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PREDLOG

ZAPISNIK
2. seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, MOL, ki je bila v sredo, 01. 12. 2010 ob 17,00
uri, na sedežu Četrtne skupnosti Šmarna gora, Pločanska 8, Ljubljana.
Sejo je sklical in vodil predsednik sveta g. Dejan Crnek.
Predsedujoči je ugotovil, da je na začetku seje od 13. Članov sveta navzočih 9 članov sveta,
kar je pomenilo, da je bil svet sklepčen in je lahko pričel z delom.
NAVZOČI ČLANI SVETA: Dejan Crnek, Meti Buh Gašparič, Bogdan Groznik, Matjaž
Groznik, Jože Ježek, Boštjan Lah, Jelislava Lebesmühlbacher,
Franci Marolt, Jože Ponikvar, Alojz Suhoveršnik, Renata Zajc
ODSOTNA ČLANA SVETA: Maja Premrl, Marko Ramovž (opravičeno)
OSTALI NAVZOČI: Ladka Debevc, Brigita Pavlič – strokovni sodelavki Službe za lokalno
samoupravo, MU, MOL
Predsedujoči je pozdravil vse navzoče, ter podal dva predloga, glede snemanja sej sveta, o
katerih naj se člani sveta opredelijo in sicer:
1. Snemajo se vse seje sveta v mandatu 2010-2014
2. Seje se ne snemajo
Člani sveta so podprli prvi predlog, da se seje snemajo, zato je predsedujoči predlagal
naslednji PREDLOG SKLEPA ŠT. 1/2:
Vse seje sveta četrtne skupnosti Šmarna gora v mandatu 2010-2014 se snemajo.
Navzočih je bilo 9 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 9 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 9 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
V nadaljevanju seje je predsedujoči predlagal DNEVNI RED, ki so ga člani sveta četrtne
skupnosti Šmarna gora prejeli skupaj s sklicem na sejo.
Ker razprave ni bilo, je predsedujoči dal na glasovanje naslednji DNEVNI RED:

1. Pregled in potrditev zapisnika 1. Seje Sveta četrtne skupnosti Šmarna gora,
Mestne občine Ljubljana
2. Imenovanje pooblaščene osebe za zastopanje četrtne skupnosti v pravnih
poslih
3. Imenovanje odgovorne osebe za posredovanje informacij za medije
4. Določitev odgovorne osebe pristojne za posredovanje informacij javnega
značaja
5. Ustanovitev komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
6. Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
7. Določitev Pododborov pri Svetu četrtne skupnosti Šmarna gora
8. Izvolitev podpredsednic in podpredsednikov Sveta četrtne skupnosti Šmarna
gora
9. Pobude, predlogi in vprašanja članov sveta
Navzočih je bilo 9 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 9 članov sveza
Za predlagani dnevni red je glasovalo 9 članov sveta.
Dnevni red je bil sprejet.
AD 1
PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 1. SEJE SVETA ČETRTNE SKUPNOSTI ŠMARNA
GORA, MESTNE OBČINE LJUBLJANA
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 ŠT. 2/2:
Svet četrtne skupnosti Šmarna gora sprejema zapisnik 1. Seje brez pripomb.
Navzočih je bilo 9 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 9 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 9 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
AD 2
IMENOVANJE POOBLAŠČENE OSEBE ZA ZASTOPANJE ČETRTNE SKUPNOSTI V
PRAVNIH POSLIH
Predsedujoči je povedal, da na podlagi drugega odstavka 57. Člena Statuta MOL četrtno
skupnost v pravnih poslih zastopa svet ČS. Svet je kolektivni organ, zato mora pooblastiti
osebo, ki bo na podlagi sklepov sveta zastopala četrtno skupnost v pravnih poslih
( podpisovala pogodbe, naročilnice, račune…). Praviloma je to predsednik sveta, ki je na
podlagi Odloka o proračunu MOL tudi odredbodajalec za izvrševanje finančnega načrta
četrtne skupnosti (podpisuje odredbe in izplačila na podlagi računov).
Razprave ni bilo, zato je predsedujoči predlagal naslednji PREDLOG SKLEPA ŠT. 3/2:
Svet četrtne skupnosti Šmarna gora imenuje predsednika sveta g. Dejana Crneka za
pooblaščeno osebo za zastopanje četrtne skupnosti Šmarna gora v pravnih poslih.

