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MESTNA OBČINA LJUBLJANA                             
ČETRTNA SKUPNOST �MARNA GORA          
Pločanska 8                     
1211 �MARTNO 

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

 
�tevilka: 0271-2-3/2003-14221 
Datum: 21.03.2003 
 
 
                                                             ZAPISNIK 
 
2.seje Sveta Četrtne skupnosti �marna gora, Mestne občine Ljubljana, ki je bila v četrtek 20.03.2003 
ob 18.15 uri v sejni sobi Oddelka za lokalno samoupravo, MU MOL, Pločanska 08. 
 
Sejo je sklical in vodil predsednik Sveta Četrtne skupnosti �marna gora 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,  Ivan  Bostič,  Jo�e  Je�ek, Andrej  Korenč, Tamara Krebelj,  
                                          Bo�tjan Lah, Nata�a Lipovec, Janez Novak, Alojz Suhover�nik, kasneje se   
                                          je seje udele�il �e Uro� Prosen. 
 
OPRAVIČENO ODSOTNA:  Franc  Novak, Boris Verbič 
 
NEOPRAVIČENO ODSOTNA:  �pela Verbič 
 
OSTALI NAVZOČI: Ladka Debevc, Marjeta Cedilnik strokovni sodelavki Oddelka za lokalno 
samoupravo, MU, MOL. 
 
Predsedujoči je pozdravil vse navzoče ter predlagal in dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA �t. 1/2: 
 
2. seja sveta četrtne skupnosti se bo snemala. 
 
Navzočih je bilo 8 članov sveta. 
Opredeljenih je bilo 8 članov sveta. 
Za predlagani sklep je glasovalo 8 članov sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
V nadaljevanju je predsedujoči predlagal raz�iritev dnevnega reda in sicer z novo 5. točko 
 
»Osnutek odloka o Proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2003«, ostale pa se preo�tevilčijo. 
 
Ker pripomb  na predlog ni bilo, je predsedujoči dal na glasovanje raz�iritev DNEVNEGA REDA: 
 

1. Pregled in potrditev zapisnika 1. seje Sveta Četrtne skupnosti �marna gora, MOL 
2. Poročilo komisije za mandatna vpra�anja, volitve in imenovanja pri Svetu Četrtne 

skupnosti �marna gora o morebitni nezdru�ljivosti članstva v svetu četrtne skupnosti s 
članstvom v nadzornem odboru, funkcijo �upana in pod�upana ter zaposlitvijo v mestni 
upravi 

3. Izvolitev podpredsednikov sveta Četrtne skupnosti �marna gora, MOL 
4. Dogovor o oblikovanju delovnih teles pri svetu Četrtne skupnosti �marna gora, MOL 
5. Osnutek odloka o Proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2003 
6. Dogovor o načinu re�evanja nalog Četrtne skupnosti �marna gora 
7. Vpra�anja in predlogi članov sveta Četrtne skupnosti �marna gora 
8. Razno 
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Navzočih je bilo 9 članov sveta. 
Opredeljenih je bilo 9 članov sveta. 
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  �MARNA GORA 
                                                  MESTNE OBČINE LJUBLJANA 
 
Gradivo za to točko so člani Sveta prejeli skupaj s sklicem na sejo. 
 
G. Bostič je predlagal, da se v bodoče k zapisniku pripravi tudi pregled sklepov, sprejetih na prej�nji 
seji, zaradi bolj�e preglednosti. 
 
Ker druge razprave v zvezi z zapisnikom ni bilo, je predsedujoči dal na glasovanje dva predloga 
sklepov. 
 
PREDLOG SKLEPA �t. 2/2: 
 
Pri zapisnikih na naslednjih sejah, se pripravi tudi kratek pregled sklepov, sprejetih na prej�nji 
seji sveta. 
 
Navzočih je bilo 9 članov sveta. 
Opredeljenih je bilo 9 članov sveta. 
Za predlagani sklep je glasovalo 9 članov sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
PREDLOG SKLEPA �t. 3/2: 
 
Svet Četrtne skupnosti �marna gora, Mestne občine Ljubljana sprejema zapisnik 1. seje sveta 
četrtne skupnosti �marna gora 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 
 
POROČILO KOMISIJE  ZA MANDATNA VPRA�ANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA PRI SVETU 
ČETRTNE SKUPNOSTI �MARNA GORA, MOL O MOREBITNI NEZDRU�LJIVOSTI ČLANSTVA  V 
SVETU ČETRTNE SKUPNOSTI  S ČLANSTVOM  V NADZORNEM ODBORU, FUNKCIJO �UPANA 
IN POD�UPANA TER ZAPOSLITVIJO V MESTNI UPRAVI 
 
Poročilo Komisije za mandatna vpra�anja, volitve in imenovanja je po pooblastilu predsednika komisije 
podal član komisije  g. Alojz Suhover�nik. 
 
