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133 LJUBLJANA BROD 

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

�tevilka: 900-8/2007-2-14211 
Datum:  10.10.2007 
 
                                           ZAPISNIK 
 
8. seje Sveta Četrtne skupnosti �marna gora, ki je bila v sredo 10.10. 2007 ob 17. 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 7 članov sveta, kar je pomenilo, da 
je bil svet sklepčen in je lahko pričel z delom. 
 
NAVZOČI ČLANI SVETA: Dejan  Crnek,  Bogdan  Groznik,  Jelislava   Lebesmühlbacher,  Bo�tjan Lah,     
                                               Angela Ribič,  Alojz Suhover�nik, Valentin Zava�nik 
                                                  
ODSOTNI ČLANI  SVETA: Marjan Gradi�ar, Marko Potočnik, Alenka Juvančič, Nata�a Lipovec, Janez Novak,  
                                               Uro� Prosen ( opravičeno)      
                                                
OSTALI NAVZOČI: Vojko Grünfeld � direktor slu�be za lokalno samoupravo, Rajko Gaber- vodja policijskega 
okoli�a, Ladka Debevc, Marja Klemenčič � strokovni sodelavki  Slu�be  za lokalno samoupravo, MOL 
 
Predsedujoči je pozdravil vse navzoče, predstavil g. Grünfelda, direktorja Slu�be za lokalno samoupravo, ter 
predlagal spremembo dnevnega reda in sicer se prva točka Pregled in potrditev zapisnika 7. seje Sveta prestavi 
na 4. točko  ostale točke pa se pre�tevilčijo. Razprave ni bilo, zato je predlagal naslednji   
 
PREDLOG SKLEPA �T. 1/8: 
 
Svet četrtne skupnosti �marna gora sogla�a, da  prva  točka dnevnega reda Pregled in potrditev zapisnika 
7. seje Sveta postane  četrta točka dnevnega reda, ostale točke pa se pre�tevilčijo. 
 
Navzočih je bilo 7 članov sveta. 
Opredeljenih je bilo 7 članov sveta. 
Za predlagani sklep je glasovalo 7 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. Informacija o pripravi Finančnih načrtov za leti 2008 in 2009 
2. Pregled varnostnih razmer v četrtni skupnosti  �marna gora  
3. Realizacija finančnega načrta četrtne skupnosti �marna gora za leto 2007 
4. Pregled in potrditev zapisnika 7. seje Sveta četrtne skupnosti �marna gora  
5. 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. 
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                                                                         AD 1 
 
        INFORMACIJA O PRIPRAVI FINANČNIH NAČRTOV ZA LETI 2008 IN 2009 
 
Predsedujoči je člane Sveta opozoril, da so skupaj s sklicem na sejo prejeli tudi  Tabelo o financiranju četrtnih 
skupnosti po novih merilih z dokončno določenimi zneski za vsako četrtno skupnost.  Ker je bil na seji prisoten 
tudi direktor Slu�be za lokalno samoupravo g. Grünfeld, mu je predsedujoči predal  besedo. 
 
G. Grünfeld je pojasnil, da so bile spomladi 2007 sprejete spremembe Statuta Mestne občine Ljubljana, ki 
prina�a spremembe tudi na področju četrtnih skupnosti. Z novim Statutom pridobijo četrtne skupnosti več 
pristojnosti in nalog, ( primer  četrtne skupnosti lahko sodelujejo �e v fazi priprave dokumentov), sprememba pa 
je tudi pri financiranju četrtnih skupnosti. Ker so razlike med četrtnimi skupnostmi velike, je bil izdelan nov 
Odlok o financiranju četrtnih skupnosti, ki je bil sprejet na seji Mestnega sveta 24.9.2007. Odlok določa kriterije 
za izvedbo nalog, merila in kriterije za financiranje nalog, ter merila in kriterije za financiranje delovanja. 
Znesek namenjen četrtnim skupnostim določi �upan in potrdi Mestni svet. Zaradi poznega sprejetja Odloka o 
financiranju četrtnih skupnosti, bo v osnutku Proračuna za leto 2008 vsebina za četrtne skupnosti okrnjena v fazi 
predloga Proračuna novembra 2007, pa mora imeti vsaka četrtna skupnost izdelan svoj finančni načrt. Proračun 
Mestne občine Ljubljana se bo sprejemal na decembrski seji Mestnega sveta in naj bi pričel veljati s 1.1.2008. 
Novost pri pripravi Proračuna za naslednje leto je Plan malih del, ki jih določi vsaka četrtna skupnost za svoje 
področje, določi tudi sredstva za izvedbo malih del, ta sredstva pa  se vključijo v finančne načrte tistih organov 
MOL, ki jih je četrtna skupnost določila za izvedbo nalog iz plana manj�ih del. Finančna sredstva pa lahko 
organi porabijo samo za naloge, ki jih je določila četrtna skupnost. Plan malih del se bo z leti nadgrajeval tudi z 
zahtevnej�imi deli, cilj tega pa je, da se s strani četrtnih skupnosti poveča vpliv na vsebine, ki jih posamezni 
organi MOL morajo izvesti. 
Četrtne skupnosti se bodo v letu 2008 prvič financirale po novih merilih in sicer bo 70% finančnih sredstev 
namenjenih ČS fiksnih, za vse ČS enak, 30% sredstev pa  sestavlja variabilni del, ki je odvisen od povr�ine ČS 
(30%) in prebivalstva (70%). 
 
