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133 LJUBLJANA BROD                                                

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

�tevilka: 900-99/2009-2 
Datum:   23.4.2009 
 
                                               Z A P I S N I K 
 
17. seje Sveta Četrtne skupnosti �marna gora, ki je bila v četrtek 23.4.2009 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,   Jelka Lebesmühlbacher, Bo�tjan Lah, Janez  
                                                Novak,  Alojz Suhover�nik, Valentin  Zava�nik 
 
ODSOTNI ČLANI SVETA:  Marjan Gradi�ar, Alenka Juvančič, Nata�a Lipovec, Marko Potočnik (opravičeno),  
                                                Uro� Prosen  
                                                    
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 z vabilom 
na sejo. 
 
Ker razprave ni bilo, je predsedujoči dal na glasovanje naslednji  DNEVNI RED: 
 
1.  Pregled in potrditev zapisnika  16.  seje Sveta četrtne skupnosti �marna gora, Mestne občine Ljubljana   
2.  Priprava dneva četrtne skupnosti �marna gora 
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 16.  SEJE SVETA   ČETRTNE SKUPNOSTI  
                                   �MARNA GORA, MESTNE OBČINE LJUBLJANA 
 
Gradivo za to točko dnevnega reda so člani sveta prejeli skupaj z vabilom na sejo. 
 
Na zapisnik  je pripombo podal g. Lah in sicer, da sklep, ki se nana�a nanj ni speljan objektivno in da materiala 
za objavo na spletu ni.  
 
G. Crnek je povedal, da so zadeve v zvezi s sklepom urejene in da gre predvsem za a�urnost. 
 
Drugih pripomb na zapisnik ni bilo, zato je predsedujoči predlagal naslednji PREDLOG SKLEPA �T. 1/17: 
 
Svet četrtne skupnosti �marna gora sprejema zapisnik 16.  seje sveta.  
 
Navzočih je bilo 7  članov sveta. 
Opredeljenih je bilo 6  članov sveta. 
Za predlagani sklep je glasovalo 6  članov sveta 1 glas je bil vzdr�an. 
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Sklep je bil sprejet. 
                                                                                       
                                                                                     AD 2 
 
                                    PRIPRAVA DNEVA ČETRTNE SKUPNOSTI �MARNA GORA 
 
Predsedujoči je člane sveta seznanil, da priprave potekajo, dan četrtne skupnosti bo zdru�en s  prireditvijo 
Planinska pesem na �marni gori dne 8.5.2009 s pričetkom ob 17.30 uri. Predhodno bo organiziran pohod s 
parkiri�ča v Tacnu za udele�ence, ki bodo prejeli tudi spominske majice. Predlog je, da se na dan četrtne 
skupnosti 5.5.2009 v O� �martno organizira slavnostna seja sveta z občankami in občani ter kulturnim 
programom. Na slavnostno sejo naj se povabi �upana, pod�upana MOL, direktorja Mestne uprave, direktorja 
Slu�be za lokalno samoupravo, predstavnike Policijske postaje �i�ka, ravnateljico O�, g. �upnika ter vse 
predstavnike dru�tev. 
 
G. Lah je predlagal, da se povabi tudi predstavnike sosednjih občin 
 
G. Crnek je povedal, da je predstavnike sosednjih občin smiselno povabiti na samo prireditev Planinska pesem 
na �marni gori, za četrtno skupnost je pomemben stik  z občankami in občani. 
 
G. Lah je povedal, da četrtno skupnost s sosednjima občinama Medvode in Vodice povezujejo �tevilne skupne 
tematike. 
 
G. Zava�nik je vpra�al, kaj je s ponovno razgrnitvijo IPN? 
 
G. Crnek je povedal, da datum razgrnitve �e ni znan, javna razprava pa bo potekala za več četrtnih skupnosti 
skupaj 
 
G. Suhover�nik je povedal, da naj bi javna obravnava potekala na vseh biv�ih občinah 
 
Po razpravi je predsedujoči predlagal naslednji PREDLOG SKLEPA �T. 2/17: 
 
Strokovna slu�ba čimprej pripravi vabila za slavnostno sejo Sveta četrtne skupnosti, ki bo v torek 
5.5.2009 ob 18. uri v jedilnici O� �martno pod �marno goro. 
 
