
MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
ČETRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA              
Pločanska 8                     
1211 ŠMARTNO 

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

 
Številka: 0271-8-4/2003-14221 
Datum:  5.11. 2003 
 
 
                                                          ZAPISNIK 
 

1. korespondenčne seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, Mestne občine Ljubljana, 
Pločanska 8, z dne 24.10.2003, ki je bila sklicana dne 17.10.2003 in je potekala do vključno 
24.10.2003. 

 
Seja  se je pričela v  ponedeljek 20.10.2003 in je potekala do vključno petka 24.10.2003 do 13. ure. 
Sejo je sklical predsednik Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, Mestne občine Ljubljana g. Dejan 
Crnek. 
 
Določen je bil naslednji DNEVNI RED: 
 

1. Mnenje o izbiri izvajalca za postavitev krajevnih tabel na območju Četrtne skupnosti 
Šmarna gora 

 
                                                                        AD 1 
 
V zvezi s to točko dnevnega reda z naslovom Mnenje o izbiri izvajalca za postavitev krajevnih tabel na 
območju Četrtne skupnosti Šmarna gora, je bila članom sveta poslana preglednica z izvajalci teh del in 
njihovimi cenami za posamezne storitve. Člani sveta so izbirali med naslednjimi izvajalci: 
 

- Javna razsvetljava Ljubljana, ki bi table tudi vzdrževala                                 sk.zn. 54.535,20 
- Meblo Nova Gorica, ki bi table samo izdelal, ne bi jih postavil in vzdrževal    sk.zn. 27.767,00 
- Kania Krško, ki table izdela in postavi in jih ne vzdržuje                                 sk.zn. 49.195,20 
- Signako Ljubljana, ki table izdela in postavi in jih ne vzdržuje                        sk.zn. 35.385,00 

 
Ker ob sklicu korespondenčne seje še ni bilo pridobljeno soglasje Mestne občine Ljubljana, Oddelka 
za gospodarske javne službe in promet, so bili člani sveta pozvani, da na podlagi preglednice 
izvajalcev  podajo svoje mnenje.                
 
Svoja mnenja so do vključno 24.10.2003 posredovali naslednji člani sveta: 
 
BORIS VERBIČ (po E mailu) IVAN BOSTIČ, JANEZ NOVAK, UROŠ PROSEN IN ŠPELA VERBIČ (po 
E mailu), naknadno je bilo ugotovljeno, da je svoje mnenje po E mailu dne 22.10.2003 poslal tudi Alojz 
Suhoveršnik 
 
Vsi sodelujoči člani sveta so za izvajalca del podprli podjetje Javna razsvetljava. 
 
Ker je o točki dnevnega reda svoje mnenje podalo le šest članov sveta korespondenčna seja sveta ni 
bila sklepčna. 
 
 
Zapisala:                                                                                           Predsednik Sveta Četrtne skupnosti 
Ladka Debevc                                                                                                      Šmarna gora 
                                                                                                                       Mestne občine Ljubljana 
                                                                                                                              Dejan Crnek 
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