
 

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

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

 
�tevilka: 0271-5-3/2003-14221 
Datum:  16. 6. 2003 
 
 
                                           ZAPISNIK 
 
5. seje Sveta Četrtne skupnosti �marna gora, ki je bila v sredo 11. 6. 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 8 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, Andrej Korenč, Bo�tjan Lah, Franc   
                                          Novak, Janez  Novak, Uro� Prosen, kasneje  so se seje udele�ili �e Nata�a  
                                           Lipovec, Alojz Suhover�nik in Boris Verbič   
                                           
NEOPRAVIČENO ODSOTNA: Tamara Krebelj, �pela Verbič 
 
Predsedujoči je pozdravil vse navzoče, ter predlagal in dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA  �t. 1/5: 
 
5. seja sveta četrtne skupnosti �marna gora se bo snemala. 
 
Navzočih je bilo 8 članov sveta. 
Opredeljenih je bilo 8 članov sveta. 
Za predlagani sklep je glasovalo 8 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. 
 
Ker razprave na to temo ni bilo, je predsedujoči dal na glasovanje naslednji DNEVNI RED: 
 

1. Pregled in potrditev zapisnika 4. seje Sveta Četrtne skupnosti �marna gora, MOL 
2. Oblikovanje predloga programa dela Četrtne skupnosti �marna gora za leto 2003 

(poraba sredstev četrtne skupnosti) 
3. Oblikovanje delovnega osnutka finančnega načrta Četrtne skupnosti �marna gora za 

leto 2004 
4. Oblikovanje predlogov za vključitev v proračun MOL za leto 2004 
5. Razno 

 
Navzočih je bilo 8 članov sveta. 
Opredeljenih je bilo 8 članov sveta. 
Za predlagani dnevni red je glasovalo 8 članov sveta. 
 
Dnevni red je bil sprejet. 
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                                                                             AD 1 
 
          PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 4. SEJE SVETA ČETRTNE SKUPNOSTI  
                                                         �MARNA GORA, MOL 
 
Gradivo za to točko dnevnega reda so člani Sveta prejeli skupaj s sklicem na sejo. 
 
Predsedujoči je pripravil pregled  realizacije sklepov prej�nje seje in sicer: 
 

- sklep �t. 3/4: realiziran je bil z dopisom dru�tvom dne 28. 5. 2003 odziv je bil zadovoljiv  
poročal  je g. Lah 

 
- sklep �t. 8/4: Odbor za dru�bene dejavnosti, socialne zadeve in �port se je sestal dne 29. 5. in 

4. 6. 2003 
  

- sklep �t. 9/4: Dopis v zvezi z »Zevnikovo vilo« je član sveta g. Janez Novak pripravil, odposlan 
bo 12. 6. 2003, tudi v vednost �upanji. 

 
- sklep �t. 10/4: Predsedujoči se je v zvezi s sklicem zbora krajanov z Načelnikom Oddelka za 

lokalno samoupravo, MOL g. Grunfeldom dogovoril, da se skliče raz�irjena seja sveta četrtne 
skupnosti s krajani in sicer 19. 6. 2003 v prostorih O� �martno z dnevnim redom, kot ga je 
sprejel svet na 4. seji dne 22. 5. 2003. 
 
V razpravi, ki je sledila so sodelovali člani sveta: g. Crnek, g.Bostič, g. Je�ek, g. Korenč, g. 
Lah in  g. Prosen. 
 
Po razpravi je predsedujoči  dal na glasovanje naslednja PREDLOGA SKLEPOV: 
 
SKLEP �t. 2/5: 
 
Raz�irjena seja Sveta Četrtne skupnosti �marna gora s krajani se skliče v četrtek 19. 6. 
2003 v prostorih O� �martno pod �marno goro, z dnevnim redom, kot je bil opredeljen 
s sklepom �t. 10/4 na 4. seji sveta dne 22. 5. 2003. 
Na raz�irjeni seji sveta ima vsak član sveta na voljo dve minuti za samopredstavitev, pri 
kateri pa ne omenja iz katere stranke ali liste prihaja. 
Raz�irjena seja sveta se časovno omeji in sicer traja od 19. � 21. ure. 
 