Člani sveta četrtne skupnosti  na poročilo niso imeli pripomb, zato je predsedujoči dal na glasovanje 
PREDLOG SKLEPA �t. 4/2: 
 
Svet Četrtne skupnosti �marna gora na podlagi poročila Komisije za mandatna vpra�anja, 
volitve in imenovanja ugotavlja, da noben član Sveta Četrtne skupnosti �marna gora, MOL ni 
član nadzornega odbora, �upan ali pod�upan in ni zaposlen v mestni upravi. 
 

 2



 3

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 
 
        IZVOLITEV PODPREDSEDNIKOV SVETA ČETRTNE SKUPNOSTI �MARNA GORA 
 
Predsedujoči je povedal, da na podlagi 24. člena Pravil Četrtne skupnosti �marna gora kot predsednik 
sveta za podpredsednike sveta Četrtne skupnosti �marna gora predlaga: 
 
KREBELJ TAMARO 
LAH BO�TJANA 
PROSEN URO�A 
 
Kandidati so s kandidaturo sogla�ali. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje PREDLOG SKLEPA �t. 5/2: 
 
Svet Četrtne skupnosti �marna gora o vseh treh kandidatih za podpredsednike sveta glasuje 
istočasno. 
 
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 pozval člane sveta, da glasujejo o predlaganih kandidatih. 
 
Navzočih je bilo 9 članov sveta. 
Predlagani kandidati so dobili 8 glasov članov sveta. 
 
Predsedujoči je ugotovil, da so bili za podpredsednike Sveta Četrtne skupnosti �marna gora z večino 
glasov navzočih članov  izvoljeni: 
 
KREBELJ TAMARA 
LAH BO�TJAN 
PROSEN URO� 
 
                                                                          AD 4 
 
         DOGOVOR O OBLIKOVANJU DELOVNIH TELES PRI SVETU ČETRTNE SKUPNOSTI   
                                                              �MARNA GORA 
 
Predsedujoči je člane sveta seznanil, da je imel svet četrtne skupnosti v prej�njem mandatu �tiri 
odbore in sicer: 
 

- Odbor za področje lokalnih gospodarskih javnih slu�b, prometa, urbanizma in varstva okolja 
- Odbor za dru�bene dejavnosti 
- Odbor za gospodarske dejavnosti in turizem 
- Odbor za za�čito, re�evanje in civilno obrambo 

 
Člane sveta je seznanil, da je večina v teh odborih pripadala članom sveta, mo�nost sodelovanja v teh 
odborih pa so imeli tudi zunanji člani. 
 
G. Lah je predlagal, da svet četrtne skupnosti ustanovi odbore, kot jih je imel svet v preteklem 
mandatu. Predlagal je, da se delovno področje  odbora za dru�bene dejavnosti  raz�iri �e s področjem 
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sociale, �tevilo članov in sestavo pa svet   določi po evidentiranju predlogov članov sveta v katerem 
odboru �elijo sodelovati. 
 
Predsedujoči je dodatno pojasnil, da lahko svet četrtne skupnosti odbore kasneje raz�iri z novimi člani, 
ali pa zaradi nesodelovanja �t. članov zmanj�a. 
 
Po dalj�i razpravi članov sveta je predsedujoči dal na glasovanje PREDLOG SKLEPA �t. 6/2: 
 
Svet Četrtne skupnosti �marna gora ustanovi �tiri odbore in sicer: 
 

1. Odbor za področje lokalnih gospodarskih javnih slu�b, prometa, urbanizma in varstva   
       okolja 
2.  Odbor za dru�bene dejavnosti 
3.  Odbor za gospodarske dejavnosti in turizem 
4.  Odbor za za�čito, re�evanje in civilno obrambo 

 
Navzočih je bilo 9 članov sveta. 
Opredeljenih je bilo 9 članov sveta. 
Za predlagani sklep je glasovalo 9 članov sveta. 