G. Suhover�nik je vpra�al, kako se bo v okviru Plana manj�ih del pokrivala zimska slu�ba, ki je navedena v 
seznamu nalog, ki okvirno sodijo v plan malih del. 
 
G. Grünfeld je pojasnil, da plan malih del lahko vsebuje le naloge, ki morajo biti opravljene v enem letu, ne 
smejo �e biti vključene v druge programe ali pogodbe. Plan malih del naj bi zimsko slu�bo pokrival samo v delu, 
ki ni vključen v pogodbo ali koncesijo. 
 
G. Suhover�nik je tudi vpra�al, kaj je s postavitvijo luči javne razsvetljave, ki se financira iz plana manj�ih del? 
 
G. Grünfeld je pojasnil, da je vzdr�evanje javne razsvetljave v tem primeru obveza pristojnega organa v MOL 
oz. podjetja Javne razsvetljave, ki novo postavljene luči vnese v svoj kataster. 
 
G. Lah je povedal, da ga veseli, da se krepi vloga četrtnih skupnosti tudi s strani večjih pristojnosti, da bodo 
obljube hitreje realizirane, zanimalo pa ga je kaj je s prioritetnimi nalogami, ki niso realizirane, čeprav je 
pristojni organ napisal da so, kaj je z vsebinami, ki so �e dolgo problematične (trgovina, vrtec), kako je z 
elektronskim spremljanjem problemov znotraj MOL? 
 
G. Grünfeld je glede prioritetnih nalog pojasnil, da je treba pripombe poslati pod�upanu, nato pa se bo sestal s 
pristojnimi oddelki. Ob razgrnitvi  Strate�kega prostorskega načrta MOL imajo tako četrtna skupnost kot 
posamezniki mo�nost, da na plan podajo pripombe, da se v njem opredelijo vsebine kot so četrtno sredi�če, 
trgovina, vrtec in drugo. Glede elektronskega spremljanja podatkov pa je del mestne uprave �e vključen v 
program Lotus notes, s katerim je mo�no spremljati, kaj se s posameznim dokumentom dogaja. V program bodo 
v kratkem vključene tudi četrtne skupnosti, name�čeni so �e modemi, manjka samo �e program za neposreden 
vstop v programe mestne uprave. 
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                                                                                   AD 2 
 
                  PREGLED VARNOSTNIH RAZMER V ČETRTNI SKUPNOSTI �MARNA GORA 
 
Predsedujoči je pozdravil  g. Rajka Gabra, vodja policijskega okoli�a in ga prosil, da poda oceno varnostnih 
razmer v ČS �marna gora. 
G. Gaber je povedal, da je po statistiki v ČS �marna gora tako v letu 2006 kot 2007 zaznati upad kaznivih dejanj, 
medtem ko na področju mesta Ljubljane kazniva dejanja nara�čajo. Največ je vlomov in kraj (Tacenski dvori, 
pokopali�če), zgodil pa se je tudi rop po�tarja v Gameljnah. Večji problem predstavlja tudi promet, ki je v 
porastu, pozna se zapora ceste v Sp. Gameljnah, v jutranjih konicah se na kri�i�čih pojavljajo tudi policisti, ki 
prekr�kov ne dovolijo, s tem pa po mnenju voznikov delajo �e večje zastoje. Problem je tudi parkiranje na 
pločnikih ob Tacenski cesti, patrulje imajo nalogo, da ukrepajo. Kr�itev javnega reda in miru skoraj ni, tudi ne v 
okolici �ole, socialna problematika pa se je pojavila v Gameljnah. 
 