Navzočih je bilo 9 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 9 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 9 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
AD 3
IMENOVANJE ODGOVORNE OSEBE ZA POSREDOVANJE INFORMACIJ ZA MEDIJE
Predsedujoči je povedal, da mora na podlagi tretjega odstavka 45. člena Zakona o medijih,
tudi četrtna skupnost imenovati odgovorno osebo za posredovanje informacij za medije in to
tudi javno objaviti na spletni strani ČS. Praviloma je to predsednik sveta, ki v skladu s
Statutom MOL predstavlja četrtno skupnost in svet četrtne skupnosti.
Razprave ni bilo, zato je predsedujoči predlagal naslednji PREDLOG SKLEPA ŠT. 4/2:
Svet četrtne skupnosti Šmarna gora imenuje predsednika sveta g. Dejana Crneka za
odgovorno osebo za posredovanje informacij za medije.
Navzočih je bilo 9 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 9 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 9 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
AD 4
DOLOČITEV ODGOVORNE OSEBE PRISTOJNE ZA POSREDOVANJE INFORMACIJ
JAVNEGA ZNAČAJA
Predsedujoči je povedal, da mora na podlagi prvega odstavka 9. člena Zakona o dostopu do
informacij javnega značaja tudi četrtna skupnost določiti uradno osebo pristojno za
posredovanje informacij javnega značaja in odločitev objaviti na spletni strani četrtne
skupnosti. Praviloma je to predsednik sveta, ki v skladu s Statutom MOL predstavlja četrtno
skupnost in svet četrtne skupnosti.
Razprave ni bilo, zato je predsedujoči predlagal naslednji PREDLOG SKLEPA ŠT. 5/2:
Svet četrtne skupnosti Šmarna gora imenuje predsednika sveta g. Dejana Crneka za
odgovorno osebo pristojno za posredovanje informacij javnega značaja.
Navzočih je bilo 9 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 9 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 9 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
AD 5
USTANOVITEV KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA
Predsedujoči je predlagal, da se tudi v tem mandatu ustanovi komisija za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja, kot stalna komisija sveta četrtne skupnosti. Komisijo
sestavljajo predsednik in dva člana, imenuje pa se izmed članov sveta. Komisija ima
naslednje naloge:
- daje predloge v zvezi z mandatnimi vprašanji
- daje predloge v zvezi z volitvami, imenovanji in razrešitvami

-

opravlja naloge vezane na nezdružljivost funkcije člana sveta
opravlja tudi druge naloge, ki jih določi svet

Razprave ni bilo, zato je predsedujoči predlagal naslednji PREDLOG SKLEPA ŠT. 6/2:
Svet četrtne skupnosti ustanovi tričlansko Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja kot stalno komisijo sveta četrtne skupnosti.
Navzočih je bilo 9 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 9 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 9 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
AD 6
IMENOVANJE KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA
Predsedujoči je člane sveta pozval, da predlagajo člane in predsednika komisije.
Predlogi za imenovanje so bili: Jelislava Lebesmühlbacher predsednica
Matjaž Groznik član
Franci Marolt član
Ker drugih predlogov ni bilo, je predsedujoči predlagal naslednja PREDLOGA SKLEPOV:
SKLEP ŠT. 7/2:
Za predsednico Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja se imenuje ga.
Jelislava Lebesmühlbacher.
Navzočih je bilo 9 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 9 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 9 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
SKLEP ŠT. 8/2:
Za dva člana Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja se imenujeta g.
Matjaž Groznik in g. Franci Marolt.
Navzočih je bilo 9 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 9 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 9 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
AD 7
DOLOČITEV PODODBOROV PRI SVETU ČETRTNE SKUPNOSTI ŠMARNA GORA
Predsedujoči je povedal, da so bili že v prejšnjih mandatih ustanovljeni trije Pododbori pri
svetu četrtne skupnosti in sicer:

-

Pododbor za Tacen
Pododbor za Šmartno
Pododbor za Gameljne in Rašico

Člani Pododborov so bili člani sveta, lahko tudi zunanji člani, pri odločitvah so bili samostojni.
Razprave ni bilo, zato je predsedujoči predlagal naslednji PREDLOG SKLEPA ŠT. 9/2:
Določijo se trije Pododbori pri Svetu četrtne skupnosti Šmarna gora in sicer:
Pododbor za Tacen, Pododbor za Šmartno in Pododbor za Gameljne z Rašico.
Navzočih je bilo 9 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 9 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 9 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
Predsedujoči je predlagal, da se v Pododbor za Tacen imenujejo Matjaž Groznik, Boštjan
Lah in Renata Zajc ter zunanji član Valentin Zavašnik, ki je bil predsednik pododbora v
prejšnjem mandatu.
Seji Sveta se je pridružil tudi g. Boštjan Lah.
Razprave ni bilo, zato je predsedujoči predlagal naslednji PREDLOG SKLEPA ŠT. 10/2:
V Pododbor za Tacen se imenujejo g. Matjaž Groznik, g. Boštjan Lah, ga. Renata Zajc
in g. Valentin Zavašnik.
Navzočih je bilo 10 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 10 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 10 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
Predsedujoči je predlagal, da se v Pododbor za Šmartno imenujejo Meti Buh Gašparič, Jože
Ježek, Franci Marolt, Jože Ponikvar in Maja Premrl ter zunanji član Andrej Korenč.
Razprave ni bilo, zato je predsedujoči predlagal naslednji PREDLOG SKLEPA ŠT. 11/2:
V Pododbor za Šmartno se imenujejo ga. Meti Buh Gašparič, g. Jože Ježek, g. Franci
Marolt, g. Jože Ponikvar, ga. Maja Premrl in g. Andrej Korenč.
Navzočih je bilo 10 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 10 članov sveta
Za predlagani sklep je glasovalo 10 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
Predsedujoči je predlagal, da se v Pododbor za Gameljne in Rašico imenujejo Bogdan
Groznik, Jelislava Lebesmühlbacher, Marko Ramovž in Alojz Suhoveršnik.
G. Ježek je predlagal, da se kot zunanji član v Pododbor imenuje tudi g. Franc Košir
Predsedujoči je predlagal naslednji PREDLOG SKLEPA ŠT. 12/2:

V Pododbor za Gameljne in Rašico se imenujejo g. Bogdan Groznik, ga. Jelislava
Lebesmühlbacher, g. Marko Ramovž in g. Franc Košir.
Navzočih je bilo 10 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 10 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 10 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
Predsedujoči je člane sveta pozval, da predlagajo predsednike Pododborov, sam je
predlagal g. Jožeta Ježka za predsednika Pododbora za Šmartno in g. Alojza Suhoveršnika
za predsednika Pododbora za Gameljne in Rašico.
G. Ježek je za predsednika Pododbora za Tacen predlagal g. Matjaža Groznika.
Ker drugih predlogov ni bilo, je predsedujoči predlagal naslednje PREDLOGE SKLEPOV:
SKLEP ŠT. 13/2:
Za predsednika Pododbora za Tacen se imenuje g. Matjaž Groznik.
Navzočih je bilo 10 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 10 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 10 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
SKLEP ŠT. 14/2:
Za predsednika Pododbora za Šmartno se imenuje g. Jože Ježek.
Navzočih je bilo 10 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 10 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 10 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
SKLEP ŠT. 15/2:
Za predsednika Pododbora za Gameljne in Rašico se imenuje g. Alojz Suhoveršnik.
Navzočih je bilo 10 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 10 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 10 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
AD 8
IZVOLITEV PODPREDSEDNIC IN PODPREDSEDNIKOV SVETA ČETRTNE SKUPNOSTI
ŠMARNA GORA
Predsedujoči je za podpredsednike Sveta predlagal g. Boštjana Laha, g. Marka Ramovša in
g. Alojza Suhoveršnika.
Ker drugih predlogov in razprave ni bilo, je predsedujoči predlagal naslednji

