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133 LJUBLJANA BROD                                                

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

�tevilka: 900-101 /2010-2 
Datum:   05.05.2010 
 
                                               Z A P I S N I K 
 
24. seje Sveta Četrtne skupnosti �marna gora, ki je bila v sredo 05.05.2010 ob 17. 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, Nata�a  Lipovec,  
                                              Bo�tjan Lah, Janez Novak,  Alojz Suhover�nik, Valentin  Zava�nik 
 
ODSOTNI ČLANI SVETA:  Marjan Gradi�ar, Angela  Ribič (opravičeno), Alenka Juvančič (opravičeno), 

     Marko Potočnik, 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 zapisnik 23.  Sveta četrtne skupnosti  �marna gora,  Mestne  občine Ljubljana   
2.  Program  in priprava na raz�irjeno  sejo sveta s krajani 
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 23. SEJE  SVETA ČETRTNE SKUPNOSTI �MARNA  
                                   GORA, MESTNE OBČINE LJUBLJANA 
       
Gradivo za to točko dnevnega reda so člani sveta prejeli skupaj z vabilom na sejo. 
 
Predsedujoči je v zvezi z zapisnikom povedal da: 
 

- je v torek 4.5.2010 na MOL potekal sestanek v zvezi z gradnjo centra četrtne skupnosti, na katerem je 
pod�upan g. Ko�elj predstavil novo zunanjost centra, vsebina ostaja enaka. Pristojni so izrazili podporo 
gradnji centra, ki bo predstavljal tudi vzorčni model  za vse bodoče centre četrtnih skupnosti. V kolikor 
bo po elektronski po�ti prejel nove skice centra, bodo le te predstavljene tudi  občankam in občanom na 
raz�irjeni seji sveta 

 
- se bodo aktivnosti v zvezi s pridobivanjem soglasij za rekonstrukcijo dr�avne ceste skozi �martno 

nadaljevale po Dnevu četrtne skupnosti 
 

- je g. Verbič poslal dopis v zvezi z izgradnjo pločnikov v Sp. Gameljnah, aktivnosti tečejo, projekt je 
pripravljen, dogovorjen je tudi odkup potrebnih zemlji�č, graditi bi se  lahko začelo �e v letu 2010 
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- je akcija »očistimo Slovenijo v enem dnevu » uspela, na parkiri�ču v Tacnu je bilo najbolj organizirano 

odlagali�če odpadkov, ki je bilo �e isti dan pospravljeno.  Taborniki so akcijo dobro organizirali, na 
koncu pripravili malico za udele�ence, ves čas pa sta bili prisotni tudi predstavnici Snage, predlog je, da 
se jima po�lje pisna zahvala. Taborniki pa bodo pripravili tudi poročilo za objavo na spletni strani. 

 
G. Suhover�nik je na zapisnik podal pripombo in sicer, da bi pod točko 3 »k sodelovanju se niso prijavili« 
zapisali drugače. 
 
Ga. Lebesmühlbacher je povedala, da  PGD Ra�ica za Dan četrtne skupnosti sploh ni vedelo 
 
Predsedujoči je povedal, da je četrtna skupnost  �e v letu 2008 in 2009 pozvala dru�tva k sodelovanju na Dnevu 
četrtne skupnosti, prav tako pa �e vsa leta gospodinjstva na območju četrtne skupnosti prejmejo vabila na sejo 
sveta in udele�bo na prireditvi v okviru Dneva četrtne skupnosti »Planinska pesem na �marni gori«, zato 
razloga, da ne bi bili obve�čeni ni. Predlagal je, da se v zapisnik zapi�e, da  bodo sredstva za PGD Ra�ica 
dodatno zagotovljena ob izpeljavi naslednjega projekta v jesenskem obdobju. 
 
G. Lah je na zapisnik podal dve pripombi in sicer, da se na 3. strani 2. odstavek popravi, da je bila podana 
pobuda, da se prispevek izvede v prihodnosti (točno definicijo bo poslal po e mailu). Druga pripomba pa se 
nana�a na  predzadnji odstavek »mehanizmov ni�.« Predlog je, da se napi�e, da se »kr�itelja pri dejanju slika in 
prijavi na policijo«. 
 
Drugih pripomb ni bilo, zato je predsedujoči predlagal naslednji PREDLOG SKLEPA �T. 1/24: 
 
Svet četrtne skupnosti �marna gora sprejema zapisnik 23. seje sveta z naslednjimi pripombami: 
 

- pod točko 3  se namesto »k sodelovanju se niso prijavili« zapi�e, da bodo sredstva za PGD Ra�ica 
dodatno zagotovljena ob izpeljavi naslednjega projekta v jesenskem obdobju. 

