 
 
 
                                           ZAPISNIK 
 
3. seje Sveta Četrtne skupnosti �marna gora, ki je bila v četrtek 10.04.2003 ob 18.30 uri v sejni sobi 
Oddelka za lokalno samoupravo, MU MOL, Pločanska 08. 
 
Sejo je sklical in vodil predsednik Sveta Četrtne skupnosti �marna gora 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, Ivan Bostič, Jo�e Je�ek, Tamara Krebelj, Bo�tjan Lah, Franc  
                                           Novak,  Janez  Novak,  Alojz  Suhover�nik, Boris  Verbič,  �pela  Verbič,  
                                           kasneje se je seje udele�il �e Andrej Korenč 
 
OPRAVIČENO ODSOTNA: Nata�a Lipovec 
 
NEOPRAVIČENO ODSOTEN: Uro� Prosen 
 
OSTALI NAVZOČI: G. Jure �ilc, predstavnica tabornikov Ra�i�ki rod ga. Buh Meti (oba na ustno   
                                povabilo g. Je�ka),  Ladka  Debevc,  Marjeta  Cedilnik  �  strokovni  sodelavki    
                                Oddelka  za lokalno samoupravo, MU, MOL. 
 
Predsedujoči je pozdravil vse navzoče ter predlagal članom sveta, da sprejmejo sklep, da se vse seje 
sveta četrtne skupnosti �marna gora snemajo. 
 
V razpravi je g. Novak Franc predlagal, da se snemajo samo pomembnej�e seje sveta četrtne 
skupnosti �marna gora, o čemer se predhodno dogovorita predsednik sveta in strokovna sodelavka. 
 
Ker sta se v razpravi oblikovala dva predloga sklepov, je predsedujoči dal na glasovanje prvi 
 
PREDLOG SKLEPA in sicer: 
 
SKLEP �t. 1/3: 
 
Snemajo se vse seje sveta četrtne skupnosti �marna gora. 
 
Navzočih je bilo 10 članov sveta. 
Opredeljenih je bilo 9 članov sveta. 
Za predlagani sklep je glasovalo 5 članov sveta. 
Proti predlaganemu sklepu so glasovali 4. člani sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
Kljub sprejetemu sklepu je predsedujoči dal na glasovanje �e predlog g. Novak Franca in sicer: 
 
SKLEP �t. 2/3: 
 
Snemajo se samo pomembnej�e seje sveta, po predhodnem dogovoru predsednika sveta in 
strokovne sodelavke. 
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Navzočih je bilo 10 članov sveta. 
Opredeljenih je bilo 9 članov sveta. 
Za predlagani sklep je glasovalo 5 članov sveta. 
Proti predlaganemu sklepu so glasovali 4. člani sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
Zaradi dveh nasprotujočih sprejetih sklepov, je predsedujoči dal na glasovanje �e  
 
PREDLOG SKLEPA �t. 3/3: 
 
3. seja sveta četrtne skupnosti se bo snemala. 
 
Navzočih je bilo 10 članov sveta. 
Opredeljenih je bilo 6 članov sveta. 
Za predlagani sklep je glasovalo 6 članov sveta 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
V nadaljevanju je predsedujoči predlagal DNEVNI RED, ki so ga člani sveta četrtne skupnosti �marna 
gora prejeli skupaj s sklicem na sejo. 
 
G.Je�ek je predlagal raz�iritev dnevnega reda in sicer z novo 3. točko  
 
»Predstavitev  gradiva za spletne strani četrtne skupnosti �marna gora«, ostale pa se preo�tevilčijo. 
 
Po razpravi je predsedujoči dal na glasovanje raz�iritev DNEVNEGA REDA: 
 

1. Pregled in potrditev zapisnika 2. seje Sveta Četrtne skupnosti �marna gora, MOL 
2. Imenovanje delovnih teles (odborov) Četrtne skupnosti �marna gora MOL 
- Odbor za področje lokalnih gospodarskih javnih slu�b, prometa, urbanizma in varstva 

okolja 
- Odbor za dru�bene dejavnosti, socialne zadeve in �port 
- Odbor za gospodarske dejavnosti in turizem 
- Odbor za za�čito, re�evanje in civilno obrambo 

3. Predstavitev gradiva za spletno stran četrtne skupnosti �marna gora, MOL 
4. Predlogi, vpra�anja in pobude članov sveta Četrtne skupnosti in me�čanov 
5. 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. 
 
 
                                                                       AD 1 
 
PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 2. SEJE SVETA ČETRTNE SKUPNOSTI �MARNA GORA 
                                                  MESTNE OBČINE LJUBLJANA 
 
Gradivo za to točko so člani Sveta prejeli skupaj s sklicem na sejo. 
 
