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133 LJUBLJANA BROD 

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

�tevilka: 900-7/2007-2-14211 
Datum:  06.09.2007 
 
                                           ZAPISNIK 
 
7. seje Sveta Četrtne skupnosti �marna gora, ki je bila v četrtek 06.09. 2007 ob 18. uri v sejni sobi Oddelka za 
lokalno samoupravo, MU, MOL, Pločanska 08. 
 
Sejo je sklical predsednik sveta 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,  Marjan Gradi�ar, Bogdan  Groznik, Alenka Juvančič,  Jelislava    
                                               Lebesmühlbacher,  Bo�tjan Lah, Nata�a Lipovec, Janez  Novak,  Angela Ribič,   
                                               Alojz Suhover�nik, Valentin Zava�nik 
                                                  
ODSOTNI ČLANI  SVETA:  Marko Potočnik (opravičeno), Uro� Prosen      
                                                
OSTALI NAVZOČI: Ladka Debevc, Marja Klemenčič � strokovni sodelavki Oddelka za lokalno samoupravo,  
                                   MOL, Ale� Vrhovec krajan �martna 
 
Predsedujoči je pozdravil vse navzoče, ter predlagal spremembo dnevnega reda in sicer se druga točka Pobude, 
predlogi in vpra�anja članov sveta prestavi na zadnjo točko, ostale točke pa se pre�tevilčijo. Razprave ni bilo, 
zato je predlagal naslednji  PREDLOG SKLEPA �T. 1/7: 
 
Svet četrtne skupnosti �marna gora sogla�a, da  druga točka dnevnega reda Pobude, predlogi in 
vpra�anja članov sveta postane  peta točka dnevnega reda, ostale točke pa se pre�tevilčijo. 
 
Navzočih je bilo 8 članov sveta. 
Opredeljenih je bilo 8 članov sveta. 
Za predlagani sklep je glasovalo 8 članov sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
Nato je predsedujoči  dal na glasovanje spremenjen  DNEVNI RED, ki so ga člani sveta četrtne skupnosti 
�marna gora prejeli skupaj s sklicem na sejo. 
 
 

1. Pregled in potrditev zapisnika 6. seje Sveta Četrtne skupnosti �marna gora, Mestne občine 
Ljubljana 

2. Realizacija finančnega načrta četrtne skupnosti �marna gora za leto 2007  
3. Informacija o pripravi Finančnih načrtov za leti 2008 in 2009 
4. Spremembe linij v mestnem potni�kem prometu 
5. Pobude, predlogi in vpra�anja članov sveta 

 
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 6. 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 pojasnil, da sklep s prej�nje seje sveta, da se na naslednjo sejo povabi g. Gabra ni bil realiziran, 
zaradi obse�nega dnevnega reda , g. Gabra se bo povabilo na eno od prihodnjih sej sveta. 
 
Ker drugih pripomb na zapisnik ni bilo je predsedujoči predlagal  naslednji PREDLOG SKLEPA �T. 2/7: 
 
Svet četrtne skupnosti �marna gora potrjuje zapisnik 6. seje Sveta brez pripomb. 
 
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 
 
REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA ČETRTNE SKUPNOSTI �MARNA GORA ZA LETO 2007  
 
Predsedujoči je povedal, da se mudi s porabo sredstev in pozval člane sveta, da do naslednje seje nujno 
pripravijo predloge za porabo sredstev. 
 
Nerazporejena sredstva: Pododbor Tacen                   od 3.810 EUR ostane �e  2.421 EUR 
                                                         �martno               od 3.810 EUR ostane �e 2.772 EUR 
                                                         Gameljne             od 5.080 EUR ostane �e 4.480 EUR 
 
Zalo�ni�ke in tiskarske storitve        350 EUR 
Operativni odhodki                        2.380 EUR 
 
G. Novak  iz Pododbora Tacen je predlagal, da se del sredstev nameni za či�čenje kanalov na ul. Bratov Novak v 
Tacnu. Vpra�al pa je tudi, kako je s postavitvijo prometnega ogledala na kri�i�ču Tacenske ceste in Ul. Bratov 
Novak. Predlagal je tudi, da se ostala sredstva namenijo za postavitev cestnih ovir  na ulicah v Tacnu. 
Strokovna sodelavka ga. Klemenčič je pojasnila, da bo prometno ogledalo postavila MOL, sredstva so na 
Oddelku za gospodarske javne slu�be in promet �e rezervirana. Glede postavitve cestnih ovir pa je potrebno 
predhodno pridobiti soglasje in dovoljenje Oddelka za gospodarske javne slu�be in promet. 
 
Predsedujoči je predlagal naslednji PREDLOG SKLEPA �T. 3/7: 
 
Svet četrtne skupnosti �marna gora sogla�a, da se del sredstev nameni za či�čenje kanalov po Ul. Bratov 
Novak 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. 
 
