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133 LJUBLJANA BROD 

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

�tevilka: 900-9/2007-2-14211 
Datum:  06.11.2007 
 
                                           ZAPISNIK 
 
9. seje Sveta Četrtne skupnosti �marna gora, ki je bila v torek 06.11. 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  7 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, Angela Ribič, Valentin Zava�nik 
                                                  
ODSOTNI ČLANI  SVETA: Marko Potočnik,  Nata�a Lipovec, Janez Novak, Uro� Prosen, Alojz Suhover�nik,   
                                                (opravičeno)      
                                                
OSTALI NAVZOČI:  Ladka Debevc, Marja Klemenčič � 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.  
 
Ker razprave ni bilo, je predsedujoči dal na glasovanje naslednji  DNEVNI RED: 
 

1. Pregled in potrditev zapisnika 8. seje Sveta Četrtne skupnosti �marna gora, MOL 
2. Priprava finančnih načrtov za leti 2008 in 2009 
3. Dan četrtne skupnosti �marna gora 
4. Realizacija finančnega načrta četrtne skupnosti �marna gora za leto 2007 
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. 
 
 
                                                                          AD 1 
 
PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 8. SEJE SVETA ČETRTNE SKUPNOSTI �MARNA GORA  
                                                                         MOL 
 
Gradivo za to točko dnevnega reda so člani sveta prejeli skupaj z vabilom na sejo. 
 
Na zapisnik ni bilo pripomb, zato je predsedujoči predlagal naslednji PREDLOG SKLEPA �T. 1/9: 
 
Svet četrtne skupnosti �marna gora sprejema zapisnik 8. seje sveta brez pripomb. 
 
Navzočih je bilo 7 članov sveta. 
Opredeljenih je bilo 7 članov sveta. 
Za predlagani sklep je glasovalo 7 članov sveta. 

 1



Sklep je bil sprejet. 
 
                                                                AD 2 
 
               PRIPRAVA FINANČNIH NAČRTOV ZA LETI 2008 IN 2009 
 
Gradivo za to točko dnevnega reda so člani sveta prejeli skupaj z vabilom na sejo. 
 
Predsedujoči je uvodoma pojasnil, da  sta bila predloga pripravljena na podlagi smernic iz preteklega obdobja, 
novosti Proračunov za naslednji dve leti sta, da so predvidena sredstva, da se prvič organizira dan četrtne 
skupnosti in plan malih del, za katere je v predlogu predvidenih 20% sredstev, kolikor jih mora nameniti vsaka 
četrtna skupnost in se vračajo na oddelek, ki bo ta dela opravil. 
Določiti je  potrebno �e znesek, ki bo namenjen �olskemu skladu »čebelica«, lahko se ga določi sedaj, ali 
kasneje. 
 
G. Lah je povedal, da so sredstva namenjena za pomoč otrokom iz socialno �ibkej�ih dru�in, �ola pa ta sredstva 
namenja za nakup nadstandardne opreme. Zato bi morala četrtna skupnost strogo določiti namembnost sredstev. 
 
G.Gradi�nik je predlagal, da četrtna skupnost sama nabavi blago npr. zvezke in knjige za otroke iz  �ibkej�ih 
dru�in 
 
G.Crnek je povedal, da je problem v dejstvu, da od zunaj ni vpogleda, kdo je tisti, ki pomoč potrebuje, vpogled 
ima samo socialna slu�ba �ole. Prav je, da se �oli nekaj sredstev naka�e, saj je tudi osrednja ustanova v četrtni 
skupnosti. 
 
G. Lah je vpra�al, ali se da v plan manj�i del vključiti �e kak�no zadevo? 
 
Predsedujoči je povedal, da ne, da �e vključene zadeve predstavljajo velik stro�ek in ne bodo mogle biti vse 
realizirane. Povedal je tudi, da se bo za leto 2008 in 2009 za plan malih del namenil samo znesek, ki je obvezen, 
to je 3.992 EURO, saj nihče tudi na MOL ne ve, kako b realizacija dejansko potekala. Izmed postavk, ki so 
vključena v mala dela in za katera so znani okvirni zneski, pa mora svet četrtne skupnosti določiti vrstni red. 
Glede nakupa kamere za pokopali�če je povedal, da je to draga zadeva, po predračunu javne razsvetljave okrog 
9000 EURO, zato je g. Prosen predlagal, da se v naslednjem letu pridobi predvsem čim več informacij. Zaradi 
visokih stro�kov okrog 5.000 EURO je problem tudi nakup mobilnega radarja,  četrtna skupnost pa na nobeni 
postavki nima toliko sredstev. Za manj�a dela pa ima četrtna skupnost �e vedno svoja sredstva, tako, da npr. 
nabava peska ne bo problem. 
 