Navzočih je bilo 10 članov sveta. 
Opredeljenih je bilo 10 članov sveta. 
Za predlagani sklep je glasovalo 10 članov sveta 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
SKLEP �t. 3/5: 
 
Svet Četrtne skupnosti �marna gora se strinja, da se raznos vabil za krajane opravi 
preko Po�te Slovenije. 
 
Navzočih je bilo 10 članov sveta. 
Opredeljenih je bilo 10 članov sveta. 
Za predlagani sklep je glasovalo 10 članov sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 

- sklep �t. 11/4: g. Korenč je od g. Marolta dobil informacijo, da se je z dediči pripravljen 
pogovarjati o odkupu »Je�arjeve domačije« po sprejemljivi ceni. 

 
Po kraj�i razpravi v kateri so sodelovali g. Crnek, g. Je�ek, g. Korenč, g. Franc Novak, g. Lah 
in g. Suhover�nik je predsedujoči dal na glasovanje naslednje PREDLOGE SKLEPOV: 
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SKLEP �t. 4/5: 
 
Oddelek za urbanizem in okolje Mestne občine Ljubljana, se zaprosi za informacijo o 
vseh večjih predvidenih novogradnjah 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. 
 
SKLEP �t. 5/5: 
 
Oddelek za urbanizem in okolje Mestne občine Ljubljana, se zaprosi, da svet četrtne 
skupnosti  seznani s trenutnim urbanističnim načrtom za območje 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. 
 
SKLEP �t. 6/5: 
 
Svet Četrtne skupnosti �marna gora predlaga Oddelku za gospodarjenje z zemlji�či, 
Mestne občine Ljubljana, da na delu zemlji�ča »Je�arjeve domačije« uveljavi predkupno 
pravico zemlji�ča in ga rezervira za parkirne povr�ine. 
 
Navzočih je bilo 11 članov sveta. 
Opredeljenih je bilo 11 članov sveta. 
Za predlagani sklep je glasovalo 11 članov sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
  

- sklep �t. 12/4: dopis v zvezi z odstranitvijo suhih dreves pri »Je�arjevi domačiji je bil poslan 
dne 26. 5. 2003, rok za odstranitev dreves je 15. 6 2003  

 
- Sklep �t. 16/4: Mestni urad za statistiko bo seznam vseh pravnih oseb v četrtni skupnosti 

�marna gora poslal v kratkem. 
 

- Sklep �t. 17/4: Odbori pri svetu četrtne skupnosti �marna gora  in posamezna dru�tva so na 
sede� četrtne skupnosti dostavili finančno ovrednotene predloge za predlog proračuna četrtne 
skupnosti do predpisanega roka 

 
Po pregledu realizacije sklepov prej�nje seje člani sveta na zapisnik niso imeli pripomb, zato je 
predsedujoči dal na glasovanje  
 
PREDLOG SKLEPA �t. 7/5: 
 
Svet Četrtne skupnosti �marna gora, Mestne občine Ljubljana sprejema zapisnik 4. seje sveta 
četrtne skupnosti �marna gora brez pripomb. 
 
Navzočih je bilo 11 članov sveta. 
Opredeljenih je bilo 11 članov sveta. 
Za predlagani sklep je glasovalo 11 članov sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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                                                                        AD 2 
 
OBLIKOVANJE PREDLOGA PROGRAMA DELA  ČETRTNE SKUPNOSTI �MARNA GORA 
                 ZA LETO 2003 (PORABA SREDSTEV ČETRTNE SKUPNOSTI) 
 
Gradivo za to točko dnevnega reda so člani sveta prejeli naknadno in pred sejo sveta. 
 
Predsedujoči je povedal, da je skupna vrednost vseh  predlogov dru�tev in odborov, ki so finančno 
ovrednoteni pri�li na sede� četrtne skupnosti do petka 6. 6. 2003  2.896.078,00 SIT, od tega se po 
njegovem mnenju nekaj dejavnosti lahko prenese v leto 2004. 
 