G. Suhover�nik predsednik Pododbora za Gameljne je povedal, da se bo Pododbor sestal v roku enega tedna. 
 
Predsedujoči je zato predlagal naslednji  PREDLOG SKLEPA �T. 4/7: 
 
Pododbori pri Svetu četrtne skupnosti �marna gora do naslednje seje predlagajo porabo sredstev za 
komunalno infrastrukturo. 
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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 predlagal tudi izdelavo zgibanke, ki bi vsebovala predstavitev sveta, njegove osnovne naloge, 
vodje posameznih odborov na katere se me�čanke in me�čani lahko obrnejo, sam je pripravljen prevzeti 
pripravo, dobrodo�la pa bi bila pomoč ostalih članov sveta. 
 
G. Suhover�nik je povedal, da se zgodi, da o določenih zadevah tudi sam ni obve�čen� 
 
Ker druge razprave ni bilo, je predsedujoči predlagal naslednji  PREDLOG SKLEPA �T. 5/7: 
 
Predsedujoči sveta ob pomoči ostalih članov pripravi Zgibanko o četrtni skupnosti �marna gora, delu in 
nalogah sveta ter kontaktnih osebah na katere se po pomoč obrnejo me�čanke in me�čani. 
 
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 predlagal tudi naslednji PREDLOG SKLEPA �T 6/7: 
 
Za potrebe četrtne skupnosti se nabavi pesek za posip ulic in poti v znesku 700 EURO. 
 
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 3 
 
                 INFORMACIJA O PRIPRAVI FINANČNIH NAČRTOV ZA LETI 2008 IN 2009 
 
Predsedujoči je povedal, da je izdelan  končni Predlog Odloka o financiranju četrtnih skupnosti  MOL, ki bo tudi 
uvr�čen na sejo Mestnega sveta dne 24.9.2007. V Odloku sta  pomembna 8. in  9. člen, ki opredeljujeta delitev 
sredstev po posameznih četrtnih skupnostih in njihovo porabo. Po predlogu naj bi vsaka četrtna skupnost iz 
skupne mase sredstev namenjenih četrtnim skupnostim dobila 65% sredstev v enakem dele�u, od preostalih 
sredstev se 70% razdeli  vsaki četrtni skupnosti  glede na �tevilo prebivalcev in 30% glede na povr�ino četrtne 
skupnosti. Znesek namenjen posameznim četrtnim skupnostim naj bi bil znan po seji Mestnega sveta, nato pa bo 
treba v roku enega meseca pripraviti finančni načrt za posamezno četrtno skupnost, ki bo vključeval tudi plan 
malih del. 
Zaradi poznega prejema gradiva je predsedujoči predlagal, da  se člani sveta z gradivom podrobneje seznanijo do 
naslednje seje, ki naj bi bila v roku treh tednov, na sejo pa se povabi tudi Načelnika Oddelka za lokalno 
samoupravo. 
 
Predsedujoči je predlagal naslednji PREDLOG SKLEPA �T. 7/7: 
 
Na naslednjo sejo Sveta četrtne skupnosti �marna gora se povabi tudi Načelnika Oddelka za lokalno 
samoupravo g. Vojka Grünfelda. 
 
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 tudi predlagal, da se v Finančnem načrtu četrtne skupnosti za leti 2008 in 2009 namenijo 
sredstva za  dneve četrtne skupnosti, v prej�njem mandatu je bil izbran datum  5. maj, v pripravo pa bi vključili 
tudi dru�tva. 
 
                                                                                AD 4 
 
                               SPREMEMBE LINIJ V MESTNEM POTNI�KEM PROMETU 
 
Predsedujoči je povedal, da so se nove linije uvedla s 3.9., LPP pa bo tri mesece sprejemal predloge in pripombe 
me�čank in me�čanov, zato lahko pripombe odda vsak posameznik. Po treh mesecih se bo naredila analiza 
sprememb linij, ki bo pokazatelj ali linije obdr�ati ali spremeniti. Do sedaj je največ pripomb na spremenjeno 
linijo proge �t. 8, ki ni več speljana skozi mesto. Pripravlja se tudi nov način plačevanja, ukinili se bodo �etoni in 
uvedle vozovnice.  
 
G. Novak je povedal, da se je v Vi�marjih  na pobudo občanov, ki niso zadovoljni z linijo proge �t. 8  
organizirala civilna iniciativa, ki je �e zbrala podpise z zahtevo, da se proga �t. 8 vrne na staro linijo in jih 
posredovala �upanu. 
 
G. Suhover�nik je povedal, da so po njegovih izračunih iz Gameljn pridobili 6 dodatnih linij, iz mesta pa 4. 
Poleg tega je s podalj�anjem linije do Beričevega vozni red izgubil smisel, saj v eno stran zaradi zastojev ne 
more veljati, Ljubljane pa prebivalcem tega dela mesta niso pribli�ali. 
 
Predsedujoči je predlagal naslednji PREDLOG SKLEPA �T. 8/7: 
 
Četrtna skupnost �marna gora na Mestno občino Ljubljana in LPP  naslovi dopis s pripombami na linijo 
proge �t. 26 Gameljne � Beričevo. 
 