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 
 
                                     POBUDE, PREDLOGI IN VPRA�ANJA ČLANOV SVETA 
 
G. Lah je vpra�al, kaj bo s �portnim dnevom, ki ga organizira �portno dru�tvo Gameljne Ra�ica? 
 
G. Crnek je povedal, da naj bi bil po predlogu iz leta 2008 �portni dan v letu 2009 organiziran kot del dneva 
četrtne skupnosti 
 
G. Novak je povedal, da �e vedno niso zarisani prehodi na Kajaka�ki cesti, nujno pa je potrebno tudi postaviti 
le�eče policaje na ul. Janeza Ro�iča  v Tacnu zaradi nadaljevanja rekonstrukcije Kajaka�ke ceste.  
 
G. Zava�nik je povedal, da je bila na sestanku DU �martno Tacen podana pobuda, da se na ul. Lizike Jančar  
postavi ekolo�ki otok (travnik parc. �t. 102/2 k.o. Tacen v lastni�tvu MOL) 
 
G. Lah je povedal da: 
 

- se  lesen drog nasproti Vipotnikove maje, potrebno je obvestiti pristojno slu�bo 
- Ribi�ka dru�ina Stra�a je opozorila, da je Gamelj�čica gojitveni potok, zato jih je potrebno ob sanaciji 

Gamelj�čice opozoriti 
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- apelira, da se na Vipotnikovi postavi vsaj ena luč javne razsvetljave, pristojni s podjetja Javna 
razsvetljava  naj si zadevo čimprej  ogledajo na terenu 

- poslati dopis na pristojne slu�be za sanacijo Vipotnikove ul., ki se poseda (parc. �t. 474 k.o. Tacen v 
upravljanju MOL) 

- kaj je s povezavo Gameljne � Črnuče z mestnimi avtobusi? 
 
Predsedujoči je pojasnil, da je v naslednjem javnem razpisu za nakup avtobusov LPP predviden tudi nakup 
manj�ih avtobusov. 
Dopis za sanacijo Vipotnikove ul. smo na Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet �e poslali, nanj ni bilo 
odziva, poslali bomo ponovno. 
 
G. Suhover�nik je povedal in predlagal, da 
 

- za postavitev luči javne razsvetljave je predhodno  potreben ogled predstavnika Javne razsvetljave, ki 
oceni ali je postavitev in povezava nove luči mo�na glede na �e obstoječo javno razsvetljavo 

- svet sprejme predloge naslednjih sklepov: 
 
SKLEP �T. 3/17: 
 
Svet četrtne skupnosti �marna gora podpira predlog Pododbora za Gameljne z Ra�ico, da se sredstva 
namenjena Pododboru porabijo za postavitev pri�igali�ča in ene luči javne razsvetljave v spodnjem delu 
vasi Ra�ica (h.�. 1, 1A, 1C). 
 
Navzočih je bilo 7 članov sveta. 
Opredeljenih je bilo 7 članov sveta. 
Za predlagani sklep je glasovalo 7 članov sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
SKLEP �T. 4/17: 
 
Svet četrtne skupnosti podpira predlog Pododbora za Gameljne z Ra�ico, da se na cesto, ki povezuje sedlo 
z Ra�i�kim stolpom pripelje 3 tovornjake peska za posip, ki ga bo plačalo Planinsko dru�tvo Ra�ica in 
polo�i 4 kinete iz sredstev namenjenih Pododboru. 
 
Navzočih je bilo 7 članov sveta. 
Opredeljenih je bilo 7 članov sveta. 
Za predlagani sklep je glasovalo 7 članov sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
SKLEP �T. 5/17: 
 
Pododbor za Gameljne z Ra�ico predlaga, da se na pristojne slu�be MOL ponovno po�lje dopis za 
prevzem cest v upravljanje MOL. 
 
Navzočih je bilo 7 članov sveta. 
Opredeljenih je bilo 7 članov sveta. 
Za predlagani sklep je glasovalo 7 članov sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
Predsedujoči je člane sveta seznanil z naslednjimi zadevami: 
 

- aktivnosti v zvezi z gradnjo centra četrtne skupnosti se nadaljujejo, trgovina bo verjetno Sparova, 
dogovor mora potrditi �e njihov  nadzorni svet, z g. �upnikom je dogovorjeno, da bo del cerkvenega 
zemlji�ča namenil za otro�ko igri�če za potrebe vrtca, na četrtno skupnost pa je Po�ta Slovenije poslala 
negativen odgovor za odkup prostora za novo po�to v �martnem. Predlagal je, da Svet sprejme 
naslednji  
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PREDLOG SKLEPA �T. 6/17 
 

Svet četrtne skupnosti se ne strinja z odgovorom Po�te Slovenije glede selitve po�te v nov center četrtne 
skupnosti in le to poziva, da investicijo vključi v načrt za leto 2011, v ta namen pa četrtna skupnost 
prihrani prostor v novem centru. 

