
 

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

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

 
�tevilka: 0271-6-3/2003-14221 
Datum:  23. 6. 2003 
 
 
                                           ZAPISNIK 
 
6. raz�irjene seje Sveta Četrtne skupnosti �marna gora, ki je bila v četrtek 19. 6. 2003 ob 19.00 uri v 
jedilnici O� �martno pod �marno goro, Cesta v Gameljne 7. 
 
Sejo je sklical in vodil predsednik Sveta Četrtne skupnosti �marna gora g. Dejan Crnek. 
Predsedujoči je ugotovil, da je na začetku raz�irjene seje od 13 članov sveta navzočih 12 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, Tamara Krebelj,   
                                          Bo�tjan Lah, Nata�a Lipovec, Franc  Novak, Janez  Novak, Uro� Prosen,                               
                                          Alojz Suhover�nik in �pela Verbič   
                                           
OPRAVIČENO ODSOTNA: član sveta Boris Verbič in Načelnik Oddelka za lokalno samoupravo,  
                                             Mestne občine Ljubljana g. Vojko Grunfeld.                  
 
OSTALI  NAVZOČI: predstavnik Policijske postaje �i�ka in vodja okoli�a g. Rajko Gaber, Ladka  
                                Debevc in Marjeta Cedilnik � strokovni sodelavki Oddelka za lokalno samoupravo,  
                                Mestne občine Ljubljana in  70 občanov. 
 
Predsedujoči je pozdravil vse navzoče in predlagal naslednji DNEVNI RED: 
 

1. Predstavitev Sveta Četrtne skupnosti �marna gora, MOL 
2. Program dela četrtne skupnosti in predstavitev odborov pri Svetu četrtne skupnosti 

�marna gora, MOL 
3. Predstavitev samoza�čitnih ukrepov pri varovanju premo�enja s strani pristojnega 

policista 
4. Razno 

 
Na predlagani dnevni red ni bilo pripomb. 
 
                                                                         AD 1 
 
                    PREDSTAVITEV SVETA ČETRTNE SKUPNOSTI �MARNA GORA, MOL 
 
Predsedujoči je na monitorju predstavil vseh 13 članov sveta, nato pa se je vsak član sveta tudi sam 
predstavil. Samopredstavitev članov sveta je potekala po abecednem redu. 
 
 
                                                                          AD 2 
 
PROGRAM DELA ČETRTNE SKUPNOSTI IN PREDSTAVITEV ODBOROV PRI SVETU ČETRTNE                      
                                                SKUPNOSTI �MARNA GORA, MOL 
 
Predsedujoči je na kratko predstavil delo sveta četrtne skupnosti �marna gora, njegove �tiri odbore in 
pododbore, ter plan porabe sredstev četrtne skupnosti  za leto 2003. 
 
Po predstavitvi dela sveta, je predal besedo predsednikom posameznih odborov: 
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- g. Je�ek predsednik Odbora za dru�bene dejavnosti, socialne zadeve in �port je predstavil 
glavne smernice delovanja odbora in sicer: 

 
a/ sodelovanje sveta četrtne skupnosti pri kulturnih prireditvah (planinska pesem, kresovanje) 
b/ sodelovanje sveta četrtne skupnosti pri �portnih prireditvah (tenis, namizni tenis za pokal   
    četrtne skupnosti) 
c/ ob dnevu četrtne skupnosti 5,6 ali 7 maj  v letu 2004 organizacija �portnih in dru�abnih iger 
d/ na področju socialnih zadev, se je odbor povezal z dru�tvi upokojencev, Rdečim kri�em in  
    Karitas 
 
- g Prosen predsednik Odbora za za�čito, re�evanje in civilno obrambo je povedal, da odbor 

aktivno sodeluje s Policijsko postajo �i�ka, ki je pripravila �e nekaj zgibank in letakov glede 
samoza�čitnih ukrepov in varovanja premo�enja, odbor pa bo okrepil tudi sodelovanje z vsemi 
Prostovoljnimi gasilskimi dru�tvi v četrtni skupnosti 

 
- ga. Krebelj predsednica Odbora za gospodarske dejavnosti in turizem je predstavila glavne 

smernice delovanja odbora in sicer: 
 

a/  sodelovanje z odborom za dru�bene dejavnosti, socialne zadeve in �port 
b/  odbor je pridobil spisek vseh pravnih oseb v četrtni skupnosti 
c/  odbor podpira vse kulturne in �portne prireditve z namenom, da bi kraj čim bolj za�ivel 
 
- g. Novak predsednik Odbora za lokalne gospodarske javne slu�be, promet, urbanizem in 

varstvo okolja je predstavil glavne smernice odbora in sicer: 
 
a/ re�itev zadev, ki  se jih mora re�evati na ravni mesta: 
 
- pločnik ob Kajaka�ki cesti 
- cestne ovire na Rocenski ulici 
- nadaljevanje izgradnje kanalizacije 
- gradnja nove stanovanjske soseske v Sr. Gameljnah, zahtevati od investitorja komunalno 

ureditev 
- barvanje talnih oznak na vsem območju četrtne skupnosti 

 
       b/ re�itev manj�ih zadev, ki jih lahko re�i četrtna skupnost sama s sredstvi, ki so ji na voljo 
 
Predsedujoči je ob tem pojasnil, da so sredstva za izgradnjo pločnika ob Kajaka�ki cesti do kri�i�ča z 
Rocensko zagotovljena, sedaj je problem samo lastnina zemlji�č, kar s krajani ureja podjetje P.U.Z. ob 
pomoči četrtne skupnosti. 
 