- za popravek  2. odstavka na 3. strani  bo definicijo po e mailu poslal g. Lah 
- pod točko 4 v predzadnjem odstavku  se namesto »mehanizmov ni�« zapi�e, da se kr�itelja pri 

dejanju slika in prijavi na policijo 
 
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 2 
 
                            PROGRAM IN PRIPRAVA NA RAZ�IRJENO SEJO SVETA S KRAJANI 
 
Predsedujoči je člane sveta obvestil, da bo na sejo pri�el tudi pod�upan MOL g. Möderndorfer in predstavnik 
Policijske postaje �i�ka g. Gaber. Predlagal je naslednji potek seje: 
 

- nastop učencev O� �martno  
- pozdrav predsednika Sveta četrtne skupnosti �marna gora 
- pozdrav pod�upana MOL g. Möderndorferja 
- predsednik sveta in pod�upan skupaj predata priznanje g. Snoju, dolgoletnemu predsedniku PGD Tacen 

obrazlo�itev pa bo prebrala ga. Lipovec 
- g. �ilc pove nekaj o zgodovini četrtne skupnosti 
- nastop učencev O� �martno 
- predsednik  Sveta  predstavi izgradnjo Centra četrtne skupnosti 
- predstavitev dela sveta po tabelah 
- vpra�anja, predlogi in pobude občank in občanov 

 
G. Lah je predlagal, da se čas seje omeji in se pove bistvo 
Ga. Lipovec je povedala, da so pregled dela po tabelah krajani prejeli z Zgibanko, pojasni se samo, če bi bila 
vpra�anja, krajanom pa se ponovno poda informacija o izvedbi Svetovnega prvenstva v kajaku in kanuju na 
divjih vodah v Tacnu. 
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Predsedujoči je povedal, da bodo tako skice novega Centra kot tabele s pregledom dela prikazane tudi s 
projektorjem. 
 
                                                                         AD 4 
 
Predsedujoči je povedal, da je bil organiziran sestanek med pod�upanom MOL g. Möderndorferjem in 
predsedniki četrtnih skupnosti, predstavil pa se je tudi �portni zavod Tivoli Sam je izpostavil zaprtje �olskega 
igri�ča na katerega je prejel odgovor, da naj četrtna skupnost ponovno po�le pobudo za odprtje igri�ča. 
 
Predlagal je, da Svet sprejme naslednji  SKLEP �T. 2/24: 
 
Svet četrtne skupnosti �marna gora daje pobudo, za odprtje  �olskega �portnega igri�ča ob �oli  za potrebe 
krajanov v popoldanskem času in med vikendi.  
 
Navzočih je bilo 8 članov sveta. 
Opredeljenih je bilo 8 članov sveta. 
Za  predlagani  sklep je glasovalo 8 članov sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
G. Lah je vpra�al, kako poteka odlaganje in odvoz nevarnih odpadkov, ali bi bila mo�na postavitev takega 
kontejnerja na ekolo�kih otokih? 
 
G. Crnek je povedal, da obstajajo normativi za postavitev ekolo�kih otokov v  naseljih, kontejner za zbiranje 
nevarnih odpadkov pa ne sme biti brez nadzora. 
 
G. Lah je podal pobudo, da se datumi kosovnega odvoza in odvoza nevarnih odpadkov iz ČS �marna gora  
zberejo in objavijo na spletni strani. 
 
G. Zava�nik je vpra�al, ali bi bil mo�en dogovor s Snago, da se kontejner za nevarne odpadke 2x letno postavi 
tudi  v �martnem (parkiri�če na pokopali�ču)? 
 
Strokovna slu�ba bo kontaktirala s Snago in pridobila podatke. 
 
G. Crnek je člane sveta seznanil, da  je na četrtno skupnost pri�la ponudba za izvedbo strokovne ekskurzije in 
sicer »Splavarjenje na reki Dravi«. Strokovna ekskurzija se bo izvedla v soboto 22.5.2010, člani sveta pa bodo 
prejeli vabila. 
Člane sveta je seznanil tudi, da  
 
       -    bo treba za sofinanciranje zgibanke, ki jo bo ob Svetovnem prvenstvu v kajaku in kanuju na divjih vodah  
             v Tacnu   pripravilo Turistično dru�tvo �marna gora prerazporediti sredstva in pozval Pododbore, da  
             določijo naloge katere bo financirala četrtna skupnost. 
 

- se z 10.5.2010 zaradi izgradnje komunalnih vodov in izgradnje pločnika zapira Kajaka�ka cesta, obvoza 
skozi Rocen pa ne bo 

 
G. Novak je povedal, da bo  biv�a  »Kardeljeva« vila vrnjena lastnikom, aktivnosti �e potekajo 
 
G Suhover�nik je povedal, da bo v torek 11.5.2010  potekal sestanek med MOL OGDP in APEK-om glede 
vzdr�evanja gozdne poti na Ra�ici do stolpa. 
 
Ga. Lebesmühlbacher je člane sveta seznanila, da  je v Gameljnah postavljena informativna tabla za tovornjake, 
ki označuje dovoz do biv�e tovarne Ra�ica in vas Ra�ico. 
 
Dnevni red je bil s tem izčrpan in predsedujoči je sejo zaključil ob 20.uri. 
 
Zapisala:                                                                                         Predsednik Sveta četrtne skupnosti �marna gora 
Ladka Debevc                                                                                                   Mestne občine Ljubljana 
                                                                                                                                   Dejan Crnek 
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