
 

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

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

 
�tevilka: 0271-4-2/2003-14221 
Datum:  26. 5. 2003 
 
 
                                           ZAPISNIK 
 
4. seje Sveta Četrtne skupnosti �marna gora, ki je bila v četrtek 22. 5. 2003 ob 18.30 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 10 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, Boris  
                                           Verbič   
                                            
OPRAVIČENO ODSOTNA: �pela Verbič, Franc Novak 
 
NEOPRAVIČENO ODSOTEN: Uro� Prosen 
 
OSTALI NAVZOČI: Matej Lek�e - izdelovalec internetnih strani 
 
Predsedujoči je pozdravil vse navzoče, ter predlagal in dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA �t. 1/4: 
 
4. seja sveta četrtne skupnosti �marna gora se bo snemala. 
 
Navzočih je bilo 10 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, da se 1. točka  DNEVNEGA  REDA, ki so ga člani sveta 
četrtne skupnosti �marna gora prejeli skupaj s sklicem na sejo  raz�iri in sicer: 
 
» pregled in prikaz gradiva za spletne strani četrtne skupnosti �marna gora«  
 
Ker razprave  na to temo ni bilo, je predsedujoči dal na glasovanje naslednji DNEVNI RED: 
 

1. a/ Pregled in prikaz gradiva za spletne strani četrtne skupnosti �marna gora, MOL 
      b/ Pregled in potrditev zapisnika 3. seje Sveta Četrtne skupnosti �marna gora, MOL 
2. Poročila o konstituiranju odborov pri Svetu Četrtne skupnosti �marna gora, MOL 
3. Oblikovanje predloga programa dela Četrtne skupnosti �marna gora za leto 2003 
4. Oblikovanje delovnega osnutka finančnega načrta Četrtne skupnosti �marna gora, 

MOL za leto 2004 
5. Oblikovanje predlogov za vključitev v proračun MOL za leto 2004 
6. Razno 
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Navzočih je bilo 10 članov sveta. 
Opredeljenih je bilo 10 članov sveta. 
Za predlagani dnevni red je glasovalo 10 članov sveta. 
 
Dnevni red je bil sprejet. 
 
                                                                     AD 1a/ 
 
PREGLED IN PRIKAZ GRADIVA ZA SPLETNE STRANI  ČETRTNE SKUPNOSTI �MARNA GORA 
 
Pri tej točki dnevnega reda je predsedujoči takoj predal besedo  g. Lahu, ki  je predstavil g. Mateja 
Lek�eta, kateri je izdelal predlog spletnih strani Četrtne skupnosti �marna gora in mu predal besedo. 
 
G. Lek�e je ob projekciji članom sveta predstavil spletne strani s podatki, ki so �e na voljo (splo�ni 
podatki, zgodovina, geografija) in strani, kjer podatkov �e ni  (turizem, �port in kultura) 
 
Po predstavitvi in projekciji je predsedujoči odprl razpravo v kateri so sodelovali člani sveta: g. Crnek, 
G. Lah, g.Je�ek, g. Suhover�nik in g. Verbič. 
 
Na koncu razprave je predsedujoči dal na glasovanje naslednje predloge sklepov: 
 
PREDLOG SKLEPA �t. 2/4: 
 
Svet Četrtne skupnosti �marna gora sprejema predlagano re�itev za spletne strani in odobrava 
nadaljno delo pri pripravi spletnih strani. 
 
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. 3/4: 
 
Član sveta četrtne skupnosti �marna gora g. Lah pripravi dopis za vsa dru�tva, ki delujejo na 
območju četrtne skupnosti s katerim jih prosi za sodelovanje pri pripravi spletnih strani. 
Dru�tva  naj svoje predloge naslovijo na sede� Četrtne skupnosti �marna gora do petka 6. 6. 
2003. 
 
