
 

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

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

 
�tevilka: 0271-1-4/2003-14221 
Datum: 16.01.2003 
                                                             ZAPISNIK 
 

1.seje Sveta Četrtne skupnosti �marna gora, Mestne občine Ljubljana, ki je bila: 
 
-  v sredo, dne 15.01.2003 ob 17.00 uri � I. zasedanje  
-  v sredo, dne 12.02.2003 ob 17.00 uri  - II. zasedanje 
-  v sredo, dne 19.02.2003 ob 19.00 uri  - III. zasedanje 
v sejni sobi Oddelka za lokalno samoupravo, Mestne uprave, Mestne občine Ljubljana, Pločanska 
8. 
 
Prvo zasedanje 1. seje je na podlagi petega odstavka 58. člena Statuta Mestne občine Ljubljana 
sklicala  �upanja Mestne občine Ljubljana gospa Viktorija Potočnik, vodila pa jo je, po pooblastilu  
�upanje gospe Danice Sim�ič  direktorica Mestne uprave, Mestne občine Ljubljana ga. Amalija 
�iftar. 
 
Na začetku prvega zasedanja 1.seje je predsedujoča ugotovila, da je od 13 članov sveta na seji 
navzočih vseh 13 članov, kar pomeni, da je bil svet sklepčen in je lahko pričel z delom. 
 
Na prvem zasedanju 1. seje sveta dne 15.01.2003 so bili NAVZOČI ČLANI SVETA:  
 
Ivan Bostič, Dejan Crnek, Jo�e Je�ek, Andrej Korenč, Tamara Krebelj, Bo�tjan Lah, Nata�a 
Lipovec, Franc Novak, Janez Novak, Uro� Prosen, Alojz Suhover�nik, Boris Verbič, �pela Verbič. 
 
OSTALI NAVZOČI: Amalija �iftar � direktorica Mestne uprave, MOL, Marjana Grobelnik � 
namestnica načelnika Oddelka za lokalno samoupravo, MU,MOL, Blanka Ču�in � svetovalka v 
Oddelku za lokalno samoupravo, MU, MOL, Ladka Debevc � strokovna sodelavka v Oddelku za 
lokalno samoupravo, MU, MOL in Marjeta Cedilnik � strokovna sodelavka v Oddelku za lokalno 
samoupravo MU, MOL. 
 
Direktorica Mestne uprave, Mestne občine Ljubljana gospa Amalija �iftar je pozdravila navzoče in 
jim čestitala k izvolitvi za člane sveta četrtne skupnosti, ter predlagala in dala na glasovanje                      
 
PREDLOG  SKLEPA �t. 1/1: 

 
1. seja sveta četrtne skupnosti se bo snemala. 

 
        Navzočih je bilo 13 članov sveta. 

  Opredeljenih je bilo 12 članov sveta.       
        Za predlagani sklep je glasovalo 12 članov sveta. 
         
        Sklep je bil sprejet. 
 
         
         V nadaljevanju je predsedujoča predlagala dnevni red, ki so ga člani sveta četrtne skupnosti    
          prejeli skupaj s sklicem seje. 
 
         Ker predlogov za spremembo ali raz�iritev dnevnega reda ni bilo, je predsedujoča dala na   
         glasovanje naslednji dnevni red: 
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1. Poročilo Mestne volilne komisije o izidu volitev za člane Sveta Četrtne skupnosti 
�marna gora, Mestne občine Ljubljana 

2. Imenovanje  Komisije za mandatna vpra�anja, volitve in imenovanja Sveta Četrtne 
skupnosti �marna gora, Mestne občine Ljubljana 

3. Poročilo Komisije za mandatna vpra�anja, volitve in imenovanja Sveta Četrtne 
skupnosti �marna gora, Mestne občine Ljubljana in potrditev mandatov 

4. Izvolitev predsednika Sveta Četrtne skupnosti �marna gora, Mestne občine Ljubljana 
 
Navzočih je 13 članov sveta. 
Opredeljenih je bilo 13 članov sveta. 
Za predlagani dnevni red je glasovalo 13 članov sveta. 
 
Dnevni red je sprejet. 
 
 
                                                                   AD 1. 
 
POROČILO MESTNE VOLILNE KOMISIJE O IZIDU VOLITEV ZA ČLANE SVETA ČETRTNE  
                      SKUPNOSTI �MARNA GORA, MESTNE OBČINE LJUBLJANA 
 
Gradivo za to točko dnevnega reda so člani sveta četrtne skupnosti prejeli skupaj s sklicem seje. 
 