G.Lah je predlagal, da policija v času pogrebov uvede opazovanje v »civilu«, saj se kraje iz ve�ice pojavljajo 
tudi  med pogrebom, večja naj bo tudi prisotnost policije pri merjenju hitrosti z radarjem, v prvih dneh �ole naj 
policisti de�urajo pri �oli ne na Cesti vstaje. Vpra�al je tudi, kak�ne so mo�nosti za nakup stacionarnega radarja 
za merjenje hitrosti? 
 
G. Gaber je povedal, da po podatkih in statistiki je največ vlomov na pokopali�ču v dopoldanskem času, ko tam 
skoraj ni ljudi, zato je potrebno ljudi opozarjati, da osebnih predmetov ne pu�čajo v avtomobilih. Obljubil je več 
merjenj hitrosti predvsem v Gameljnah, ko bo cesta ponovno odprta. 
 
G. Grünfeld je pojasnil, da mora četrtna skupnost �e vnaprej predvideti nakup radarja,  katerega bo morala tudi 
vzdr�evati. Lahko pa se nakup vključi v plan malih del, njegovo vzdr�evanje pa prevzame pristojni oddelek oz. 
podjetje Javna razsvetljava. 
 
G. Suhover�nik je vpra�al ali enako velja tudi za nakup varnostnih kamer pred pokopali�čem in kako 
verodostojni so posnetki in ali lahko krajani  sodelujejo pri prepoznavi storilcev kaznivih dejanj? Vpra�al je tudi, 
kaj je s svetlobnimi nalepkami pri g. Blatniku, ki v temi �e vedno hodi po sredi ceste? 
 
G. Gaber je pojasnil, da policija ni proti postavitvi kamer, ki pa so lahko vezane le na varnostno slu�bo ali 
drugam ne pa na policijo. Deluje pa kamera bolj preventivno, kot pa je v njej uporabnega gradiva. Krajani pa pri 
prepoznavi storilcev lahko sodelujejo. Pri g. Blatniku je bil in mu prinesel nalepke, g. Blatnik je zagotovil, da jih 
bo prilepil na bergle, kar očitno ni storil, zato se bo ponovno oglasil pri njem in mu nalepke nalepil sam. 
 
G. Grünfeld je pojasnil, da je postopek za nakup kamere enak kot pri nakupu radarja. 
 
G. Suhover�nik je vpra�al, kak�no je stali�če policije glede varnosti, da bi avtobus LPP vozil med Gameljnami in 
Črnučami? 
 
G. Gaber je povedal, da policija preverja predvsem tehnično brezhibnost avtobusa, v kolikor na cesti ni 
postavljenega znaka za nevarnost je cesta načeloma varna. 
 
Predsedujoči je povedal, da se bo nekaj varnostnih obvestil objavilo tudi v Zgibanki četrtne skupnosti, predlagal 
pa je tudi, da se po končani sanaciji mostu v Sp. Gameljnah sam pove�e z ga. Brumen z Oddelka za gospodarske 
dejavnosti in promet, da se uredi obvozna cesta za Savo. 
 
Predlagal je naslednji PREDLOG SKLEPA �T. 2/8: 
 
G. Crnek se zadol�i, da se po končani sanaciji mostu v Sp. Gameljnah pove�e z Ga. Brumen vodjo 
investicije, glede sanacije obvozne poti ob Savi. 
 
Navzočih je bilo 7 članov sveta. 
Opredeljenih je bilo 7 članov sveta 
Za  predlagani sklep je glasovalo 7 članov sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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                                                                                AD 3 
 
REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA ČETRTNE SKUPNOSTI �MARNA GORA ZA LETO 2007  
 
Predsedujoči je pozval predsednika Pododborov za Gameljne z Ra�ico in Tacen, da podasta svoje predloge za 
porabo sredstev. Predlagal je tudi, da glede na razpravo na prej�nji seji sveta le ta sprejme naslednji 
 
PREDLOG SKLEPA �T. 3/8: 
 
Svet četrtne skupnosti �marna gora sogla�a, da se del sredstev nameni za izdelavo zgibanke s 
predstavitvijo četrtne skupnosti �marna gora. 
 