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. 4/4: 
 
Član sveta četrtne skupnosti g. Lah bo pregledal zbrana gradiva, ki jih bodo poslala 
posamezna dru�tva in se z g. Lek�etom dogovoril, da pripravi dodatno ponudbo o statičnih in 
dinamičnih spletnih straneh, ponudba g. Lek�eta pa se bo obravnavala na naslednji seji sveta 
četrtne skupnosti �marna gora. 
 
Navzočih je bilo 10 članov sveta. 
Opredeljenih je bilo 10 članov sveta. 
Za predlagani sklep je glasovalo 10 članov sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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                                                                        AD 1b/ 
 
PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 3. SEJE SVETA ČETRTNE SKUPNOSTI �MARNA GORA 
 
Gradivo za to točko dnevnega reda so člani Sveta prejeli skupaj s sklicem na sejo. 
 
Na zapisnik ni bilo pripomb, zato je predsedujoči dal na glasovanje PREDLOG SKLEPA �t. 5/4: 
 
Svet Četrtne skupnosti �marna gora, Mestne občine Ljubljana sprejema zapisnik 3. 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 
 
        POROČILA O KONSTITUIRANJU ODBOROV  PRI SVETU ČETRTNE SKUPNOSTI  
                                                           �MARNA GORA 
 
Gradivo za to točko dnevnega reda so člani Sveta prejeli skupaj s sklicem na sejo. 
 
Predsedujoči je pozval predsednike posameznih odborov, da podajo poročila o konstituiranju odborov 
pri Svetu Četrtne skupnosti �marna gora 
 

1. Odbor za dru�bene dejavnosti, socialne zadeve in �port poročilo je podal predsednik 
odbora g. Je�ek: 

 
- imenovani so bili trije pododbori in sicer: področje dru�benih dejavnosti vodi g. �ilc 

                                                                              področje socialnih zadev vodi ga. Jaklič 
                                                                              področje �porta vodi g. Novak Jure 

 
-     pododbor za socialne zadeve:               �ola ponuja prehrano za krajane po zmerni ceni 

                                                                            skupaj z RK in Karitasom se pripravi seznam krajanov,           
                                                                            ki so bolni ali socialno ogro�eni 
 
      -    pododbor za dru�bene dejavnosti:    predlaga, da se 5. maj, ko je bila ustanovljena O� �martno   
                                                                      predlaga za praznik Četrtne skupnosti �marna gora 
 
      -    pododbor za �port predlaga:             organizira se turnir v tenisu v septembru  
                                                                      organizira se turnir v namiznem tenisu v oktobru 
                                                                      leto 2004: celovito zdru�iti prireditve v okviru bodočega  
                                                                      praznika četrtne skupnosti 
 
V razpravi ki je sledila so sodelovali: g. Crnek, g. Lah (ki je tudi podal pripombo na zapisnik v pisni 
obliki), ga. Lipovec, g. Je�ek in  g. Novak Janez  
 
Po razpravi je predsedujoči dal na glasovanje  naslednje predloge sklepov: 
 
PREDLOG SKLEPA �t. 6/4: 
 
Svet Četrtne skupnosti �marna gora bo o mo�nem datumu  5. maju kot prazniku četrtne 
skupnosti odločal na prihodnji seji in upo�teval tudi morebitne predloge dru�tev in ostalih 
občanov, ki jih morajo na sede� četrtne skupnosti oddati do petka 6. junija 2003. 
 
Navzočih je bilo 9 članov sveta. 
Opredeljenih je bilo 9 članov sveta. 
Za predlagani sklep je glasovalo 9 članov sveta. 
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Sklep je bil sprejet. 
 
PREDLOG SKLEPA �t. 7/4: 
 
Na predlog g. Laha se izdela zgibanka, ki se jo po�lje vsem občanom četrtne skupnosti in s 
katero bi predstavili delo sveta četrtne skupnosti, v njej pa naj bi bil tudi poziv občanom, za 
predlo�itev idej za podobo znaka četrtne skupnosti �marna gora po katerem bi bila 
prepoznavna. 
 