                                                                  AD 3 
 
PREDSTAVITEV SAMOZA�ČITNIH UKREPOV PRI VAROVANJU PREMO�ENJA S STRANI   
                                                PRISTOJNEGA POLICISTA 
 
Predsedujoči je članom sveta in zbranim občanom predstavil g. Rajka Gabra s Policijske postaje �i�ka 
in vodjo policijskega okoli�a kamor spada tudi četrtna skupnost �marna gora. 
 
G. Gaber je povedal, da je varnostna problematika v četrtni skupnosti �marna gora dobra in da ni 
bistvenih odstopanj od drugih četrtnih skupnosti. 
Članom sveta in občanom je predstavil preventivne ukrepe  za za�čito ljudi in premo�enja, ter kako 
ravnati v primeru, ko smo �e o�kodovani. 
 
G.Novak Franc je povedal, da se z varnostno oceno ne strinja in izpostavil problem Zevnikove vile, 
kjer se zbirajo mladi in povzročajo hrup, ter postavil vpra�anje kaj je policija storila v zvezi z 
nelegalnim izkopom gramoza v Gameljnah. 
 
G. Gaber mu je odgovoril, da so se v zvezi z Zevnikovo vilo na klice krajanov vedno odzvali, ukrepajo 
pa lahko samo v primeru, da na kraju samem zaznajo nepravilnosti. 
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G.Prosen je povedal, da bo problematiko Zevnikove vile spremljal tudi Odbor za za�čito, re�evanje in 
civilno obrambo. 
 
G. Novak Jure je postavil zahtevo, da se objekt zapre, sa nima ne vode, elektrike niti WC-ja. 
 
Predsedujoči je pojasnil, da so bili s strani sveta četrtne skupnosti �marna gora �e poslani dopisi 
odgovornim in sedaj čakamo odgovore. 
 
V zvezi z izkopom gramoza pa je g. Gaber povedal, da je bila na ravni republike imenovana posebna 
to�ilka, ki naj bi na podlagi prijav te zadeve prednostno obravnavala. 
 
Krajan iz Tacna je povpra�al glede parkiranja avtomobilov ob Kajaka�ki cesti predvsem ob vikendih. 
 
G.Gaber mu je odgovoril, da so policisti Policijske postaje �i�ka večkrat ob Kajaka�ki cesti tudi ob 
koncih tedna in voznike, ki so nepravilno parkirali tudi kaznujejo. 
 
Občan je vpra�al, koliko vlomov je v enem letu na območju četrtne skupnosti �marna gora? 
 
G.Gaber mu je odgovoril, da na območju četrtne skupnosti �marna gora registrirajo pribli�no 30 
vlomov na leto. 
 
                                                                    AD 4 
 
                                                                   RAZNO 
 
Predsedujoči je povedal, da je čas za razpravo 40 minut in naj se vsak, ki bo postavil vpra�anje tudi 
predstavi. 
 
G. Robas Milan: zakaj na tablah ob cesti ni oznake za kraj Tacen? 
                           zakaj table z imenom ulice Bratov Novak ni več? 
                           kdaj bo zgrajena kanalizacija in obnovljen vodovod?                       
                           kdaj bo zarisan prehod čez Tacensko vesto do ul.Bratov Novak? 
 
Ga. Jelka Lebesmuhlbacher: nedokončan vodovod na Ra�ici, kdaj bo dobila odgovor na prito�bo? 
                                               kdaj lahko pričakujejo javno razsvetljavo ob cesti na Ra�ico? 
                                               zakaj ne postavijo le�ečih policajev na cesto za Ra�ico?   
 