Na zapisnik je bila s strani g. Suhover�nika podana pripomba in sicer: 
 

- za predlog sklepa �t. 12/2 ni bilo opredeljenih 9 članov sveta, ampak samo 8 članov sveta 
 
G.Bostič je predlagal, da bi se pri pregledu sklepov dodalo tudi informacijo, kako je z realizacijo 
posameznih sklepov. 
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Drugih pripomb na zapisnik ni bilo. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje PREDLOG SKLEPA �t. 4/3: 
 
Svet Četrtne skupnosti �marna gora, Mestne občine Ljubljana sprejema zapisnik 2. seje sveta s 
pripombo: 
 

- pri sklepu �t. 12/2 se na tonskem zapisu ponovno preveri in če je potrebno popravi 
podatek  koliko članov se je opredelilo za predlagani sklep 

 
Do vsake naslednje seje se pregled sklepov seje  dopolni s podatkom, kako je z realizacijo teh 
sklepov. 
  
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 
 
IMENOVANJE DELOVNIH TELES (ODBOROV) ČETRTNE SKUPNOSTI �MARNA GORA 
 

- Odbor za področje lokalnih gospodarskih javnih slu�b, prometa, urbanizma in varstva 
okolja: odbor �teje 17 članov 

- Odbor za področje dru�benih dejavnosti, socialnih zadev in �porta: odbor �teje 11 
članov 

- Odbor za področje gospodarskih dejavnosti in turizma: odbor �teje 11 članov 
- Odbor za področje za�čite, re�evanja in civilno obrambo: odbor �teje 7 članov 

 
Gradivo za to točko so člani Sveta prejeli skupaj z vabilom na sejo. 
 
Predsedujoči je pozval predsednika Komisije za mandatna vpra�anja, volitve in imenovanja, da poda 
poročilo komisije. Predsednik Komisije je Svetu Četrtne skupnosti �marna gora MOL predstavil 
predloge kandidatov za posamezne odbore, ki jih je prejela Komisija. Vsi predlagani člani sveta so s 
kandidaturo sogla�ali, od vseh zunanjih kandidatov pa komisija �e ni prejela pismenih soglasij, zato so 
člani komisije sogla�ali, da se soglasja zunanjih članov odborov pridobijo do konstituiranja 
posameznih odborov. 
 
Zaradi odsotnosti na prej�nji seji sveta, je predsedujoči vpra�al g. Novak Franca ali se strinja s 
kandidaturo za predsednika Odbora za področje lokalnih gospodarskih javnih slu�b, prometa, 
urbanizma in varstva okolja? 
 
Predlagani kandidat je s kandidaturo sogla�al.  
 
Predlog komisije je tudi ta, da naj bi bili zunanji člani le v enem odboru, razen ga. Furlan � ravnateljice 
O� �martno, ki pokriva �ir�e območje. 
 
Po dalj�i razpravi v kateri so sodelovali člani sveta g. Je�ek, g.Lah, g. Novak Franc, g. Crnek, ga. 
Krebelj, g. Suhover�nik, g. Verbič, g. Bostič in predstavnica tabornikov ga. Buh, je dal predsedujoči 
seje sveta na glasovanje naslednje PREDLOGE SKLEPOV: 
 
PREDLOG SKLEPA �t. 5/3: 
 
Svet Četrtne skupnosti �marna gora, MOL v Odbor za področje gospodarskih javnih slu�b, 
prometa, urbanizma in varstva okolja, ki �teje 17 članov, imenuje 10 članov sveta in 7 zunanjih 
članov in sicer: 
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Člane sveta: IVANA BOSTIČA, JO�ETA JE�KA, ANDREJA KORENČA, TAMARO KREBELJ, 
BO�TJANA LAHA, NATA�O LIPOVEC, FRANCA NOVAKA, JANEZA NOVAKA, URO�A 
PROSENA IN ALOJZA SUHOVER�NIKA 
 
Zunanje člane: TATJANO FURLAN � ravnateljico O� �martno, JANEZA KOSCA - občana, 
FRANCA KO�IRJA - občana, KATARINO KREBELJ - občanko, MATIJO ROTARJA - občana, 
RAFKA �U�TARJA � oskrbnika pokopali�ča IN TOMA�A �TRUMBLJA - občana 
 
Za predsednika odbora se imenuje FRANC NOVAK. 
 