G. Lah je  povedal, da bi bilo potrebno zarisati talne označbe, ki označujejo �olsko pot in spra�uje kak�ne so 
mo�nosti v letu 2008, da se na Vipotnikovo ulico postavita dve svetilki in jih nismo postavili v letu 2007? 
 
G. Zava�nik je povedal, da  je Pododbor za Tacen v letu 2007 porabil več sredstev, kot jih je bilo odobrenih, 
predvsem zaradi sanacije kanalov po ul. Bratov Novak in po Rocenski cesti, mnenja pa je, da ima popravilo cest 
in či�čenje kanalov prednost pred  nabavo radarja in kamer. 
 
Ga. Juvančič je predlagala, da bi se s �olo dogovorili, da bi otroci  na cesti pred �olo narisali �olarje, sama bi se o 
tem lahko pogovorila z ravnateljico. 
 
Ga. Ribič je vpra�ala, kak�ne so mo�nosti za popravilo asfalta na  cesti Cirila Kosmača i namestitev hitrostnih 
ovir? 
 
Predsedujoči je pojasnil, da je predlog za postavitev hitrostnih ovir za celotno četrtno skupnost opredeljen v 
prioritetnih nalogah četrtne skupnosti, predlog pa mora predhodno odobriti Svet za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu. Popravilo asfalta  na omenjeni cesti pa je prevelik stro�ek za plan malih del. 
 
Ga. Lebesmühlbacher je vpra�ala, kako je s sredstvi, ki naj bi jih dobili za manj�a popravila? 
 
Predsedujoči je pojasnil, da je sredstev  iz »posebnega sklada«  �al zmanjkalo in se ne ve, kako bo v bodoče. 
 
G. Groznik je vpra�al, zakaj je tak razpon v cenah luči javne razsvetljave? 
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Strokovna sodelavka je pojasnila, da je cena odvisna od vi�ine luči (5,7 ali 10 metrov), dol�ine izkopa in 
polo�itve kabla (zemeljski ali zračni) in  vrste droga (lesen, kovinski ali plastičen). 
 
Ga. Lebesmühlbacher je povedala, da  drevje ob cesti na Ra�ico ni bilo dovolj obrezano in predlagala, da se na 
MOL po�lje dopis, da se drevje ponovno obre�e. 
 
Člani sveta so tudi predlagali, da stojala za kolesa na parkiri�ču v Tacnu kupi g. Ledinek sam, saj ima od 
obiskovalcev sam največ koristi. 
 
Predsedujoči je predlagal naslednji vrstni red prioritetnih nalog za plan malih del za leto 2008 in sicer: 
 

1. Obrezovanje drevja in grmičevja 
2. Osvetlitev občinskih cest v Gameljnah (prioriteto določi Pododbor za Gameljne) 
3. Barvanje �elezne ograje na mostovih čez Gamelj�čico 
4. namestitev obvestilne table proti krajam na pokopali�ču 

 
Prioritetne naloge za plan malih del za leto 2009: 
 

1. Obrezovanje drevja in grmičevja 
2. Osvetlitev občinskih cest v Gameljnah (prioriteto določi Pododbor za Gameljne) 

 
Po razpravi je predsedujoči predlagal naslednja PREDLOGA SKLEPOV: 
 
SKLEP �T.  2/9: 
 
Svet četrtne skupnosti �marna gora potrjuje predlagana Predloga Proračuna četrtne skupnosti �marna 
gora za leti 2008 in 2009. 
 
Navzočih je bilo 8 članov sveta. 
Opredeljenih je bilo 8 članov sveta. 
Za predlagani sklep je glasovalo 8 članov sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
SKLEP �T. 3/9: 
 
Svet četrtne skupnosti potrjuje prioritetne naloge v Planu malih del  za leti 2008 in 2009. 
 