Odgovor g. Crneka: odgovor glede vodovoda bo  gospa dobila takoj, ko ga bomo prejeli na četrtno  
                                 skupnost 
 
Odgovor g. Prosena: občani naj pismene prito�be naslovijo na svet četrtne skupnosti, ki jih bo  
                                  posredoval pristojnim slu�bam v Ljubljano 
 
G. �u�tar�ič: kdaj bo urejena Kajaka�ka cesta, tudi naprej od biv�e tovarne Kot? 
 
Odgovor g. Crneka: pločnik ob Kajaka�ki cesti do kri�i�ča z Rocensko je  predviden v Proračunu MOL  
                                 za leto�nje leto, problem je pri pridobitvi zemlji�ča, Podjetje P.U.Z pa pripravlja  
                                 obvestila za krajane o nadaljni rekonstrukciji Kajaka�ke ceste  
 
Krajan iz Gamelj:     po končanih delih v Gameljnah Telekom ni preplastil celotne ceste, četrtna  
                                skupnost naj Telekom pozove, da vzpostavi na cesti prvotno stanje 
                                zakaj istočasno ne uredijo tudi vodovoda ib kanalizacije? 
                                kako lahko krajani sodelujejo pri pripravi prostorskega načrta MOL?   
 
   Odgovor g. Suhover�nika: posamezne komunalne vode se ne more polagati istočasno, Telekom  
                                             je polo�il prvo plast asfalta zato, da se bo teren utrdil, nato bodo polo�ili  
                                             �e drugo plast.  
                                            Ko bodo prostorski načrti MOL pripravljeni bodo izobe�eni na občini in   
                                            sede�ih četrtnih skupnosti, občani pa bodo lahko svoje pripombe vpisali v   
                                            zvezek 
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G. Rudi Cedilnik: v Tacnu stvari niso urejene, voda teče po azbestnih ceveh, ki so bile polo�ene 1966   
                           leta problem so hudourniki iz �marne gore, pogosti izpadi elektrike in s tem izpad  
                           dohodka 
 
G. Roblek:   Tacenske cesta je za pe�ce in kolesarje smrtno nevarna, omejitve hitrosti se ne  
                    upo�tevajo, na kri�i�ču Tacenske in ul.Bratov Novak je nujno potrebno zarisati prehod za  
                    pe�ce 
 
Odgovor g. Novak Franca: Tacenska cesta je republi�ka, za rekonstrukcijo je bil �e izdelan idejni  
                                           projekt, zarisanje talnih oznak pa so pristojne slu�be obljubile, vendar ne  
                                           izvr�ile 
 
G. Artelj Martin je predstavil Prostovoljno gasilsko dru�tvo Tacen, ki je gasilsko dru�tvo III. kategorije  
                         in pokriva tudi Gameljne z Ra�ico, predstavil je odzivni čas na klic PGD Tacen 5-15  
                         minut (Ra�ica) Gasilska brigada potrebuje do kraja dogodka najmanj 12 minut (Tacen)  
 
G. Prosen predsednik Odbora za za�čito, re�evanje in civilno obrambo je pojasnil, da bo čimprej 
sklical sestanek odbora z vsemi tremi gasilskimi dru�tvi in pozval PGD Tacen, da se njihov 
predstavnik tega sestanka tudi udele�i. 
 
Predsedujoči je nato pozval vse krajane, da vse pobude in predloge v pismeni obliki po�ljejo na sede� 
četrtne skupnosti, kjer se bodo obravnavale v posameznih odborih in nato �e na svetu četrtne 
skupnosti. 
 
Raz�irjena seja z občani je bila zaključena ob 21. 15 uri, predsedujoči pa je člane sveta seznanil z 
dopisom Oddelka za lokalno samoupravo, o pripravi dveh enoletnih proračunov MOL za leti 2004 in 
2005. 
 
Po razpravi je predsedujoči dal na glasovanje PREDLOG SKLEPA �t. 1/6: 
 
Svet Četrtne skupnosti �marna gora se strinja, da se proračun za področje četrtne skupnosti 
�marna gora za leti 2004 in 2005 razdeli med prejemnike v enakem obsegu kot v letu 2003 in 
sicer po naslednjih odstotkih: 
 
LETO 2004: 
 
23% nerazporejena sredstva                                                                 445.000,00 
 3%  vzdr�evanje internetnih strani                                                        60.000,00 
29% transferji neprofitnim organizacijam                                            595.000,00 
45% delovanje odborov pri svetu četrtne skupnosti                          900.000,00 
100%                                                             skupaj:                            2.000.000,00 
 
LETO 2005 
 
23% nerazporejena sredstva                                                                  445.000,00 
 3%  vzdr�evanje internetnih strani                                                          60.000,00 
29% transferji neprofitnim organizacijam                                             595.000,00 
45% delovanje odborov pri svetu četrtne skupnosti                            900.000,00 
100%                                                             skupaj:                              2.000.000,00 
 
 
Navzočih je bilo 9 članov sveta. 
Opredeljenih je bilo 9 članov sveta. 
Za predlagani sklep je glasovalo 9 članov sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
Dnevni  red 6. raz�irjene seje sveta je bil izčrpan in predsedujoči je zaključil sejo ob 21.45 uri. 
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Zapisala:                                                                                    Predsednik Sveta Četrtne skupnosti 
Ladka Debevc                                                                                                �marna gora 
                                                                                                              Mestne občine Ljubljana 
                                                                                                                        Dejan Crnek 
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