Navzočih je bilo 9 članov sveta. 
Opredeljenih je bilo 9 članov sveta. 
Za predlagani sklep je glasovalo 7 članov sveta. 
Proti predlaganemu sklepu sta glasovala 2 člana sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
PREDLOG SKLEPA �t. 8/4: 
 
Odbor za dru�bene dejavnosti, socialne zadeve in �port  pri svetu četrtne skupnosti �marna 
gora naj se ponovno sestane in vse predloge odbora v pismeni obliki predlo�i na naslednji seji 
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.  
 
2. Odbor za za�čito, re�evanje in civilno obrambo poročilo je podal član odbora g. Suhover�nik 
 

- odbor je na sejo povabil tudi policista g. Gabra, ki je zadol�en za četrtno skupnost �marna 
gora in na podlagi njegove ocene je varnost v četrtni skupnosti �marna gora zadovoljiva 

 
- na Policijski postaji �i�ka bodo spremljali stanje ogro�enosti v četrtni skupnosti in po potrebi 

podali predlog za sestanek odbora 
 

- najbolj pereč problem predstavlja »Kardeljeva vila«, kjer se zadr�uje mladina, ki povzroča 
hrup in vandalizem pri okoli�kih stanovalcih 

 
- predsednik Sveta Četrtne skupnosti �marna gora naj organizira srečanje med krajani in 

policijo, kjer bi le ta predstavila samoza�čitne ukrepe pri varovanju premo�enja 
 
V razpravi, ki je sledila, so sodelovali g. Crnek, g. Lah, g. Novak Janez, g, Je�ek, g. Suhover�nik, ga. 
Lipovec in ga. Krebelj. 
 
Po razpravi je predsedujoči dal na glasovanje naslednji  predlog sklepov:   
 
PREDLOG SKLEPA �t. 9/4: 
 
Član sveta četrtne skupnosti g. Novak Janez pripravi dopis  do 26. 5. 2003, ki se ga po�lje 
�upanji Mestne občine Ljubljana in Ministrstvu za obrambo RS, ki začasno upravlja z objektom. 
 
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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Predsedujoči je predlagal sklic zbora krajanov, na katerem bi se predstavil Svet četrtne skupnosti ter 
program dela sveta četrtne skupnosti. 
 
Skozi razpravo so člani sveta določili okvirni datum zbora krajanov in sicer 11. 6. 2003 in s tem v zvezi 
tudi datum naslednje seje Sveta Četrtne skupnosti �marna gora  in sicer 9. 6. 2003. 
 
Predsedujoči je zato dal na glasovanje naslednji  PREDLOG SKLEPA �t. 10/4: 
 
Predsednik Sveta Četrtne skupnosti �marna gora pripravi predlog sklica za zbor krajanov z 
naslednjim dnevnim redom: 
 

 
-     predstavitev Sveta Četrtne skupnosti �marna gora 
- program dela četrtne skupnosti in predstavitev odborov pri Svetu Četrtne skupnosti 

�marna gora 
- predstavitev samoza�čitnih ukrepov pri varovanju premo�enja s strani pristojnega 

policista 
- razno 

 
in ga v skladu s Statutom po�lje �upanji Mestne občine Ljubljana 
 
Navzočih je bilo 9 članov sveta. 
Opredeljenih je bilo 9 članov sveta 
Za predlagani sklep je glasovalo 9 članov sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
3. Odbor za področje lokalnih gospodarskih javnih slu�b, prometa, urbanizma in varstva okolja   
     
V odsotnosti predsednika odbora g. Novaka Franca sta poročili podala predsednika pododborov za 
�martno g Korenč in za Gameljne g. Bostič 
 
Pododbor za �martno poročilo je podal predsednik pododbora g. Korenč: 
 

- imenovani so bili trije pododbori in sicer: pododbor za Tacen vodi g. Lah 
                                                                       pododbor za �martno vodi g. Korenč 
                                                                       pododbor za Gameljne vodi g. Bostič 
 