 
Sklep je bil sprejet. 

 
Ga. Lipovec je predlagala, da se Odbor za dru�bene dejavnosti raz�iri �e s socialnimi zadevami in 
�portom. 

 
Predsedujoči je dal na glasovanje PREDLOG SKLEPA �t. 7/2: 

 
Delovno področje Odbora za dru�bene dejavnosti se raz�iri s področjem socialnih zadev in 
�porta in se sedaj imenuje Odbor za dru�bene dejavnosti, socialne zadeve in �port. 

 
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 nato odprl razpravo o �tevilu članov in sestavi posameznega odbora, njihovih 
predsednikih in zunanjih članih.  
Imenovanje članov odborov in njihovih predsednikov pripravi Komisija za mandatna vpra�anja, volitve 
in imenovanja na podlagi predlogov članov sveta.   

 
Po dalj�i razpravi in predlogih članov sveta je predsedujoči dal na glasovanje naslednje predloge 
sklepov:  

 
PREDLOG SKLEPA �t. 8/2: 

 
 Odbor za za�čito, re�evanje in civilno obrambo ima 7 članov. 

 
Navzočih je bilo 9 članov sveta. 
Opredeljenih je bilo 9 članov sveta. 
Za predlagani sklep je glasovalo 9 članov sveta. 

 
Sklep je bil sprejet. 

 
G. Lah je za predsednika Odbora za za�čito, re�evanje in civilno obrambo predlagal dosedanjega 
predsednika tega odbora g. Uro�a Prosena.  
       
 PREDLOG SKLEPA �t. 9/2: 
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Svet četrtne skupnosti �marna gora predlaga Komisiji za mandatna vpra�anja, volitve in 
imenovanja, da za predsednika Odbora za za�čito, re�evanje in civilno obrambo evidentira g. 
Uro�a Prosena. 
 
Navzočih je bilo 9 članov sveta. 
Opredeljenih je bilo 9 članov sveta. 
Za predlagani sklep je glasovalo 9 članov sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
PREDLOG SKLEPA �t. 10/2: 
 
 Odbor za gospodarske dejavnosti in turizem ima 11 članov. 
 
Navzočih je bilo 9 članov sveta. 
Opredeljenih je bilo 9 članov sveta. 
Za predlagani sklep je glasovalo 9 članov sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
G.Lah je za predsednico Odbora za gospodarske dejavnosti in turizem predlagal Tamaro Krebelj. 
 
PREDLOG SKLEPA �t. 11/2: 
 
Svet Četrtne skupnosti �marna gora predlaga Komisiji za mandatna vpra�anja, volitve in 
imenovanja, da za predsednico odbora za gospodarske dejavnosti in turizem evidentira 
Tamaro Krebelj. 
 
Navzočih je bilo 9 članov sveta. 
Opredeljenih je bilo 9 članov sveta. 
Za predlagani sklep je glasovalo 9 članov sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
G.Lah in ga. Lipovec sta za predsednika Odbora za področje lokalnih gospodarskih slu�b, prometa, 
urbanizma in varstva okolja predlagala g. Franca Novaka v kolikor se bo glede odsotnosti s 
kandidaturo strinjal. 
 
PREDLOG SKLEPA �t. 12/2: 
 
Svet Četrtne skupnosti �marna gora predlaga Komisiji za mandatna vpra�anja, volitve in 
imenovanja, da za predsednika Odbora za področje lokalnih gospodarskih javnih slu�b, 
prometa, urbanizma in varstva okolja evidentira g. Franca Novaka. 
 
Navzočih je bilo 9 članov sveta. 
Opredeljenih je bilo 8 članov sveta. 
Za predlagani sklep je glasovalo 8 članov sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
G.Lah je predlagal, da se v omenjeni odbor imenuje tudi ravnateljico O� �martno ga. Furlan Tatjano, 
ki je �e izrazila pripravljenost za sodelovanje. 
 
Predsedujoči je v odbor predlagal tudi g. Jurančiča kot načelnika Oddelka za urbanizem,Mestne 
občine Ljubljana. 
 
G.Je�ek je predlagal, da se v odbor imenuje tudi g. �u�tar  kot oskrbnik pokopali�ča. 
 