Po dalj�i razpravi v kateri so sodelovali vsi člani sveta četrtne skupnosti �marna gora, je predsedujoči 
dal na glasovanje naslednji   
 
PREDLOG SKLEPA �t. 8/5: 
 
Svet Četrtne skupnosti �marna gora se strinja, da se sredstva četrtne skupnosti  v skupni 
vrednosti 2.000.000,00 SIT razdelijo  za sledeče dejavnosti: 
 
- nerazporejena sredstva                                                                               445.000,00  SIT 
- vzdr�evanje spletnih strani v letu 2003 po ponudbi                                    60.000,00 SIT 
- priprava zgibanke četrtne skupnosti �marna gora                                    120.000,00 SIT 
- sofinanciranje �portnih prireditev v četrtni skupnosti                               100.000,00 SIT 
- sofinanciranje prireditve »kresovanje«                                                         40.000,00  SIT 
- sofinanciranje bo�ično novoletne prireditve                                               100.000,00 SIT 
- donacija Dru�tvu upokojencev �martno Tacen                                            60.000,00 SIT 
- donacija Dru�tvu upokojencev Gameljne Ra�ica                                         40.000,00 SIT 
- donacija KUD Tacen                                                                                         25.000,00 SIT 
- donacija KUD Gameljne ob 25 letnici in pripravi koncerta                           50.000,00 SIT 
- prispevek skladu »čebelica« na O� �martno za pomoč otrokom               60.000,00 SIT 
- odboru za lokalne gospodarske javne sl., promet in urbanizem               700.000,00 SIT 
- odboru za civilno za�čito                                                                               200.000,00 SIT 
                                                                                     skupaj:                       2.000.000,00 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.  
 
                                                               AD 3 
 
OBLIKOVANJE DELOVNEGA OSNUTKA FINANČNEGA NAČRTA ČETRTNE SKUPNOSTI  
                                          �MARNA GORA, MOL ZA LETO 2004 
 
Predsedujoči je članom Sveta Četrtne skupnosti �marna gora predlagal in dal na glasovanje  
 
PREDLOG SKLEPA �t. 9/5: 
 
Svet Četrtne skupnosti �marna gora se strinja, da bo o tej točki dnevnega reda  razpravljal na 
eni od prihodnjih sej sveta četrtne skupnosti �marna 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. 
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                                                             AD 4 
 
 OBLIKOVANJE PREDLOGOV ZA VKLJUČITEV V PRORAČUN MOL ZA LETO 2004 
 
Predsedujoči je uvodoma pojasnil, da je bil iz Mestne občine Ljubljana na Četrtne skupnosti poslan 
dopis, po katerem morajo četrtne skupnosti svoje predloge za vključitev v proračun Mestne občine 
Ljubljana za leti 2004 in 2005 poslati najkasneje do konca junija 2003. 
 
Po razpravi v kateri so sodelovali člani sveta: g. Crnek, g. Bostič g. Je�ek, g. Lah, g. Prosen in g. 
Suhover�nik je predsedujoči dal na glasovanje naslednji 
 
PREDLOG SKLEPA �t. 10/5: 
 
Predsednik Sveta Četrtne skupnosti �marna gora se zadol�i, da skupaj s strokovno slu�bo 
predloge, ki so bili dani s strani odborov razdeli po posameznih področjih in jih  kot predloge 
četrtne skupnosti �marna gora po�lje Mestni občini Ljubljana za vključitev v Proračun za leti 
2004 in 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. 
 
                                                                 AD 5 
 
                                                               RAZNO 
 
Predsedujoči je člane sveta seznanil, da je dobil neuradno informacijo od Petrola, da je le ta odkupil 
»Pirnovarjev travnik« v Tacnu za postavitev bencinske črpalke. Podjetje za urejanje zemlji�č »PUZ« 
pa se zaprosi, da o tem pridobi uradno informacijo. 
 
Predsedujoči je člane sveta ponovno seznanil z dopisom �upanje v zvezi z problematiko 
onesna�evanja okolja, ki so ga člani sveta prejeli na 4. seji sveta in predlagal naslednji  
 
PREDLOG SKLEPA �t. 11/5: 
 
V zvezi z dopisom �upanje, člani Sveta Četrtne skupnosti �marna gora do petka 20. 6. 2003 v 
pisni obliki podajo svoje predloge na sede� 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 Turističnega dru�tva �marna gora v katerem 
opozarja na nere�eno zbiranje in odvoz odpadkov s parkiri�ča v Tacnu in predlagal, da svet sprejme  
 
PREDLOG SKLEPA �t. 12/5: 
 
Svet Četrtne skupnosti �marna gora poziva Mestno upravo, da s podjetjem JP Snaga uredi 
reden tedenski odvoz odpadkov in tudi poravna vse stro�ke odvoza odpadkov s parkiri�ča 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. 
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Predsedujoči je člane sveta seznanil tudi z dopisom JP Snage o ločenem zbiranju odpadkov, ker pa je 
Snaga poslala le terminski plan uvajanja je predsedujoči predlagal, da se JP Snaga po�lje dopis, naj 
obrazlo�ijo, kje bodo  postavili ekolo�ke otoke. 
 