Navzočih je bilo 11 članov sveta. 
Za predlagani sklep je glasovalo 10 članov sveta. 
Proti predlaganemu sklepu je glasoval 1 član sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
PREDLOG SKLEPA �t. 6/3: 
 
Svet Četrtne skupnosti �marna gora, MOL v Odbor za področje dru�benih dejavnosti, socialne 
razmere in �port, ki �teje 11 članov, imenuje 6 članov sveta in 5 zunanjih članov in sicer: 
 
Člane sveta: DEJANA CRNEKA, JO�ETA JE�KA, TAMARO KREBELJ, BO�TJANA LAHA, 
NATA�O LIPOVEC IN URO�A PROSENA 
 
Zunanje člane: ARIANO DEBELJAK - občanko, TATJANO FURLAN � ravnateljico O� �martno, 
ANICO JAKLIČ � predstavnico Dru�tva upokojencev �martno Tacen, JURETA NOVAKA � 
predstavnika Turističnega dru�tva �marna gora IN JURETA �ILCA - občana 
 
Za predsednika odbora se imenuje JO�E JE�EK. 
 
Navzočih je bilo 11 članov sveta. 
Za predlagani sklep je glasovalo 11 članov sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
PREDLOG SKLEPA �t. 7/3: 
 
Svet Četrtne skupnosti �marna gora, MOL v Odbor za področje gospodarskih dejavnosti in 
turizma, ki �teje 11 članov, imenuje 6 članov sveta in 5 zunanjih članov in sicer: 
 
Člane sveta: JO�ETA JE�KA, ANDREJA KORENČA, TAMARO KREBELJ, BO�TJANA LAHA, 
JANEZA NOVAKA IN ALOJZA SUHOVER�NIKA 
 
Zunanje člane: JURETA NOVAKA � predstavnika Turističnega dru�tva �marna gora, LAURO 
VREČKO � občanko in predstavnike: PLANINSKEGA DRU�TVA �MARNA GORA, 
PLANINSKEGA DRU�TVA RA�ICA IN TABORNIKOV RA�I�KI ROD 
 
Za predsednico odbora se imenuje TAMARO KREBELJ. 
 
Navzočih je bilo 11 članov sveta. 
Za predlagani sklep je glasovalo 10 članov sveta. 
Proti predlaganemu sklepu je glasoval 1 član sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
PREDLOG SKLEPA �t. 8/3: 
 
Svet Četrtne skupnosti �marna gora, MOL v Odbor za področje za�čite, re�evanja in civilne 
obrambe, ki �teje 7 članov, imenuje 4 člane sveta in 3 zunanje člane in sicer: 
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Člane sveta:  DEJANA  CRNEKA,  BO�TJANA LAHA,  URO�A PROSENA IN  ALOJZA   
                       SUHOVER�NIKA 
 
Zunanje člane: TOMA�A PERMETA � predstavnika Prostovoljnega gasilskega dru�tva 
Gameljne, TOMA�A �UKOVCA � Predstavnika Prostovoljnega gasilskega dru�tva Tacen IN 
Predstavnika Prostovoljnega gasilskega dru�tva  RA�ICA 
 
Za predsednika odbora se imenuje URO� PROSEN. 
 
Navzočih je bilo 11 članov sveta. 
Za predlagani sklep je glasovalo 8 članov sveta. 
Proti predlaganemu sklepu so glasovali 3 člani sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
PREDLOG SKLEPA �t. 9/3: 
 
Odbori se konstituirajo do 25.04.2003. 
 
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 
 
PREDSTAVITEV GRADIVA ZA SPLETNE  STRANI ČETRTNE SKUPNOSTI �MARNA GORA 
 
G. Je�ek je seznanil člane Sveta četrtne skupnosti �marna gora, da je na podlagi sklepa �t. 27/2, ki je 
bil sprejet na 2. seji Sveta dne 20.03.2003, na 3. sejo sveta povabil g. Jureta �ilca, ki zelo dobro 
pozna zgodovino krajev v Četrtni skupnosti �marna gora in je s to predstavitvijo pripravljen sodelovati 
pri izdelavi spletnih strani. 
 
G. �ilc je na kratko predstavil gradivo za spletno stran, ki naj bi obsegalo 12 strani zgodovine teh 
krajev, avtorske pravice pa ostanejo njemu. 
 
Po razpravi v kateri so sodelovali �e g. Lah, g.Novak Franc in g. Crnek je predsedujoči dal na 
glasovanje naslednji  
 
PREDLOG SKLEPA �t. 10/3: 
 
Na 4. seji Sveta Četrtne skupnosti  se članom sveta predstavijo spletne  strani 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 4 
 
PREDLOGI, VPRA�ANJA IN POBUDE ČLANOV SVETA ČETRTNE SKUPNOSTI IN ME�ČANOV 
 
Gradivo za to točko so člani Sveta prejeli skupaj s sklicem na sejo 
 
Predsedujoči je člane sveta seznanil z gradivom, ki je na sede� Četrtne skupnosti pri�lo  s strani 
članov sveta in kako vse naloge, probleme in pobude razvidne iz tega gradiva razvrstiti po vrstnem 
redu, prioritetah in kdo bo za realizacijo teh problemov in nalog skrbel. 
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G.Novak Franc je predlagal, da se svet opredeli tudi do nerealiziranih sklepov prej�njega mandata. 
 