G. Suhover�nik je predlagal, da se v odbor imenuje tudi  g. Rotar, ki dobro pozna komunalne 
probleme Gamelj. 
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PREDLOG SKLEPA �t. 13/2: 
 
Svet Četrtne skupnosti �marna gora predlaga Komisiji za mandatna vpra�anja, volitve in 
imenovanja, da za zunanje člane Odbora za področje lokalnih gospodarskih javnih slu�b, 
prometa, urbanizma in varstva okolja evidentira ga. Tatjano Furlan, g. Igorja Jurančiča, G. 
Rafaela �u�tarja in g. Matijo Rotarja. 
 
Navzočih je bilo 10 članov sveta. 
Opredeljenih je bilo 9 članov sveta. 
Za predlagani sklep je glasovalo 8 članov sveta 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
PREDLOG SKLEPA �t. 14/2: 
 
Odbor za področje lokalnih gospodarskih javnih slu�b, prometa, urbanizma in varstva okolja 
ima 17 članov. 
 
Navzočih je bilo 10 članov sveta. 
Opredeljenih je bilo 10 članov sveta. 
Za predlagani sklep je glasovalo 10 članov sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Ga. Krebelj jn g. Lah sta  predlagala za predsednika Odbora za področje dru�benih dejavnosti, 
socialne zadeve in �port g. Dejana Crneka. 
 
Ga. Lipovec in g. Korenč sta za predsednika omenjenega odbora predlagala g. Jo�eta Je�ka. 
 
PREDLOG SKLEPA �t. 15/2: 
 
Svet Četrtne skupnosti �marna gora predlaga Komisiji za mandatna vpra�anja, volitve in 
imenovanja, da za predsednika  Odbora za področje dru�benih dejavnosti, socialnih zadev in 
�porta evidentira g. Jo�eta Je�ka. 
 
Navzočih je bilo 10 članov sveta. 
Opredeljenih je bilo 10 članov sveta. 
Za predlagani sklep je glasovalo 10 članov sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
Ga.Lipovec je predlagala, da se tudi v Odbor za dru�bene dejavnosti, socialne zadeve in �port vključi 
ga. Tatjano Furlan, ravnateljico O� �martno. 
 
G.Novak Janez je predlagal, da bi rok za predloge članov odbora podalj�ali, saj bi Dru�tvo 
upokojencev predlagalo svojega člana, vendar imajo sejo upravnega odbora vsako 1. sredo v 
mesecu. 
 
Predsedujoči na to ni pristal, je pa skupaj z g. Lahom predlagal, da se v Odboru za dru�bene 
dejavnosti, socialne zadeve in �port  pusti rezervirano mesto za člana dru�tva upokojencev. 
 
PREDLOG SKLEPA �t. 16/2: 
 
Svet Četrtne skupnosti �marna gora predlaga Komisiji za mandatna vpra�anja, volitve in 
imenovanja, da se v Odbor za dru�bene dejavnosti, socialne zadeve in �port kot zunanjo 
članico evidentira ga. Tatjano Furlan in pusti odprto mesto za člana, ki bo imenovan s strani 
Dru�tva upokojencev.  
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Navzočih je bilo 10 članov sveta. 
Opredeljenih je bilo 10 članov sveta. 
Za predlagani sklep je glasovalo 10 članov sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
PREDLOG SKLEPA �t. 17/2: 
 
Na sede�u Četrtne skupnosti �marna gora se do petka 28.03.2003  zbirajo predlogi kandidatov 
za člane v posameznih odborih. Svet Četrtne skupnosti pa pooblasti predsednika sveta, da 
čimprej skliče Komisijo za mandatna vpra�anja, volitve in imenovanja, ki bo pripravila predlog 
sestave odborov, predlog za imenovanje članov in predsednikov odborov. 
 
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 5 
 
    OSNUTEK ODLOKA O PRORAČUNU MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2003 
 
Predsedujoči je člane sveta informativno seznanil z Osnutkom Proračuna za leto 2003 predvsem z 
postavkami, ki zadevajo investicije v Četrtni skupnosti in jih pozval, naj na osnutek podajo pripombe. 
 