PREDLOG SKLEPA ŠT. 16/2:
Za podpredsednike Sveta četrtne skupnosti Šmarna gora se imenujejo g. Boštjan Lah,
g. Matjaž Ramovž in g. Alojz Suhoveršnik.
Navzočih je bilo 10 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 10 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 9 članov sveta.
Proti je glasoval 1 član sveta.
Sklep je bil sprejet.
AD 9
POBUDE, PREDLOGI IN VPRAŠANJA ČLANOV SVETA
Seji sveta se je pridružil tudi g. Jože Ponikvar.
Predsedujoči je člane sveta pozval, da podajo mnenja in predloge glede realiziranih in
nerealiziranih večjih in manjših nalog v prejšnjem mandatu do naslednje seje.
G. Suhoveršnik je predlagal, da se o delu v prejšnjem mandatu predhodno opredelijo
posamezni Pododbori, ki probleme po krajih bolje poznajo. Ponovno je predlagal, da kdor
izpostavi nek problem tudi skrbi nad realizacijo, predlaga rešitev in pridobi tudi soglasja (npr.
postavitev luči, omejevalcev hitrosti- grbin).
G. Lah je predlagal, da so pododbori usmerjeni tudi na širšo problematiko
G. Crnek je opozoril, da so večje nerealizirane naloge vezane na Proračun MOL,
rekonstrukcija državne ceste skozi Šmartno, Tacenske in Ceste vstaje pa na državni
proračun. Naloge za realizacijo v proračunskem letu predlagajo posamezni oddelki MOL, ki
so tudi seznanjeni z največjimi problemi v naši ČS (kanalizacija, vodovod, plinovod, pločniki).
G. M. Groznik je predlagal, da se pripravi pregled, kaj je v preteklih letih že bilo vključeno v
Proračun MOL in ni bilo realizirano, kateri projekti so še aktualni in še niso bili vključeni v
proračun. Sprašuje tudi ali so določeni roki kratkoročni ali dolgoročni v katerih bi morala biti
realizirana določena naloga npr. rekonstrukcija Tacenske ceste, izgradnja kanalizacije?
G. Ježek je vprašal zakaj četrtna skupnost ureja stvari, ki bi jih morale urediti druge
komunalne službe? Izpostavil je pluženje, vzdrževanje cest in kanalov, kosovni odvoz,
ekološke otoke.
Ga. Buh Gašparič je izpostavila odlagališče kosovnega materiala v Šmartnem v križišču,
ljudje se ustavljajo in lahko pride do nesreče.
G. Crnek je povedal, da četrtna skupnost vse predloge in pripombe pošilja na pristojne
oddelke MOL, se pa nekatere manjše komunalne zadeve prej rešijo preko četrtne skupnosti,
čeprav bi morala zanje poskrbeti MOL, vsak predlog za ekološki otok se pošlje na uskladitev
na MOL, problemi pa so z zemljišči in sosedi, ki ne dovolijo postavitev. Osnovna šola
Šmartno, v zadnjih letih pa tudi četrtna skupnost sta si vrsto let prizadevali za postavitev
fiksnih cestnih ovir, postavljene so bile šele v letošnjem letu. Vesel je vsake pomoči, da se
zadeve hitreje realizirajo.
G. Lah je povedal, da se za realizacijo varne šolske poti zavzema že od leta 2001 pa še
vedno ni realizirana

Ga. Lebesmühlbacher je vprašala kako bo sedaj s sredstvi za upokojence, ali bodo skrb
prevzela društva upokojencev?
Predsedujoči je povedal, da sta obe Društvi upokojencev sredstva za letošnje leto že prejeli.
Članom sveta pa je predsedujoči podal še sledeče informacije:
-

Državna cesta od križišča v Šmartnem do Povodja ima potrebno dokumentacijo,
ustavilo se je pri pridobitvi potrebnih zemljišč, vključila se je četrtna skupnost in
župan, vendar nekateri lastniki nočejo prodati zemljišč. Z rebalansom državnega
Proračuna so bila tudi DRSC-ju zmanjšana sredstva, kar pomeni, da je do nadaljnega
vprašljiva usoda ceste. Obstaja možnost za uvrstitev v Proračun za leto 2012, vendar
bi morala do takrat biti pridobljena vsa potrebna zemljišča. Razlastitev ni verjetna
opcija, ker rekonstrukcija ni bila umeščena v državni prostorski načrt in ni pravne
podlage v smislu javnega interesa. Dogovori so za ponovni sestanek na DRSC na
katerega je vabljen tudi g. M. Groznik.

-

Center četrtne skupnosti: v njem bodo vrtec, knjižnica, mladinski center, prostori ČS
in društev večnamenska dvorana, trgovina…), problem je nastal z odkupom zemljišč,
za otroško igrišče, ki ga potrebuje vrtec. Novoustanovljeni gospodarski svet je
postavil višjo ceno za odkup, kar pa je za MOL in podjetje Madeja nesprejemljivo.
Zato sedaj potekajo dogovori za odkup »ježarjevih zemljišč« in prizadevanjem, da
MOL odkup vključi v Proračun za leto 2011.

Ga. Buh Gašparič je vprašala ali je še vedno odprta tudi opcija za odkup cerkvenega
zemljišča?
Predsedujoči je povedal, da so odprte vse opcije, vendar pod sprejemljivimi pogoji
-

Rekonstrukcija Kajakaške ceste: stanovalci Rocenske ceste po kateri poteka obvoz
so poslali pismeno zahtevo s podpisi, da se obvoz takoj zapre zaradi neupoštevanja
dogovorov s strani Občine Medvode. Zahtevo sta podprla tudi predstavnika MOL g.
Drole in g. Možina. Do 20.12. naj bi na Kajakaški tudi položili grobo plat asfalta in jo
odprli za promet.