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. Suhover�nik predsednik Pododbora za Gameljne z Ra�ico je podal sledeče predloge, ki jih je obravnaval 
Pododbor na svoji seji dne 09.10.2007: 
 

- ureditev obvozne poti po končani sanaciji mostu v Sp. Gameljnah 
- vzdr�evanje (obrezovanje drevja in nova zasaditev grmovja) ob poteh v Gameljnah 
- či�čenje jarka in peskolova z odvozom mulja v Sp. Gameljnah 
- či�čenje jarka in cevi v Zg. Gameljnah 
- dobava, prevoz in nasutje peska po poteh v Gameljnah 

 
Predsedujoči je zato predlagal naslednje PREDLOGE SKLEPOV: 
 
SKLEP �T. 4/8: 
 
Svet četrtne skupnosti �marna gora sogla�a, da se del sredstev nameni za vzdr�evanje (obrezovanje drevja 
in nova zasaditev grmovja) ob poteh v 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. 
 
SKLEP �T. 5/8: 
 
Svet četrtne skupnosti �marna gora sogla�a, da se del sredstev nameni za či�čenje jarka in peskolova v 
dol�ini 110 metrov z odvozom materiala na deponijo 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. 
 
SKLEP �T. 6/8: 
 
Svet četrtne skupnosti �marna gora sogla�a, da se del sredstev nameni za či�čenje jarka, cevi in peskolova 
z odvozom materiala v Zg. Gameljnah dol�ine 36 metrov ob glavni cesti. 
 
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. 
 
SKLEP �T. 7/8: 
 
Svet četrtne skupnosti �marna gora sogla�a, da se del sredstev nameni za dobavo, prevoz in nasutje peska 
po poteh v 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 predsednik Pododbora za Tacen  je podal sledeče predloge, ki jih je Pododbor obravnaval na svoji 
seji dne 1.10.2007: 
 

- či�čenje jarka z odvozom materiala na Rocenski cesti 
- �karpiranje bre�ine in odvoz materiala ob Rocenski cesti 
- sanacija in odvoz odpadnega materiala s peskolova 1 in 2 
- či�čenje peskolova 1 v potoku Tacen 
- či�čenje peskolova 2 v potoku Tacen  

 
Predsedujoči je zato predlagal naslednje PREDLOGE SKLEPOV: 
 
SKLEP �T. 8/8: 
 
Svet četrtne skupnosti �marna gora sogla�a, da se del sredstev nameni za či�čenje jarka z odvozom 
materiala na deponijo na Rocenski cesti. 
 
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. 9/8: 
 
Svet četrtne skupnosti �marna gora sogla�a, da se sredstva v vi�ini 750,00 EUR namenijo za �karpiranje 
bre�ine ob cestnem jarku in odvoz materiala v dol�ini 137 metrov in nasutje bankine na Rocenski cesti. 
 
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. 10/8: 
 
Svet četrtne skupnosti �marna gora sogla�a, da se del sredstev nameni za sanacijo, odvoz odpadnega 
materiala s peskolova 1 in 2 na trajni depo. 
 
Navzočih je bilo 7 članov sveta. 
Opredeljenih je bilo 7 članov sveta. 
Za predlagani sklep je glasovalo 7 članov sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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SKLEP �T. 11/8: 
 
Svet četrtne skupnosti �marna gora sogla�a, da se del sredstev nameni za či�čenje peskolova 1 v potoku 
Tacen. 
 
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. 12/8: 
 
Svet četrtne skupnosti �marna gora sogla�a, da se del sredstev nameni za či�čenje peskolova 2 v potoku 
Tacen. 
 
Navzočih je bilo 7 članov sveta. 
Opredeljenih je bilo 7 članov sveta. 
Za predlagani sklep je glasovalo 7 članov sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
Predsednik Pododbora za Gameljne je predlagal, da Svet potrdi tudi  predloge, ki so prispeli naknadno in s 
katerimi se člani Pododbora strinjajo. 
 
Predsedujoči je zato dal na glasovanje naslednje PREDLOGE SKLEPOV: 
 
SKLEP �T. 13/8: 
 
Svet četrtne skupnosti �marna gora sogla�a, da se del sredstev nameni za ureditev stare poti na Ra�ico v 
dol�ini 120 metrov. 
 
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. 14/8: 
 
Svet četrtne skupnosti �marna gora sogla�a, da se del sredstev nameni za postavitev prometnega ogledala 
na kri�i�ču pri gasilnem domu v Sr. 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. 
 
SKLEP �T. 15/8: 
 
Svet četrtne skupnosti �marna gora sogla�a, da se del sredstev nameni za dobavo, prevoz in nasutje peska 
po Napoleonovi poti 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. 
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SKLEP �T. 16/8: 
 
Svet četrtne skupnosti �marna gora sogla�a, da se del sredstev nameni za či�čenje, obrezovanje ter odvoz 
na deponijo pri spomeniku 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. 
 