Po  razpravi članov sveta je predsedujoči predlagal  in dal na glasovanje naslednja predloga sklepov: 
 
PREDLOG SKLEPA �t. 18/2: 
 
Svet Četrtne skupnosti �marna gora se ne strinja s predlaganimi spremembami na progah �t. 8 
in 16 LPP in predlaga, da se naslednje spremembe vključijo v predlog Proračuna 
 

- proga �t.16 naj se podalj�a skozi Gameljne do Črnuč 
- proga �t.16 naj se podalj�a do Črnuč in naj se re�im vo�nje določi kot kro�ni promet 
- proga �t. 8 naj se podalj�a skozi Tacen, �martno in Gameljne do Črnuč in naj se re�im 

vo�nje določi kot kro�ni promet 
- v kolikor je problem velikost cesti�ča, naj se v ta namen nabavi manj�e vozilo 

 
Navzočih je bilo 10 članov sveta. 
Opredeljenih je bilo 10 članov sveta. 
Za predlagani sklep je glasovalo 10 članov sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
PREDLOG SKLEPA �t. 19/2: 
 
Svet četrtne skupnosti  se je seznanil z osnutkom Odloka o proračunu za leto 2003 in 
poobla�ča predsednika sveta, da oblikuje dodatne predloge četrtne skupnosti za vključitev v 
proračun. 
 
Navzočih je bilo 10 članov sveta. 
Opredeljenih je bilo 9 članov sveta. 
Za predlagani sklep je glasovalo 9 članov sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
G.Bostič je predlagal, da v bodoče pri razpravi o Proračunu, Mestna občina zagotovi, da na sejo pride 
nekdo, ki bo lahko strokovno in vsebinsko tolmačil postavke proračuna. 
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PREDLOG SKLEPA �t. 20/2 
 
Svet Četrtne skupnosti �marna gora daje pobudo  mestni upravi, da pri naslednjih obravnavah 
Proračuna na seji sveta četrtne skupnosti zagotovi strokovnega poročevalca, ki bo predstavil 
postavke v Proračunu članom 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 
 
    DOGOVOR O NAČINU RE�EVANJA NALOG ČETRTNE SKUPNOSTI �MARNA GORA 
 
 Predsedujoči je predstavil članom sveta tabelo, ki jo je pripravil in na katero naj bi se vpisovali vsi 
problemi, ki nastajajo v četrtni skupnosti, kako bi jih lahko re�evali in kdo je nosilec naloge. Člani sveta 
naj bi do prihodnje seje na omenjene tabele vpisali probleme, na svetu pa bi skupaj določili prioriteto 
re�evanja problemov, kateri se bodo re�evali v odborih in kateri na svetu. 
 
G.Lah je predlagal, da se problemi zberejo, o�tevilčijo in vodijo kot elektronski dnevnik v Wordu. 
Re�ene zadeve pa se objavijo na internetnih straneh. 
 
Po dalj�i razpravi članov sveta je predsedujoči predlagal naslednji PREDLOG SKLEPA �t. 21/2: 
 
Člani sveta Četrtne skupnosti �marna gora do petka 28.03.2003 evidentirajo problematiko, ki jo  
pridobijo z območja četrtne skupnosti in jo v pismeni obliki posredujejo v pisarno 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 7 
 
       VPRA�ANJA IN PREDLOGI ČLANOV SVETA ČETRTNE SKUPNOSTI �MARNA GORA 
 
G. Lah je postavil vpra�anje lastni�tva Gasilnega doma v Tacnu. 
G. Suhover�nik je postavil vpra�anje lastni�tva Doma krajanov v Gameljnah. 
 
Strokovni sodelavki  sta  pojasnili, da problem lastni�tva Gasilnega doma v Tacnu re�uje pravna 
slu�ba na Oddelku za lokalno samoupravo, Dom v Gameljnah pa je �e v upravljanju Mestne občine 
Ljubljana. 
 
Po kraj�i razpravi je predsedujoči predlagal naslednji PREDLOG SKLEPA �t. 22/2: 
 
Svet Četrtne skupnosti �marna gora predlaga sestanek v zvezi z lastni�tvom doma v Tacnu 
med načelnikom oddelka in pravno slu�bo ter predsednikom in zainteresiranimi člani sveta 
četrtne skupnosti �marna gora. 
 
Navzočih je bilo 9 članov sveta. 
Opredeljenih je bilo 9 članov sveta. 
Za predlagani sklep je glasovalo 9 članov sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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G.Je�ek je seznanil člane sveta, da se prodaja »Je�arjeva domačija« v �martnem nasproti 
pokopali�ča in da naj svet četrtne skupnosti apelira na mesto, da bi omenjeno hi�o odkupilo. 
 