-     prodaja »Je�arjeve domačije« obstajata dve mo�nosti: 

a/ odkupi jo mesto in pripravi ustrezen urbanističen program 
b/ podjetje Reality iz Kranja, ki ga zastopa g. Marolt in je �e lastnik dela zemlji�ča nadaljuje s   
   projektom gradnje novega objekta, kjer bi bila po�ta in ostale dejavnosti ter zagotovi  
   ustrezno �tevilo parkirnih mest 

    
- dve suhi drevesi na zemlji�ču »Je�arjeve domačije« ki bi ju bilo potrebno odstraniti, saj 

ogro�ata varnost otrok, ostalih pe�cev in avtomobilov 
 

- ureditev dela Juričeve ulice: g. Korenč se pogovori z stanovalci, da bi ulico uredili skupaj s 
četrtno skupnostjo, pismeni predlog bo podan na naslednji seji sveta 

 
- ureditev Ingličeve ulice: pismeni predlog pripravi g. Je�ek 

 
- odvodnjavanje Gustinčičeve ulice: ureditev zajeta  v proračunu MOL za leto 2003 

 
- v kri�i�ču Ceste vstaje in Grobeljce se sku�a urediti otok za ločeno zbiranje odpadkov, g. 

Je�ek bo preveril lastni�tvo zemlji�ča 
 

- pododbor daje pobudo, da se na cvetličarne in vrtnarije v četrtni skupnosti in njeni okolici  
naslovi dopis, da uredijo zelene otoke na kri�i�čih in postavijo tudi svoje oglasne table 

 

 5



 

- �tevilne prito�be občanov glede pokopov na pokopali�ču �martno, ker se izvajajo pokopi 
pokojnih, ki �ivijo  izven četrtne skupnosti �marna gora � zadol�i se strokovna sodelavka, da 
preveri Odlok, ki obravnava to problematiko 

  
V razpravi, ki je sledila so sodelovali: g. Crnek, g. Je�ek, g.Korenč, g. Suhover�nik in g. Lah, (ki je tudi 
podal pismeno pripombo na zapisnik)  
 
Po razpravi je predsedujoči dal na glasovanje naslednja dva predloga sklepov: 
 
PREDLOG SKLEPA �t. 11/4: 
 
Predsednik pododbora za �martno g. Korenč skliče Odbor za področje lokalnih gospodarskih 
javnih slu�b, prometa, urbanizma in varstva okolja na katerega se povabi tudi predstavnika 
podjetja Reality g. Marolta, ki naj pojasni nadaljne aktivnosti glede gradnje novega objekta ob 
»Je�arjevi domačiji«. 
 
 
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. 12/4 
 
Član sveta četrtne skupnosti g. Suhover�nik se v zvezi s suhima drevesoma na zemlji�ču 
»Je�arjeve domačije« pove�e z revirnim gozdarjem, ki naj si drevesi ogleda in izda odločbo 
lastnikom o njihovi odstranitvi. 
 
Navzočih je bilo 9 članov sveta. 
Opredeljenih je bilo 9 članov sveta 
Za predlagani  sklep je glasovalo 9 članov sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
Pododbor za Gameljne poročilo je podal predsednik pododbora g. Bostič, ki je najprej vpra�al g. 
Laha, ki ga na seji Odbora za lokalne gospodarske javne slu�be, promet, urbanizem in varstvo okolja 
ni bilo ali sprejema funkcijo vodenja pododbora za Tacen. 
 
G.Lah se je z vodenjem pododbora za Tacen strinjal. 
 