Predsedujoči je v zvezi s pismenimi  predlogi g. Laha, ki so jih člani sveta prejeli �e pred 4. sejo sveta 
in jih  svet četrtne skupnosti zaradi pomanjkanja časa ni obravnaval,  predlagal, da člani sveta 
sprejmejo naslednje PREDLOGE SKLEPOV: 
 
SKLEP �t. 13/5: 
 
Svet Četrtne skupnosti se strinja, da se za posamezne odbore uvede kratice in sicer: 
 
- Odbor za področje za�čite, re�evanja in civilne obrambe:                  Odbor Z-R-CO 
- Odbor za dru�bene dejavnosti, socialne zadeve in �port:                   Odbor DD-SZ-� 
- Odbor za področje gospodarskih dejavnosti in turizma:                     Odbor GD-T 
- Odbor za področje lokalnih gospodarskih javnih slu�b, prometa 
  urbanizma in varstva okolja                                                                     Odbor LGJS-P-U-VO 
 
Navzočih je bilo 8 članov sveta. 
Opredeljenih je bilo 7 članov sveta. 
Za predlagani sklep so glasovali 3 člani sveta. 
Proti predlaganemu sklepu so glasovali 4. člani sveta. 
 
Sklep ni bil sprejet. 
 
SKLEP �t. 14/5: 
 
Svet Četrtne skupnosti se strinja, da se za naziv Svet Četrtne skupnosti �marna gora uvede 
kratica S-ČS-�G-MOL. 
 
Navzočih je bilo 8 članov sveta. 
Opredeljenih je bilo 8 članov sveta. 
Za predlagani sklep sta glasovala 2 člana sveta. 
Proti predlaganemu sklepu je glasovalo 6 članov sveta. 
 
Sklep ni bil sprejet. 
 
SKLEP �t. 15/5: 
 
Svet Četrtne skupnosti �marna gora se strinja, da v kolikor nekdo poda nov predlog, ki pa je 
enak  �e prej podanemu predlogu je potrebno v zapisniku pri novem predlogu navesti, da je bil 
predlog �e podan ter od koga. 
 
Navzočih je bilo 8 članov sveta 
Opredeljenih je bilo 7 članov sveta. 
Za predlagani sklep  so glasovali 4. člani sveta. 
Proti predlaganemu sklepu so glasovali 3 člani sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
SKLEP �t. 16/5: 
 
Svet Četrtne skupnosti �marna gora se strinja, da se člane sveta o datumu in pričetku seje dan 
ali dva pred sejo s strani strokovne slu�be obvesti �e prek e-po�te, SMS sporočila ali 
telefonsko. 
 
Navzočih je bilo 8 članov sveta. 
Opredeljenih je bilo 8 članov sveta. 
Za predlagani sklep je glasovalo 7 članov sveta. 
Proti predlaganemu sklepu je glasoval 1 član sveta. 
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Sklep je bil sprejet. 
 
SKLEP �t. 17/5: 
 
Svet Četrtne skupnosti �marna gora se strinja, da v kolikor član sveta 3x neopravičeno 
izostane iz seje sveta, se ga s strani ostalih članov sveta pozove k svojemu odstopu. 
 
Navzočih je bilo 8 članov sveta. 
Opredeljenih je bilo 7 članov sveta. 
Za predlagani sklep so glasovali 3 člani sveta. 
Proti predlaganemu sklepu so glasovali 4. člani sveta. 
 
Sklep ni bil sprejet. 
 
Dnevni red 5. seje Sveta Četrtne skupnosti �marna gora, MOL je bil tako izčrpan in predsedujoči je 
sejo zaključil ob 22. uri. 
 
 
 
Zapisala:                                                                                           Predsednik Sveta Četrtne skupnosti 
Ladka Debevc                                                                                                     �marna gora 
                                                                                                                   Mestne občine Ljubljana 
                                                                                                                             Dejan Crnek  
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