Predsedujoči je zato predlagal naslednji  PREDLOG SKLEPA �t. 23/2: 
 
Svet Četrtne skupnosti �marna gora apelira na Mestno občino Ljubljana, da odkupi »Je�arjevo 
domačijo in  poobla�ča predsednika sveta g. Crneka in člana sveta g. Je�ka, da pripravita 
predlog za odkup »Je�arjeve domačije« in ga po�ljeta na pristojne mestne slu�be. 
 
Navzočih je bilo 9 članov sveta. 
Opredeljenih je bilo 9 članov sveta. 
Za predlagani sklep je glasovalo 9 članov sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
Več članov sveta je spro�ilo vpra�anje, kaj je z  zemlji�či na območju četrtne skupnosti, ki so bili prej v 
lasti biv�ih krajevnih skupnosti? 
 
Predsedujoči je na temo zemlji�ča predlagal naslednji PREDLOG SKLEPA �t. 24/2: 
 
Pristojno slu�bo Mestne uprave se zaprosi za informacijo, kako je z zemlji�či, ki so bila v lasti 
biv�ih Krajevnih skupnosti �martno Tacen in Gameljne Ra�ica. 
 
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 Svet Četrtne skupnosti sprejme SKLEP �t. 25/2: 
 
Svet Četrtne skupnosti �marna gora se strinja, da se ostala vpra�anja in pobude članov sveta 
obravnavajo na naslednji seji sveta. 
 
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 8 
 
                                                                        RAZNO 
 
G. Lah je članom sveta predlagal, da v kolikor je član sveta 3x zapored neopravičeno odsoten, ga 
zamenja naslednji na listi, od člana se odstopa ne zahteva, ampak se ga prosi da odstopi. 
 
Predsedujoči je predlagal, da se to sprejme kot pripomba, sam pa bo zadevo preveril v Statutu MOL.. 
 
G.Novak Janez je v imenu Dru�tva upokojencev predlagal, da se na MOL po�lje zahtevo da se na 
dveh vpadnicah postavi  tabli Ljubljana Tacen. 
 
Predsedujoči je zato predlagal, da Svet četrtne skupnosti sprejme naslednji   
PREDLOG SKLEPA  �t. 26/2: 
 
Svet Četrtne skupnosti �marna gora poziva pristojne slu�be DARS, da na avtocesti Ljubljana � 
Kranj  pri izvozu v smeri Ljubljana � �martno in Gameljne, na table dodajo napis Tacen. 
 
Navzočih je bilo 9 članov sveta. 
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Opredeljenih je bilo 9 članov sveta. 
Za predlagani sklep je glasovalo 9 članov sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
G. Crnek in g. Lah sta prisotne seznanila tudi s potekom priprav internetnih strani četrtne skupnosti 
�marna gora. Stro�ek izdelave je �e plačan, problem je pridobiti podatke in vsebino internetnih strani. 
Dogovori �e potekajo z O� �martno, ki pa je zaenkrat pripravila podatke samo za �martno. 
 
G.Je�ek je predlagal, da se k sodelovanju povabi tudi g. �ilca, ki je �e napisal knjigo o  Tacnu in 
�martnem. 
 
Predsedujoči je po kraj�i razpravi dal na glasovanje naslednji PREDLOG SKLEPA �t. 27/2: 
 
Pri vsebinski pripravi internetnih strani naj sodelujejo zainteresirani člani sveta, ki naj k 
sodelovanju  vključijo tudi krajane in dru�tva, ki so pripravljeni sodelovati. 
 
Navzočih je bilo 9 članov sveta. 
Opredeljenih je bilo 9 članov sveta. 
Za predlagani sklep je glasovalo 9 članov sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
Na koncu seje je g. Crnek  člane sveta seznanil tudi  dopisom  liste   Ljubljana moje mesto, v katerem 
prosijo mestne in četrtne svetnike, da prispevajo svoj finančni dele� za izgradnjo stadiona v Ljubljani. 
 
Dnevni red 2. seje Sveta Četrtne skupnosti �marna gora MOL je bil tako izčrpan in predsedujoči je 
sejo zaključil ob 21. uri. 
 
 
Zapisala:                                                                                           Predsednik Sveta Četrtne skupnosti 
Ladka Debevc                                                                                                  �marna gora 
                                                                                                                  Mestne občine Ljubljana 
                                                                                                                           Dejan Crnek 
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