
MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
ČETRTNA SKUPNOST �MARNA GORA                                
Pločanska 8                     
1133 LJUBLJANA BROD                                         

    tel. 01/5110-633, e-mail mol.smarnagora@ljubljana.si 
 

�tevilka: 900-12/2008-2-15215 
Datum:   29.4.2008 
 
                                               Z A P I S N I K 
 
12. seje Sveta Četrtne skupnosti �marna gora, ki je bila v torek 29.4.2008 ob 18. uri v sejni sobi Slu�be 
za lokalno samoupravo, MU, MOL, Pločanska 8. 
 
Sejo je sklical in vodil predsednik sveta 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,  Bogdan  Groznik,  Marjan  Gradi�ar,  Jelislava  
                                                Lebesmühlbacher, Angela Ribič, Alojz Suhover�nik, Valentin Zava�nik 
 
ODSOTNI ČLANI SVETA:  Janez Novak, Alenka Juvančič, Bo�tjan Lah (opravičeno), Nata�a  
                                                Lipovec, Uro� Prosen, Marko Potočnik 
 
OSTALI NAVZOČI: Ladka Debevc, Brigita Pavlič � strokovni sodelavki Slu�be za lokalno  
                                   samoupravo, MOL 
 
Predsedujoči je pozdravil vse navzoče, ter predlagal Dnevni red, ki so ga člani sveta prejeli skupaj s 
sklicem na sejo. 
 
G. Suhover�nik je predlagal, da se dnevni red  raz�iri s točko Priprava na javno razpravo o prostorskem 
izvedbenem načrtu  MOL. 
 
Predsedujoči je pojasnil, da priprave na javno razpravo o prostorskem izvedbenem planu niso v 
pristojnosti  sveta četrtne skupnosti, pač pa  v organizaciji Oddelka za urbanizem. 
 
Drugih pripomb  ni bilo, zato je predsedujoči  dal na glasovanje naslednji  DNEVNI RED: 
 

1. Pregled in potrditev zapisnika 11. seje Sveta četrtne skupnosti �marna gora, Mestne 
občine Ljubljana 

2. Priprava na raz�irjeno sejo sveta s krajani dne 5.5.2008 
3. Pobude, predlogi in vpra�anja članov sveta 

 
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 11. SEJE SVETA ČETRTNE SKUPNOSTI  
                               �MARNA GORA, MESTNE OBČINE LJUBLJANA 
 
Gradivo za to točko dnevnega reda so člani sveta prejeli skupaj z vabilom na sejo. 
 
G. Gradi�ar je povedal, da se je na zadnji strani zapisnika pojavila napaka pri njegovem priimku in 
sicer je namesto Gradi�ar pisalo Gradi�nik. 
 
Strokovna sodelavka se mu je opravičila in povedala, da bo napaka takoj popravljena. 

 1



 
Ker drugih pripomb ni bilo, je predsedujoči predlagal naslednji PREDLOG SKLEPA �T. 1/12: 
 
Svet četrtne skupnosti �marna gora sprejema zapisnik 11. seje sveta s pripombo g. Gradi�nika 
glede napake v priimku. 
 
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 
 
           PRIPRAVA NA RAZ�IRJENO SEJO SVETA S KRAJANI DNE 5.5.2008 
 
Predsedujoči je uvodoma ponovno pojasnil, da je raz�irjena seja sveta s krajani sklicana na praznik 
četrtne skupnosti 5.5.2008, ki ga je svet določil �e v prej�njem mandatu., vezan pa je na dan, ko je prvi 
�olnik nastopil slu�bo v takratni �oli. 
Predvideno je, da bi imel vsak član sveta  mo�nost predstavitve, ki ne bi bila dalj�a od 2. minut, na 
videoprojekciji pa bi predstavili delo četrtne skupnosti, prioritetne naloge, plan malih del, v zadnjem 
delu pa bi dali prilo�nost tudi krajanom, za njihova vpra�anja in pobude. Učenci �ole pa naj bi 
sodelovali v kulturnem programu. �elja sveta je bila, da bi se seje udele�il tudi �upan, vendar zaradi 
razgrnitve prostorskih načrtov, obiska �upanov drugih evropskih mest in dneva Mestne občine 
Ljubljana to ne bo mogoče. Predvideno pa je, da bi se �upan udele�il ene od jesenskih sej sveta četrtne 
skupnosti. Na sejo se bo sku�alo povabiti tudi g. Gabra, da bi predstavil varnostne razmere v četrtni 
skupnosti. 
 
Ga. Lebesmühlbacher je povedala, da upa, da bodo na seji prisotni tudi danes manjkajoči člani sveta. 
 
G. Suhover�nik je predlagal, da se na raz�irjeni seji osredotoči na probleme, ki zadevajo četrtno 
skupnost, ne pa na politične govore in probleme mesta in dr�ave. 
 
                                                                      AD 3 
 
                            POBUDE, PREDLOGI IN VPRA�ANJA ČLANOV SVETA 
 
Predsedujoči je povedal, da prejema klice občanov glede javne razgrnitve prostorskih planov, vsi pa 
�elijo, da četrtna skupnost posreduje za zazidljivost določenega območja. Vsakemu občanu pa pove, da 
bo dne 6.5.2008 v jedilnici �ole javna obravnava prostorskih načrtov in  vsak bo imel mo�nost 
predstaviti konkretne predloge in jih vpisati tudi v knjigo pripomb. Svet četrtne skupnosti bo na podlagi 
zaključkov z javne razprave oblikoval pripombe in svoja stali�ča. Poziva pa tudi člane sveta, da si 
izvedbeni plan ogledajo in posredujejo svoje pripombe in predloge. 
 