 
Navzočih je bilo 7 članov sveta. 
Opredeljenih je bilo 7 članov sveta. 
Za predlagani sklep je glasovalo 7 članov sveta. 

 
Sklep je bil sprejet. 

 
- v ponedeljek 20.4.2009 je na Občini Medvode potekal sestane z  �upanom glede podalj�anja linije LPP 

�t. 8 do Pirnič. Na občini zamisel podpirajo, pripravljeni so tudi na sofinanciranje, strokovne re�itve pa 
naj podajo pristojne slu�be 

 
- v zvezi z rekonstrukcijo regionalne ceste skozi �martno, je mestni svetnik g. Albreht organiziral 

sestanek pri �upanu na katerem naj bi bili prisotni tudi predstavniki Ministrstva za promet. Sestanek  bo 
6.5.2009. S strani DRSC pa je potrebno čimprej pridobiti  poimenske podatke lastnikov zemlji�č, ki se z 
odkupom ne strinjajo. 

 
- četrtna skupnost si �e vedno prizadeva za postavitev kontejnerja za odpadke ob vzno�ju �marne gore, 

vendar ostaja problem plačnika stro�kov, MOL pa  sedaj predlaga, da bi namestili ko�ke, ki bi jih tudi 
praznili, s plačilom le teh pa ne bi bilo te�av 

 
- JP �ale, ki so s 1.1.2009 v upravljanje prevzele pokopali�če �martno ne upo�tevajo smernic in zahtev, 

ki jih je posredovala četrtna skupnost na predhodnih sestankih, dra�ja je najemnina, niso pa upo�tevani 
niti prispevki krajanov pri izgradnji mrli�ke ve�ice. Zato je predlagal naslednji 

 
PREDLOG SKLEPA �T. 7/17: 
 
Na MOL, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, ter na JP �ale se naslovi dopis, v katerem svet 
četrtne skupnosti zahteva, da se  upo�teva prispevek, ki so ga krajani prispevali v času izgradnje mrli�ke 
ve�ice  s tem pa se najemnina ustrezno zni�a. 
 
 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 povedal, da bi bilo smiselno na zadnjo stran polo�nice napisati plan dela za leto 2009, ki se 
nana�a na pokopali�če �martno in ne plan dela za pokopali�če �ale. 
 
Predsedujoči je člane sveta seznanil tudi  z dopisom Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet, v katerem 
svet četrtne skupnosti prosijo za mnenje za postavitev le�ečih policajev na cesti Cirila Kosmača. 
 
G. Zava�nik je povedal, da postavitev podpira, vendar se boji  pritiska z ostali ulic 
 
Predsedujoči je po razpravi predlagal naslednji PREDLOG SKLEPA �T. 8/17: 
 
Svet četrtne skupnosti podpira vlogo stanovalcev ceste Cirila Kosmača, za namestitev hitrostnih ovir 
vendar naj se pri realizaciji upo�teva vrstni red ulic, ki smo ga na oddelek za gospodarske dejavnosti in 
promet predhodno �e  posredovali, ulice pa so �e uvr�čene v zbirni pregled plana prometnih ureditev za 
leto 2009. (Cesta v Gameljne mimo �ole in ulica Janeza Ro�iča). 
 
Navzočih je bilo 7 članov sveta. 
Opredeljenih je bilo 7 članov sveta. 
Za predlagani sklep je glasovalo 7 članov sveta. 
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Sklep je bil sprejet. 
Predsedujoči je člane sveta seznanil, da  
 
-  je za Gustinčičevo ul. v �martnem podan predlog za obnovo v vrednosti 61.000 EUR, odločitev MOL �e ni  
   znana. 
 
-  obstaja tudi mo�nost za gradnjo dveh manj�ih domov za ostarele v Tacnu, eden naj bi se gradil za parkiri�čem   
    v Tacnu in drugi na Rocnu 
 
Dnevni red je bil s tem izčrpan in predsedujoči je sejo zaključil ob 20. uri.  
 
 
Zapisala:                                                                                                            Predsednik Sveta četrtne skupnosti 
Ladka Debevc                                                                                                                     �marna gora 
                                                                                                                                       Mestne občine Ljubljana 
                                                                                                                                             Dejan Crnek 
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