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 
 
                                       DAN ČETRTNE SKUPNOSTI �MARNA GORA 
 
Predsedujoči je uvodoma pojasnil, da je bil  dan četrtne skupnosti �marna gora  5. maj izbran �e v prej�njem 
mandatu Sveta četrtne skupnosti. Glede sredstev, prireditev in organizacije se je četrtna skupnost pozanimala pri 
ostalih četrtih, ki so ta dan �e imele. V kratkem ima namen na sestanek povabiti vse predsednike delujočih 
dru�tev v četrtni skupnosti in tistim dru�tvom, ki bodo na dnevu četrtne skupnosti sodelovala, se namenijo tudi 
sredstva. 
 
G. Lah je predlagal, da se na dnevu četrtne skupnosti podelijo tudi priznanja in sicer: 
 

- priznanje četrtne skupnosti 
- bronasti znak s priznanjem četrtne skupnosti 
- srebrni znak s priznanjem četrtne skupnosti 
- zlati znak s priznanjem četrtne skupnosti 
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Organiziralo bi se tudi več �portnih prireditev na različnih lokacijah (tek okrog �marne gore, tenis, nogomet) 
 
G. Crnek je kot primer navedel, da so imeli v ČS Polje vse organizirano na enem mestu,  ČS �marno goro pa 
sestavljajo trije deli Tacen, �martno, Gameljne, zato se postavlja vpra�anje ali organizirati prireditve na enem 
mestu ali na treh. Glede priznanj je povedal, da je potrebno predhodno izdelati pravilnik in imenovati komisijo, 
ki bi o priznanjih odločala in predlagal, da se za to zadol�i g. Laha. 
 
Ga. Juvančič je povedala, da bi po njenem mnenju morala biti samo ena lokacija, saj je zelo te�ko najti 
prostovoljce, ki bi bili pripravljeni sodelovati. 
 
G. Lah je povedal, da bo pripravil pravilnik o podelitvi priznanj in hkrati predlagal, da se nabavijo tudi 
simbolična darila z znakom četrtne skupnosti 
 
Po razpravi je predsedujoči predlagal naslednji PREDLOG SKLEPA �T. 4/9: 
 
Predsednik sveta glede organizacije »dneva četrtne skupnosti« skliče sestanek s predsedniki vseh dru�tev, 
ki delujejo na območju četrtne skupnosti, na sestanek pa so vabljeni tudi vsi člani sveta. 
 
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 4 
 
      REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA ČETRTNE SKUPNOSTI ZA LETO 2007 
 
Predsedujoči je povedal, da je na  postavki Drugi operativni odhodki ostalo �e nekaj sredstev, zato je predlagal 
naslednje PREDLOGE SKLEPOV: 
 
SKLEP �T. 5/9: 
 
Svet četrtne skupnosti �marna gora sogla�a, da se sredstva v vi�ini 120 EURO namenijo za plačilo 
po�tnine za raznos Zgibanke četrtne skupnosti. 
 
Navzočih je bilo 8 članov sveta. 
Opredeljenih je bilo 8 članov sveta. 
Za predlagani sklep je glasovalo 8 članov sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
SKLEP �T. 6/9: 
 
Svet četrtne skupnosti �marna gora sogla�a, da se sredstva v vi�ini 300 EURO namenijo za obdaritev 
starej�ih oseb iz Tacna in �martna. 
 
Navzočih je bilo 8 članov sveta. 
Opredeljenih je bilo 8 članov sveta. 
Za predlagani sklep je glasovalo 8 članov sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
SKLEP �T. 7/9: 
 
Svet četrtne skupnosti �marna gora sogla�a, da se sredstva v vi�ini 200 EURO namenijo za strokovno 
ekskurzijo. 
 
 

 4



Navzočih je bilo 8 članov sveta. 
Opredeljenih je bilo 8 članov sveta. 
Za predlagani sklep je glasovalo 8 članov sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
SKLEP �T. 8/9: 
 
Svet četrtne skupnosti �marna gora sogla�a, da se sredstva v vi�ini 700 EURO namenijo za nabavo cvetja 
in nasaditev ob parkiri�ču v Tacnu in avtobusni postaji. 
 
Navzočih je bilo 8 članov sveta. 
Opredeljenih je bilo 8 članov sveta. 
Za  predlagani sklep je glasovalo 8 članov sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
SKLEP �T. 9/9: 
 
Svet četrtne skupnosti �marna gora sogla�a, da se sredstva v vi�ini 200 EURO namenijo za obdaritev 
starej�ih oseb iz Gameljn in Ra�ice. 
 
