
 
 

 

 

Številka:  90000-4/2021-26 

Ljubljana: 05. 03. 2021 

 

Mestna občina Ljubljana  

21. seja MS            k 2. točki  

Mestni trg 1 

1000 Ljubljana 

 

Zadeva: Ponovno pisno svetniško vprašanje v zvezi z umestitvijo Centra četrtne skupnosti Šmarna 

gora v proračunske dokumente 2021-2023! 

 

Spoštovani,  

v skladu s 97. členom Poslovnika MS MOL, podajam svetniško pobudo županu in pristojnim 

službam. 

 

Spoštovani gospod župan! 

 

V svojem odgovoru (z dne 22.2.2021 št. 90000-2/2021-41) na moje vprašanje kje v proračunskih 

dokumentih 2021-2023 se nahaja Center Četrtne skupnosti Šmarna gora ste med drugim, gospod župan, 

navedli - citiram: »Center Četrtne skupnosti Šmarna gora je jasno opredeljen v proračunskih 

dokumentih, in sicer v Odloku o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2021, v Osnutku 

Odloka o proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2022 ter v Osnutku Odloka o proračunu Mestne 

občine Ljubljana za leto 2023.« V zvezi s prvim dokumentom ste me napotili naj si ogledam strani II/44 

in II/290, drugi naj bi to vsebino vseboval na strani II/46, tretji pa na strani II/42. Vsi trije pod PP 01338.  

 

Rekel sem si, da resnica nikoli ne škodi in sem si po vaših napotkih poiskal navedena mesta v proračunih.  

Z razočaranjem sem ugotovil, gospod župan, da ste mene in vse, ki so brali vaš odgovor, zavajali. Na 

vseh omenjenih mestih se omenja Poslovno upravni center Šmarna gora! O Centru Četrtne skupnosti 

Šmarna gora ni ne duha ne sluha, kaj šele, da bi bil ta na omenjenih mestih »jasno opredeljen«. V 

rebalansu proračuna za 2021 je namreč  »poslovno upravnemu centru Šmarna gora« namenjenih 20.000 

(dvajset tisoč) eurov, v osnutku proračuna za 2022 0 (nič) eurov in v osnutku proračuna za 2023 prav 

tako 0 (nič) eurov. 

 

Nesrečni Center četrtne skupnosti Šmarna gora torej ni našel poti v proračunske dokumente za obdobje 

2021-2023. In zdaj, gospod župan, namesto njega ponujate nekakšen Poslovno upravni center, za 

katerega je v treh letih namenjeno zgolj 20.000 eurov. Niti enega stavka pa nikjer v proračunskih 

dokumentih ni posvečenega vsebini tega »Poslovno upravnega centra Šmarna gora«. In tako sploh ne 

vemo kaj ta poslovno-upravni center sploh je oz. bo in čemu naj bi bilo namenjeno dvajset tisoč eurov 

iz občinske blagajne. Če ste res mislili, da ste s tem začeli projekt Centra četrtne skupnosti Šmarna gora 

imam za vas naslednja vprašanja: Kako naj bi iz tega kdorkoli razbral, da naj bi šlo za Center Četrtne 

skupnosti Šmarna gora? Zakaj ga niste poimenovali s tem imenom, ampak ga prekrstili v Poslovno 

upravni center Šmarna gora? Kako nameravate z 20.000 euri izgraditi Center četrtne skupnosti? Kako 

naj bi kdorkoli razbral kaj bo v tem poslovno-upravnem centru? Ali lahko vsaj izvemo kje ta center 

natančneje bo? Razen tega, da iz njegovega naslova lahko zaslutimo, da bo nekje pod Šmarno goro 
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njegova lokacija namreč ostaja zavita v tančico skrivnosti. In končno: Ali je to res za vaše pojme »jasno 

opredeljeno«? 

 

Gospod župan, do zdaj sem verjel, da ste precizen človek, ampak ob vaši trditvi, da je ta projekt za vas 

»jasno opredeljen«, je to moje prepričanje precej omajano. 

 

Za primerjavo kje si lahko prečitate kako so v resnici dobro predstavljeni bodoči Centri četrtnih 

skupnosti v proračunskih dokumentih, naj navedem strani III/8 in III/101 Odloka o rebalansu proračuna 

Mestne občine Ljubljana za leto 2021 (načrti razvojnih programov). Tu pa res lahko trdimo, da je »jasno 

opredeljeno«, tako stroškovno kot vsebinsko, kako, kje, kdaj in zakaj bo MOL gradila: Center Četrtne 

skupnosti Golovec za nekaj manj kot dva milijona eurov (1.944.140 eurov), Center Četrtne skupnosti 

Jarše za skoraj 3,5 milijona eurov (4.480.000 eurov) in Center četrtne skupnosti Vič skoraj 3,2 milijona 

eurov (3.123.999 eurov). Seveda na tem mestu Centra Četrtne skupnosti Šmarna gora ni. 

 

Gospod župan, naj vas še enkrat spomnim kaj ste povedali na 19. seji Mestnega sveta MOL oz. vam 

spomin osvežim kar z magnetogramom: »No, gospod Matić … Nimamo prostora za četrtno skupnost, 

očitno ni čitu, ni čitu tega našega plana, kajti tam notr je navedeno 5 četrtnih skupnosti 

novogradnje in vsak od njih je tudi prostor in za Dnevni center za starejše in za četrtno skupnost. 

Prov Šmartno ne, k se dela, k smo zemljo že kupil in se zdej profesor Koželj idejni bo šlo v javno 
zasebno partnerstvo tako, da bo tudi tam poleg četrtne skupnosti še trgovina, ki manjka in mislim, da 

sem s tem odgovoru ... Da bi kej manjkal, da je treba dodat razen tega nakladanja gospoda Matića, ker 

tko k sem reku, je not navedeno.« 

 

Ker  svoj odgovor zaključite s tem da »ostajate pri svoji trditvi«, ki sem vam jo zgoraj še enkrat citiral, 

vam ob zaključku postavljam še četrto vprašanje: kje v rebalansu proračuna za 2021 in osnutkih 

proračunov za 2022 in 2023 lahko najdemo Center Četrtne skupnosti Šmarna gora (ne Poslovno upravni 

center Šmarna gora) in kje vi »čitate« vsebine za katere ste zatrjevali, da so v zvezi Centrom Četrtne 

skupnosti Šmarna gora v rebalansu proračuna za 2021 in osnutkih proračunov za 2022 in 2023 navedene 

npr.: »prostor in za dnevni center za starejše in za četrtno skupnost«. 

 

Na žalost gospod župan se – kot vidite iz zgornjega – ne morem strinjati z vašim pričakovanjem, da 

lahko ugotovim, da se niste zmotili. Da pa boste, ne glede na vse, vztrajali pri vaših trditvah, ni nič 

novega. 

 

Za vse odgovore se vam v naprej zahvaljujem in vas prijazno pozdravljam. 

 

 

 

 

 
     

Dr. Dragan Matić, mestni svetnik  