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 
 
                             POBUDE, PREDLOGI IN VPRA�ANJA ČLANOV SVETA 
 
G. Zava�nik je vpra�al, ali je bil izveden popoln tehnični pregled Kajaka�ke ceste, kako je s sanacijo  ugreza 
cesti�ča med novim delom in obstoječim delom Kajaka�ke ceste, kako je z izdelavo projekta za 3. fazo obnove 
Kajaka�ke ceste, kdaj bodo zarisani prehodi za pe�ce? Kako je s či�čenjem podrasti  na  obeh bregovih Save? 
Kdaj bo  razgrnitev  Dolgoročnega plana MOL? 
 
Predsedujoči je pojasnil, da bo predlog Dolgoročnega plana verjetno razgrnjen v oktobru, tudi v četrtni 
skupnosti, kjer bo mo�no podati pripombe, za ostala vpra�anja bomo na pristojne slu�be naslovili dopise. 
 
G. Novak je povedal, da je potrebno nujno poslati dopis za popravilo Rocenske ceste v Tacnu, vpra�al je tudi, 
kako je s plačilom mrli�ke ve�ice predvsem za zunanje, ki pri gradnji niso prispevali nič. Na pristojno in�pekcijo 
pa bi bilo potrebno nasloviti prijavo proti lastnikom, ki ne obrezujejo �ive meje (primer Zajc na Rocenski cesti) 
 
Strokovna sodelavka je pojasnila, da se cene za mrli�ko ve�ico �e nekaj let niso spremenile, čeprav so se stro�ki 
povečali (elektrika, voda Snaga, oskrbnik) ločena je postavka za uporabo do �tiri ure,  za en dan ali za dva dni. 
Cena pa je �e vedno ni�ja kot je na �alah. 
 
G. Groznik je opozoril, da g. Letnar, ki je soboslikar orodje čisti ob Gamelj�čici, v katero se sperajo tudi barve. 
 
G. Suhover�nik je opozoril, da v zvezi z zaporo mostu v Sp. Gameljnah ni bilo nobenih obvestil o zapori, vpra�al 
je ali so bili sklepi v zvezi z Ra�ico poslani na pristojne organe, kdaj bo MOL po seznamu za Gameljne začel 
postavljati luči javne razsvetljave, kaj lahko ukrenemo proti krajam na pokopali�ču? 
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Predsedujoči je povedal, da je bilo  obve�čanje glede zapore mostu v Gameljnah zelo slabo, strokovna sodelavka 
ga. Klemenčič je v Gameljnah organizirala obve�čanje preko plakatov, v bodoče pa je potrebno krajane tistega 
dela, kjer potekajo dela obvestiti z dopisi preko po�te. Vsi sklepi glede Ra�ice so bili poslani na pristojne organe, 
proti krajam na pokopali�ču pa lahko največ storijo ljudje sami s tem, da v avtomobilih ne pu�čajo vrednej�ih 
stvari. 
 
G. Lah je izpostavil promet  na glavni cesti, vpra�al je ali bi četrtna skupnost lahko nabavila premični radar, 
glede kosovnega odvoza predvsem kam odlagati odpadke bi lahko napisali v zlo�enki 
 
Predsedujoči je predlagal, da se na podjetje Snaga vpra�a, ali bi si lahko sposodili table za prepovedano 
odlaganje odpadkov, ki bi jih namestili za čas kosovnega odvoza. 
 
Strokovna sodelavka je pojasnila, da lahko vsak odlaga kosovne odpadke tam, kjer mu podjetje Snaga prazni 
kontejner, to pi�e na vsakem obvestilu, s katerim podjetje Snaga obve�ča o datumu kosovnega odvoza. 
 
G. Suhover�nik je pojasnil, da odpadni material v �martnem ostaja, sam se bo ozelenil, DARS je za deponijo 
pridobil potrebna dovoljenja, zemlji�če pa je njihovo 
 
Problem smeti na parkiri�ču v Tacnu � na podjetju Snaga so z dodatnim kamionom obljubili pogostej�i odvoz 
 
Glede otro�kih igri�č je predsedujoči pojasnil, da javnih zemlji�č v četrtni skupnosti ni, kjer bi lahko stala, bo pa 
povr�ine za to dejavnost opredelil  Dolgoročni plan MOL 
 
Ob koncu seje je predsedujoči pozval g. Vrhovca, da tudi sam poda svoje pripombe 
 
G. Vrhovec je povedal, da je tudi sam urbanist in arhitekt, zato opa�a hudo neurejenost okolja, pripravljen je tudi 
pomagati pri Dolgoročnem planu, spra�uje pa, kdaj je realni rok začetka gradnje ceste skozi �martno 
 
Predsedujoči je pojasnil, da so sredstva za rekonstrukcijo ceste skozi �martno rezervirana v Dr�avnem proračunu 
za leto 2008, pripravljena pa je tudi  pogodba o sofinanciranju s strani MOL. 
 
Dnevni red je bil s tem izčrpan in predsedujoči je sejo zaključil ob 20.30 uri. 
 
 
Zapisala:                                                                                                       Predsednik Sveta četrtne skupnosti 
Ladka Debevc                                                                                                                  �marna gora 
                                                                                                                                  Mestne občine Ljubljana 
                                                                                                                                          Dejan Crnek 
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