
 

 

Številka: 900- 195/2012-2               

Datum:   13.10.2012   

                         

 

Z A P I S N I K 

 

5.izredne  seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, MOL, ki je bila v soboto,  13.10.2012 ob 7,00 

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,  Bogdan Groznik,  Matjaž Groznik,  Jože Ježek, Boštjan   

                                                  Lah, Jelka  Lebesmühlbacher, Franci  Marolt,  Marko  Ramovž, Alojz  

                                            Suhoveršnik  

  

ODSOTNI ČLANI SVETA: Meti Buh Gašparič, Maja Premrl, Jože Ponikvar, Renata Zajc                                        

 

OSTALI NAVZOČI: Ladka Debevc, Brigita Pavlič – strokovni sodelavki Službe za lokalno  

                                samoupravo, MU, MOL  

 

Predsedujoči je pozdravil vse navzoče in predlagal DNEVNI RED, ki so ga člani sveta prejeli skupaj 

z vabilom na sejo. 

 

1. Potrditev predloga Proračunov in Plana malih del za leti 2013 in 2014 

 

Dnevni red je bil soglasno sprejet. 

 

                                                             AD 1 

POTRDITEV PREDLOGA PRORAČUNOV IN PLANA MALIH DEL ZA LETI 2013 IN 2014 

 

Predsedujoči je prisotne člane Sveta seznanil s ponudbo KPL za ureditev ceste za Savo in predlogom 

razdelitve nalog za Plan malih del za leti 2013 in 2014. 

 

G. M. Groznik je povedal, da je ponudba KPL absolutno predraga in predlagal, da se v Plan malih del 

za ureditev ceste za Savo nameni samo 4.000,00 €. 

 

Predsedujoči je po krajši razpravi predlagal naslednji PREDLOG SKLEPA ŠT. 1/5i: 

 

V Plan malih del za leto 2013 se vključi postavitev luči javne razsvetljave na pešpoti med Cesto 

vstaje in cesto v Gameljne, za trgovino Rašica v Zg. Gameljnah in v Sr. Gameljnah 23 v 

skupnem znesku 5.500 €, v Plan malih del za leto 2014 pa se vključi ureditev ceste za Savo v 

znesku 4.000 €. 

 

Navzočih je bilo 9 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 9 članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo 9 članov sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 



 

 

Po sprejetem sklepu je predsedujoči v razpravi predlagal PREDLOG SKLEPA št. 2/5i: 

 

Novoletna seja Sveta četrtne skupnosti s pogostitvijo se  izvede v Gostilni Grad v Tacnu v 

četrtek 29.11.2012.  
 

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 tudi povedal, da so bili na pristojne službe poslani naslednji dopisi: 

 

- na LPP za postavitev novih košev za odpadke na novi postaji v Šmartnem in v Tacnu 

- na Oddelek za kulturo za obnovo spomenika “Vstaje slovenskega naroda”, ker stoji na 

privatnem zemljišču oddelek predlaga sestanek 

- na OGDP za vzdrževanje zelenih površin v četrtni skupnosti 

 

Dnevni red je bil s tem izčrpan in predsedujoči je sejo zaključil ob 7.30. uri. 

 

Zapisala:                                                                          Predsednik Sveta četrtne skupnosti 

Ladka Debevc                                                                                     Šmarna gora 

                                                                                                     Mestne občine Ljubljana 

                                                                                                           Dejan Crnek 

 

  