G. Bostič  je nato podal poročilo pododbora za Gameljne: 
 

- za nelegalni izkop gramoza v Sp. Gameljnah je bil 20. 5. 2003 poslan dopis na pristojne 
in�pekcijske slu�be 

 
- za nedokončano kanalizacijo v Sp. Gameljnah je bil  20. 5. 2003 poslan dopis na JP VO-KA 

 
- glede javne razsvetljave v Zg.Gameljnah in javnega prevoza pa pododbor predlaga, da k 

re�evanju te problematike pristopi Svet Četrtne skupnosti �marna gora 
 
V razpravi, ki je sledila so sodelovali. G. Crnek, g. Bostič, g. Korenč, g. Suhover�nik, g. Je�ek in g. 
Lah, ki je protestiral, ker  odbor za področje lokalnih gospodarskih javnih slu�b, prometa, urbanizma in 
varstva okolja ni obravnaval in upo�teval vseh njegovih predlogov. 
 
Predsedujoči je g. Lahu predlagal, da se pove�e s predsednikom odbora g. Novak Francem, ki naj 
skliče novo sejo odbora. 
 
Po razpravi je predsedujoči dal na glasovanje naslednja dva predloga sklepov 
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PREDLOG SKLEPA �t. 13/4 sklep je predlagal g. Bostič: 
 
Svet Četrtne skupnosti �marna gora poobla�ča predsednika Sveta, da organizira sestanek z g. 
Klavsom, Načelnikom oddelka za gospodarske javne slu�be in promet pri Mestni občini 
Ljubljana in ostalimi zainteresiranimi člani 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. 
 
PREDLOG SKLEPA �t. 14/4: sklep je predlagal g. Je�ek: 
 
Na vsako od prihodnjih sej Sveta Četrtne skupnosti �marna gora se glede na dnevni red seje 
povabi odgovorno osebo s strani Mestne občine Ljubljana. 
 
Navzočih je bilo 9 članov sveta. 
Opredeljenih je bilo 9 članov sveta. 
Za predlagani sklep je glasovalo 9 članov sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
4. Odbor za gospodarske dejavnosti in turizem poročilo je podala predsednica odbora ga. Krebelj 
 

- imenovan je bil pododbor za turizem, ki ga vodi ga. Vrečko 
 
- svetu četrtne skupnosti predlaga zamenjavo dveh zunanjih članov, ki nimata interesa   

             sodelovati v odboru; to sta g. Novak Jure in taborniki Ra�i�ki rod; 
 

- odbor predlaga Svetu Četrtne skupnosti, da se na Mestni urad za statistiko po�lje vlogo za 
izpis vseh obrtnikov in podjetij v četrtni skupnosti 

 
- odbor predlaga svetu, da se del finančnih sredstev četrtne skupnosti dodeli Turističnemu 

dru�tvu �marna gora, ki je predlo�ilo pismeni predlog potreb dru�tva za ureditev kraja in 
Planinskemu dru�tvu �marna gora, ki je predlo�ilo pismeni predlog o sofinanciranju četrtne 
skupnosti za ureditev poti na �marno goro mimo gostilne Grad v Tacnu. 

 
V razpravi, ki je sledila so sodelovali g. Crnek, ga. Krebelj, g. Je�ek in g. Lah. 
 
Po razpravi je predsedujoči dal na glasovanje naslednje  predloge sklepov: 
 
PREDLOG SKLEPA �t. 15/4: 
 
Odbor za gospodarske dejavnosti in turizem pripravi predlog o zamenjavi dveh zunanjih članov 
odbora g. Novak Jureta in predstavnika tabornikov, ter predlog skupaj s predlogi za nove člane 
po�lje na Komisijo za mandatna vpra�anja, volitve in imenovanja pri Svetu Četrtne skupnosti 
�marna gora. 
 
Navzočih je bilo 8 članov sveta. 
Opredeljenih je bilo 8 članov sveta. 
Za predlagani sklep je glasovalo 8 članov sveta. 
 