G. Zava�nik je povedal, da se bo pojavil  problem na Kajaka�ki cesti, kjer ni zazidljivih povr�in, ni pa 
tudi jasno, kje bo stala hidrocentrala v okviru izgradnje Savskih elektrarn. Zanima ga tudi, kako 
potekajo razgovori z g. Tometom glede ru�itve kmetije ob rekonstrukciji Kajaka�ke ceste in kje mu 
bodo ponudili nadomestno gradbeno parcelo. 
 
G. Suhover�nik je povedal, da je ena od hidrocentral predvidena tudi pri Črnu�kem mostu, vendar je to 
dr�avna investicija. 
 
G. Crnek je povedal, da pri razgovorih z g. Tometom zaenkrat ni zapletov, dobil pa bo tudi nadomestno 
lokacijo. 
 
G. Groznik je vpra�al, kaj je predvideno na območju biv�e tovarne Ra�ica 
 
G. Suhover�nik je vpra�al, kaj pomeni območje centralnih dejavnosti   
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G. Zava�nik je povedal, da je predvidena lokacija za izgradnjo doma upokojencev na »Burgerjevem 
travniku »  med Tacensko in Thumovo cesto. Lokacija ni najbolj�a, saj je ume�čen med dve cesti, te�ko 
pa bo zagotoviti tudi dovolj parkirnih mest. Bolj�a bi bila lokacija na Rocnu, kjer je bila gradnja 
prvotno  tudi predlagana. 
 
Predsedujoči je povedal, da morajo vpra�anja nasloviti na pristojne, ki bodo pri�li na javno obravnavo. 
Člane sveta pa je seznanil tudi z vlogo g. Suhover�nika, da četrtna skupnost podpre njegova 
prizadevanja za selitev obstoječe kmetije na novo lokacijo zaradi ekolo�ke pridelave hrane, pozidave 
okrog obstoječe kmetije in izgleda starega strnjenega naselja v Sp. Gameljnah. 
 
Razprave in pripomb ni bilo, zato je predsedujoči predlagal naslednji PREDLOG SKLEPA �T. 2/12: 
 
Svet četrtne skupnosti �marna gora  podpira selitev kmetije Suhover�nik zaradi ekolo�ke 
pridelave hrane, izbolj�anja bivalnih pogojev, ter izgleda starega strnjenega naselja v Sp. 
Gameljnah. 
 
Navzočih je bilo 7 članov sveta. 
Opredeljenih je bilo 7 članov sveta. 
Za predlagani sklep je glasovalo 7 članov sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
G. Zava�nik je  v imenu pododbora Tacen povedal, da so prejeli dve vlogi krajanov in sicer za del 
odprtega kanala ob ul. Ivice Pirjevec, kjer naj bi v dol�ini 10 metrov napeljali cevi in vlogo g. Kranjca 
s Kajaka�ke ceste, ki �eli, da bi za odprti kanal, po katerem meteorna voda priteče iz Grmade in odteče 
na travnik ter ga poplavlja, četrtna skupnost kupila cevi fi 110, polo�il pa bi jih sam.  
 
G. Crnek je povedal, da četrtna skupnost praviloma re�uje zadeve na javnih krajih in ne na privatnih 
parcelah, vendar če pododbor sprejme sklep, ni problema za izvedbo. 
Člane sveta je seznanil tudi, da je dne 23.4.2008 potekal sestanek s kmeti iz četrtne skupnosti, kjer je 
bilo dogovorjeno, da bo tr�nica v četrtni skupnosti prvič obratovala v soboto 7.6.2008. Kmetje bodo na 
stojnicah prodajali lastne proizvode, glede na odziv ljudi pa bo odvisno, kako bo prodaja potekala 
naprej. Aktivnosti v zvezi s tr�nico vodi ga. Mojca Zupančič. 
 
G. Suhover�nik je opozoril, da bi bilo potrebno popraviti poljsko pot, ki je slu�ila za obvoz v času 
sanacije mostu v Sp. Gameljnah.  
Prav tako je opozoril, da bi bilo potrebno na Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet ponovno 
poslati dopis, v zvezi z izgradnjo pločnika v Sp. Gameljnah, Pododbor Gameljne Ra�ica vztraja na 
dvostranskem pločniku, kot so �e predlagali, zbranih pa je tudi �e večina soglasij. 
Zanima ga tudi, kako je z izvedbo plana malih del, ali je potrebno urgirati za izvedbo? 
 
Predsedujoči je pojasnil, da ima zagotovila, da  bodo naloge iz plana malih del za leto 2008 izvedene. 
 
Ga. Lebesmühlbacher je vpra�ala, ali je pri�el odgovor s Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu? 
 
Strokovna sodelavka je pojasnila, da odgovora �e ni. 
 
G. Suhover�nik je vpra�al, ali je bila pridobljena �e kak�na ponudba glede ureditve ceste na Ra�ici do 
stolpa, ponudba, ki je pri�la je previsoka, zato bi bilo potrebno pridobiti vsaj �e eno. 
 
Strokovna sodelavka je pojasnila, da je pri�la samo ena ponudba in ta je bila  posredovana  Agencij za 
telekomunikacije 
 
Dnevni red je bil s tem izčrpan in predsedujoči je sejo zaključil  ob 20. uri. 
 
Zapisala:                                                                              Predsednik Sveta ČS �marna gora 
Ladka Debevc                                                                                Mestne občine Ljubljana 
                                                                                                              Dejan Crnek 
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