Navzočih je bilo 8 članov sveta. 
Opredeljenih je bilo 8 članov sveta. 
Za predlagani sklep je glasovalo 8 članov sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
SKLEP �T. 10/9: 
 
Svet četrtne skupnosti �marna gora sogla�a, da se  sredstva v vi�ini 200 EURO namenijo za fotografiranje 
članov sveta in predstavnikov dru�tev za Zgibanko četrtne skupnosti. 
 
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 povedal, da je nekaj sredstev ostalo �e Pododboru za Gameljne 300 EURO in Pododboru za 
�martno 660 EURO.  Ker morata biti tako naročilnica kot račun izdana v mesecu novembru je skrajni rok za 
razdelitev sredstev 14. dni. 
 
V Pododboru za Gameljne so predlagali, da se sredstva namenijo za nakup peska. 
 
Predsedujoči je zato predlagal naslednji PREDLOG SKLEPA �T. 11/9: 
 
Svet četrtne skupnosti �marna gora sogla�a, da se sredstva v vi�ini 300 EURO namenijo za nabavo peska 
za posip cest v Gameljnah. 
 
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. 12/9: 
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Svet četrtne skupnosti �marna gora, Mestne občine Ljubljana  potrjuje poročilo o udele�bi na sejah in 
izplačila nagrad predsedniku in članom Sveta četrtne skupnosti �marna gora, Mestne občine Ljubljana za 
leto 2007 v skladu z 12. členom Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana 
(Uradni list RS, �t. 92/07) v vi�inah določenih v tabeli, ki je sestavni del sklepa.   
 
Navzočih je bilo 8 članov sveta. 
Opredeljenih je bilo 8 članov sveta. 
Za  predlagani sklep je glasovalo 8 članov sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
Ga. Juvančič je člane sveta obvestila, da so prireditev »noč čarovnic« organizirali v manj�em obsegu, zato bi za 
sredstva, ki so bila namenjena za to prireditev kupili simbolična darila za novoletno obdaritev otrok, najeli bi 
»dedka mraza«, prireditev pa speljali na �olskem igri�ču. 
 
Predsedujoči je zato predlagal naslednji PREDLOG SKLEPA �T. 13/9: 
 
Svet četrtne skupnosti �marna gora sogla�a, da sredstva odobrena �portnemu dru�tvu namenijo za 
novoletno obdaritev otrok. 
 
Navzočih je bilo 8 članov sveta. 
Opredeljenih je bilo 8 članov sveta. 
Za predlagani sklep je glasovalo 7 članov sveta. 
Proti predlaganemu sklepu je glasoval 1 član sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
                                                                              AD 5 
 
                                 POBUDE, PREDLOGI IN VPRA�ANJA ČLANOV SVETA 
 
Ga. Juvančič je člane sveta seznanila, da so zemlji�ča, s katerimi upravlja �portno dru�tvo v 
denacionalizacijskem postopku, vloga naj bi bila oddana �e leta 1990, upravičenec pa �ivi v Ameriki, čeprav je v 
zemlji�ki knjigi zavedeno drugače. Na terenu je bila tudi komisija v kateri je bil tudi predstavnik MOL, na njena 
vpra�anja pa so odgovorili, da se bo večina zemlji�č vrnila v naravi in �portnih igri�č ne bo več. Zato je �e 
naslovila dopise na vse pristojne slu�be, saj ima igri�če tudi status mestnega javnega zemlji�ča. 
 
Ga. Ribič je opozorila, da se po cesti Cirila Kosmača  zimska slu�ba slabo izvaja, zato je potrebno opozoriti 
izvajalca. 
 
G. Zava�nik je opozoril, da se računalni�ki tečaji ne izvajajo, kot je bilo dogovorjeno, saj iz ČS �marna gora v 
leto�njem letu ne bo nihče pri�el na vrsto, kar ni prav. Glede Strate�kega načrta pa je povedal, da je bila javna 
obravnava slabo pripravljena, nič se ni govorilo o viziji, ampak samo o veletr�nici za Metalko. 
 
G. Crnek je povedal, da je �upan povabil vse predsednike četrtnih skupnosti na sestanek, kjer je med drugim  
povedal, da naj v zvezi z avtobusom �t. 26 v bli�nji prihodnosti ne pričakujemo nobenih sprememb, saj imajo 
prednost drugi projekti. 
 
G. Groznik je podal pobudo, da se ob cesti Gameljne Črnuče namesti prometne znake, ki opozarjajo na divjad. 
 
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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