Sklep je bil sprejet 
 
PREDLOG SKLEPA �t. 16/4: 
 
Svet Četrtne skupnosti �marna gora podpira predlog Odbora za gospodarske dejavnosti in 
turizem, da se na Mestni urad za statistiko in analize po�lje vlogo za izpis obrtnikov in podjetij 
v Četrtni skupnosti �marna gora. 
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Navzočih je bilo 8 članov sveta. 
Opredeljenih je bilo 8 članov sveta. 
Za predlagani sklep je glasovalo 8 članov sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
PREDLOG SKLEPA  �t. 17/4: 
 
Svet Četrtne skupnosti �marna gora poziva Odbore pri svetu četrtne skupnosti, da ponovno 
pregledajo vse predloge in pobude za vključitev v proračun četrtne skupnosti jih finančno 
ovrednotijo in jih v pismeni obliki po�ljejo na sede� Četrtne skupnosti do petka 6. junija 2003. 
Na podlagi prispelih predlogov, bo predsednik oblikoval predlog proračuna za leto 2003. 
 
Navzočih je bilo 8 članov sveta. 
Opredeljenih je bilo 8 članov sveta. 
Za predlagani sklep je glasovalo 8 članov sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
                                                                       AD 3 
 
OBLIKOVANJE PREDLOGA PROGRAMA DELA ČETRTNE SKUPNOSTI �MARNA  GORA ZA  
                                                                      LETO 2003 
 
Člani Sveta Četrtne skupnosti �marna gora so se dogovorili, da bodo o tej točki dnevnega reda 
razpravljali na naslednji seji Sveta Četrtne skupnosti �marna gora. 
 
                                                                        AD 4 
 
  OBLIKOVANJE DELOVNEGA OSNUTKA FINANČNEGA NAČRTA ČETRTNE SKUPNOSTI  
                    �MARNA GORA , MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2004 
 
Člani Sveta Četrtne skupnosti �marna gora so se dogovorili, da bodo o tej točki dnevnega reda 
razpravljali na naslednji seji Sveta Četrtne skupnosti �marna gora. 
 
                                                                         AD 5 
 
       OBLIKOVANJE PREDLOGOV ZA VKLJUČITEV V PRORAČUN MOL ZA LETO 2004 
 
Člani Sveta Četrtne skupnosti �marna gora so se dogovorili, da bodo o tej točki dnevnega reda 
razpravljali na naslednji seji Sveta Četrtne skupnosti �marna gora. 
 
                                                                         AD 6 
 
                                                                        RAZNO 

 
G. Lah je vpra�al, kaj je z lastni�tvom Gasilnega doma v Tacnu? 
 
Predsedujoči mu je pojasnil, da je bil na Mestno občino Ljubljana, Oddelek za lokalno samoupravo 
s tem v zvezi poslan dopis,  tudi sam je o tem �e govoril z Načelnikom oddelka g Grunfeldom, ki je 
povedal, da z dvorano v Tacnu upravljajo gasilci in mora Mestna občina za najem dvorane plačati, 
lahko pa se najame dvorana v Gameljnah po predhodnem dogovoru s strokovno sodelavko. 
 
G. Lah je vpra�al, kak�ne so sankcije glede na  neopravičene izostanke članov sveta? 
 
Predsedujoči mu je pojasnil, da sedanji predpisi tega ne obravnavajo. 
 
Ob koncu razprave je predsedujoči dal na glasovanje �e naslednji PREDLOG SKLEPA �t. 18/4: 
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Predsedniki posameznih odborov ponovno pokličejo zunanje člane posameznih odborov in 
jih povpra�ajo o njihovem sodelovanju v odborih. 
 
Navzočih je bilo 7 članov sveta. 
Opredeljenih je bilo 7 članov sveta. 
Za predlagani sklep je glasovalo 7 članov sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
Dnevni red 4. seje Sveta Četrtne skupnosti �marna gora, MOL je bil tako izčrpan in predsedujoči 
je sejo zaključil ob 22.15 uri. 
 
 
 
Zapisala:                                                                                    Predsednik Sveta Četrtne skupnosti 
Ladka Debevc                                                                                              �marna gora 
                                                                                                             Mestne občine Ljubljana 
                                                                                                                       Dejan Crnek 
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