Predlagal je, da Svet sprejme naslednji PREDLOG SKLEPA ŠT. 17/2:
Svet četrtne skupnosti glede na predstavljene argumente stanovalcev Rocenske ulice
podpira takojšnjo zaporo obvoza po Rocenski ulici.
Navzočih je bilo 11 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 11 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 11 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
-

Podaljšanje mestnega vodovoda na ul. Bratov Novak: stanovalci so podali pobudo,
da se podaljšanje vodovoda vključi v Proračun MOL za leto 2011.

Predlagal je, da Svet sprejme naslednji PREDLOG SKLEPA ŠT. 18/2:
Svet četrtne skupnosti poziva Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, MOL, da
podaljšanje mestnega vodovoda za sedem hiš na ul. Bratov Novak prioritetno uvrsti v
Proračun za leto 2011.

Navzočih je bilo 11 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 11 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 11 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
-

Smrt dr. Avguština Laha: s strani g. Laha je prišla pismena pobuda, da četrtna
skupnost podpre predlog, da eno od ulic, cest ali šol poimenuje po dr. Avguštinu
Lahu.

Predlagal je, da Svet sprejme naslednji PREDLOG SKLEPA ŠT. 19/2:
Svet četrtne skupnosti predlaga Komisiji za poimenovanje ulic in naselij pri Mestnem
svetu, da eno od ulic, cest ali šol v Mestni občini Ljubljana poimenuje po prof. dr.
Avguštinu Lahu.
Navzočih je bilo 11 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 11 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 11 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
-

Sprememba prog LPP: na ČS Šentvid je potekal sestanek na temo ureditve proge
LPP št. 8 in vzpostavitve proge minibusov na relaciji Stanežiče-Vikrče-Pirniče in
Brnčičeva-Črnuče-Gameljne. Proga LPP št. 8 ostane nespremenjena, oba minibusa
pa bi bila časovno usklajena s progo št. 8. Obe progi z minibusom bi bili izvedljivi že
po novem letu, za Rašico pa bi bila rešitev ob spremembi Odloka, da bi se krajani
vozili s šolskim kombijem.

G. Groznik je povedal, da je dne 8.12.2010 organiziran sestanek na Agenciji RS za okolje v
zvezi s sanacijo Gameljščice, poleg njega se bosta sestanka udeležila tudi g. Crnek in g.
Suhoveršnik.
G. Crnek je povedal, da bodo na sestanku izpostavili tudi problem izpodjedanja bregov Save
v Tacnu.
Predsedujoči je ob vprašanjih in razpravi ob številnih komunalnih problemih predlagal, da
Svet sprejme naslednji
PREDLOG SKLEPA ŠT. 20/2:
Na prihodnjo sejo Sveta se povabi odgovorne v zvezi z nadaljevanjem izgradnje
kanalizacije in vodovoda v četrtni skupnosti.
Navzočih je bilo 11 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 11 članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 11 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
Ga. Lebesmühlbacher je predlagala, da se tudi v bodoče vsako leto organizira sestanek s
krajani na Rašici.
G. Suhoveršnik je povedal, da je bila ob koncu mandata prejšnjega sveta izražena pobuda,
da se pri Svetu ustanovi Odbor za zaščito in reševanje. Pobuda je bila dana zaradi

septembrskih poplav, v odboru pa bi morali biti izključno strokovnjaki, ki razmere v
posameznih delih četrtne skupnosti zelo dobro poznajo in na katere bi se lahko obračali
krajani ob naravnih nesrečah.
G. Lah je vprašal, kaj je s pobudami krajanov Vikrč in Pirnič za priključitev v MOL? Ali je
odcepitev od Občine Medvode in priključitev v MOL možna?
Predsedujoči je povedal, da je priključitev možna z izvedbo referenduma, vendar morajo
postopke speljati v Občini Medvode.
G. Ježek je vprašal, kakšni so postopki, da se Ingličeva in Juričeva ul. v Šmartnem
preimenujeta v krajevno ime Kudrovec.
Predsedujoči je odgovoril, naj pripravi pobudo s podpisi vseh stanovalcev, četrtna skupnost
pa jo bo posredovala na pristojno službo.
Dnevni red je bi s tem izčrpan in predsedujoči je sejo zaključil ob 19.45 uri.
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