Predsedujoči je predlagal, da se z delom  sredstev, ki ne bodo porabljena pomaga dru�tvom, ki bodo za to 
zaprosila. Prav tako je predlagal, da se zaradi večjih potreb Pododbora Tacen, manjkajoča sredstva prenesejo iz 
Pododbora �martno. 
 
Predlagal je naslednja PREDLOGA SKLEPOV: 
 
SKLEP �T. 17/8: 
 
Svet četrtne skupnosti �marna gora sogla�a, da se del neporabljenih sredstev nameni za pomoč dru�tvom 
v obliki blaga ali storitev. 
 
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. 18/8: 
 
Svet četrtne skupnosti �marna gora sogla�a, da se manjkajoča sredstva iz Pododbora �martno prenesejo 
na Pododbor Tacen. 
 
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. Grünfeld je predsedujočemu predlagal, da lahko Svet sprejme tudi sklep s katerim poobla�ča Pododbore, da 
lahko brez potrditve Sveta sprejemajo odločitve o porabi finančnih sredstev. 
 
Predsedujoči je člane Sveta pozval, da do petka 12.10.2007 v pisarno četrtne skupnosti oddajo svoje pripombe na 
realizacijo prioritetnih nalog, razmislijo naj koliko sredstev se bo namenilo za mala dela in katera bodo ta mala 
dela, �elja pa je tudi, da se leta 2008 izvede   dan četrtne skupnosti �marna gora. 
 
Predsedujoči je predlagal tudi, da  svet sprejme sklep o novoletni pogostitvi članov sveta in nakupu novoletnih 
čestitk, zato je predlagal naslednja PREDLOGA SKLEPOV: 
 
SKLEP �T. 19/8: 
 
Del sredstev se nameni za novoletno pogostitev članov sveta. 
 
Navzočih je bilo 7 članov sveta. 
Opredeljenih je bilo 7 članov sveta. 
Za predlagani sklep je glasovalo 7 članov sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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SKLEP �T. 20/8: 
 
Svet četrtne skupnosti �marna gora sogla�a, da se del sredstev nameni za nakup novoletnih čestitk. 
 
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 4 
 
PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 7. SEJE SVETA ČETRTNE SKUPNOSTI �MARNA GORA 
 
Gradivo za to točko dnevnega reda so člani sveta prejeli skupaj z vabilom na sejo. 
 
Pripomb na zapisnik ni bilo, zato je predsedujoči predlagal naslednji PREDLOG SKLEPA �T. 21/8: 
 
Svet četrtne skupnosti �marna gora potrjuje zapisnik 7. seje Sveta brez pripomb. 
 
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 5 
 
                             POBUDE, PREDLOGI IN VPRA�ANJA ČLANOV SVETA 
 
Predsedujoči je člane sveta seznanil, da bo s predstavnico KPL od�el na teren, kjer si bosta ogledala 
po�kodovane ceste v četrtni skupnosti in mo�nosti popravila. . Predloga sta za cesto Cirila Kosmača v vsej 
dol�ini in  �marnogorski poti, člane sveta pa poziva, da posredujejo tudi svoje predloge. 
Člani Pododbora Gameljne so predlagali za ogled naslednje ceste: 
 

- pot proti Juvančič v Sr. Gameljnah 
- cesto pred vrstnimi hi�ami v Sp. Gameljnah 
- gozdna cesta med Gameljnami in tablo Ra�ica 
- cesta od trgovine tovarne Ra�ica do Simon bara v Sr.Gameljnah 
- cesta v Zg. Gameljnah pri ekolo�kem otoku 

 
G. Zava�nik je opozoril, da je reka Sava odnesla del levega brega pri Tacenskem mostu, potrebno je nasloviti 
dopis na Agencijo za okolje, prav tako je povedal, da si bo ogledal situacijo na Poti na goro, dopis je poslala ga. 
Loborec. Vpra�al je tudi glede Strate�kega plana MOL, četrtna skupnost �marna gora je dolgoročno v slabi 
poziciji, ni predvidene uporabne infrastrukture. 
 
G. Grünfeld je pojasnil, da so v planu opredeljena četrtna sredi�ča, za vse predloge in pripombe pa je sedaj čas, 
da se vključijo v plan. Predvideti je potrebno določene vsebine na določenem območju, tudi če ni lastni�tva 
zemlji�ča, to so zagotovila, da  bo tam stalo samo tisto, kar je predvideno v planu. 
 
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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