Predsedujoči je povedal, da se bo nerealizirane sklepe v prej�njem mandatu sku�alo realizirati v tem 
mandatu. 
 
G. Bostič je predlagal, da se pred mostičkom v Sp. Gameljnah postavi tablo z imenom potoka 
Gamelj�čica. 
 
G.Korenč je povedal, da ima doma tablo » Prepovedano odlagati odpadke«, ki jo je naročil zaradi 
odlagali�ča smeti na kri�i�ču v �marnem, svet četrtne skupnosti pa naj doreče, kam naj se tabla 
postavi. 
 
V nadaljevanju razprave so sodelovali �e g. Lah, g. Bostič, G. Korenč in  g. Je�ek 
 
Na podlagi razprave je predsedujoči predlagal, da svet imenuje komisijo, ki naj jo sestavljajo 
predsedniki posameznih odborov in podpredsedniki sveta, komisija naj ponovno pregleda 
nerealizirane sklepe iz prej�njega mandata, ter naloge in probleme razvidne iz gradiva članov sveta in 
jih razvrsti po posameznih odborih. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje PREDLOG SKLEPA �t. 11/3: 
 
Predloge članov sveta in me�čanov, ki so prispeli na Svet Četrtne skupnosti �marna gora bo 
obravnavala komisija v sestavi: predsednik sveta, podpredsedniki sveta in predsedniki 
novoustanovljenih odborov pri svetu četrtne skupnosti �marna gora, ki bo predloge 
razporedila po posameznih odborih, ki jih bodo obravnavali in kot gradivo poslali v obravnavo 
Svetu 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 5 
 
                                                                 RAZNO 
 
Predsedujoči in oba podpredsednika sveta ga. Krebelj in g. Lah so člane sveta seznanili s sejo 
raz�irjenega Odbora za lokalno samoupravo, kjer so obravnavali vpra�anja v zvezi s Proračunom 
MOL za leto 2003, razvojem regij in vključevanjem v EU. 
 
G. Je�ek in predstavnica tabornikov ga. Buh sta člane sveta seznanila s prostorsko stisko tabornikov, 
saj zaradi prehoda na »devetletko« izgubijo prostore v O� �martno. Na Svet Četrtne skupnosti se 
obračajo s pro�njo ali jim lahko pomaga najti nove prostore. 
 
Predsedujoči je predlagal, naj na Svet Četrtne skupnosti naslovijo pismeno vlogo. 
 
G. Je�ek, ki je tudi član Kulturno umetni�kega dru�tva je seznanil člane sveta, da bo 10. maja 2003 
potekala �e jubilejna 20. »Planinska pesem« na �marni gori in predlagal, da poleg Kulturno 
umetni�kega dru�tva Tacen, tudi Svet Četrtne skupnosti �marna gora na prireditev povabi �upanjo. 
 
Predsedujoči je predlagal  PREDLOG SKLEPA �t. 12/3 
 
Svet Četrtne skupnosti �marna gora na 20. prireditev »Planinska pesem« na �marni gori 
povabi tudi �upanjo Mestne občine Ljubljana. 
 
Navzočih je bilo 11 članov sveta. 
Opredeljenih je bilo 11 članov sveta. 
Za predlagani sklep je glasovalo 11 članov sveta. 
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Sklep je bil sprejet. 
 
G.Je�ek in g. �ilc sta v imenu Kulturno umetni�kega dru�tva Tacen Svet Četrtne skupnosti �marna 
gora zaprosila tudi za delno pokritje stro�kov  »Planinske pesmi« s strani Sveta Četrtne skupnosti in 
sicer v skupnem znesku 300.000,00 SIT. 
 
Predsedujoči je pro�njo zavrnil z utemeljitvijo, da Četrtna skupnost �e ne razpolaga z nobenimi 
denarnimi sredstvi, ko pa bo sredstva iz proračuna dobila, bo Svet �ele lahko razpravljal o delnem 
pokritju stro�kov za »Planinsko pesem«. 
 
Dnevni red 3. seje Sveta Četrtne skupnosti �marna gora, MOL je bil tako izčrpan in predsedujoči je 
sejo zaključil ob 21. uri. 
 
 
Zapisala:                                                                                           Predsednik Sveta Četrtne skupnosti 
Ladka Debevc                                                                                                   �marna gora 
                                                                                                                  Mestne občine Ljubljana 
                                                                                                                           Dejan Crnek 
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