V kraj�i razpravi je g. Novak Franc vpra�al ga. Verbič ali so odpravljeni razlogi za njeno razre�itev v 
prvem mandatu. 
Ga. Verbič je potrdila, da so razlogi odpravljeni. 
 
G.Lah je vpra�al g. Bostiča po pravilnem nazivu njegovega imena Ivan ali Ivo. 
G. Bostič je odgovoril, da je  uradno Ivan. 
 
Ker člani sveta drugih pripomb na poročilo niso imeli, je predsedujoča dala na glasovanje PREDLOG 
SKLEPA �t. 2/1: 
 
Svet četrtne skupnosti se je seznanil s poročilom Mestne volilne komisije o izidu volitev za 
člane Sveta Četrtne skupnosti �marna gora, Mestne občine Ljubljana. 
 
Navzočih je bilo 13 članov sveta. 
Opredeljenih je bilo 13 članov sveta. 
Za predlagani sklep je glasovalo 13 članov sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
                                                                   AD 2. 
 
IMENOVANJE KOMISIJE ZA MANDATNA VPRA�ANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA SVETA  
                                      ČETRTNE SKUPNOSTI �MARNA GORA 
 
Na podlagi 27. člena Pravil Četrtne skupnosti �marna gora, Mestne občine Ljubljana, je predsedujoča 
predlagala, da člani sveta četrtne skupnosti podajo predloge  za imenovanje predsednika Komisije za 
mandatna vpra�anja, volitve in imenovanja. 
 
Predloga sta bila naslednja: 
 
1. Boris Verbič, ki ga je predlagal Bo�tjan Lah 
2. �pela Verbič, ki jo je predlagal Uro� Prosen 
 
Kandidata sta s kandidaturo sogla�ala. 
 
Ker drugih predlogov ni bilo, je predsedujoča pozvala člane sveta h glasovanju o kandidatih za 
predsednika komisije za mandatna vpra�anja, volitve in imenovanja. 
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Navzočih je bilo 13 članov. 
Predlagana kandidata sta prejela naslednje �tevilo glasov: 
 
1. Boris Verbič    8 glasov 
2. �pela Verbič   4 glasove 
 
Predsedujoča je ugotovila, da je za predsednika Komisije za mandatna vpra�anja, volitve in 
imenovanja Sveta Četrtne skupnosti �marna gora imenovan  Boris Verbič. 
 
Na podlagi 27. člena Pravil Četrtne skupnosti �marna gora, Mestne občine Ljubljana je predsedujoča 
predlagala, da člani sveta podajo predloge kandidatov za dva člana Komisije za mandatna vpra�anja, 
volitve in imenovanja. 
 
Predloga sta bila naslednja: 
 

1. Janez Novak, ki sta ga predlagala Bo�tjan Lah in Tamara Krebelj 
2. Alojz Suhover�nik, ki ga je predlagal Uro� Prosen 

 
Kandidata sta s kandidaturo sogla�ala. 
 
Ker drugih predlogov ni bilo, je predsedujoča na predlog nekaterih članov sveta dala na glasovanje 
PREDLOG SKLEPA �t. 3/1: 
 
Svet Četrtne skupnosti �marna gora o obeh kandidatih za dva člana komisije za mandatna 
vpra�anja, volitve in imenovanja glasuje istočasno. 
 
Navzočih je bilo 13 članov sveta. 
Opredeljenih je bilo 13 članov sveta. 
Za predlagani sklep je glasovalo 13 članov sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
Navzočih je bilo 13 članov sveta. 
 
Predlagana kandidata sta dobila 11 glasov članov sveta. 
 
V Komisijo za mandatna vpra�anja, volitve in imenovanja  sta bila imenovana: 
 

1. Janez Novak 
2. Alojz Suhover�nik 

 
 
Predsedujoča je v nadaljevanju  sklicala 1. sejo komisije za mandatna vpra�anja, volitve in imenovanja 
ter predlagala naslednji dnevni red: 
 

1. Oblikovanje predloga potrditve mandatov članom sveta 
2. Oblikovanje predloga sklepa o ugotavljanju nezdru�ljivosti članstva v svetu četrtne 

skupnosti s članstvom v nadzornem odboru, funkcijo �upana in pod�upana ter 
zaposlitvijo v mestni upravi. 

 
Da bi komisija lahko opravila svoje delo je predlagala 15 minutni odmor. 
 
                                                                     AD 3. 
 
           POROČILO KOMISIJE ZA MANDATNA VPRA�ANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA  
                                                     IN POTRDITEV MANDATOV 
 
Predsednik Komisije za mandatna vpra�anja, volitve in imenovanja gospod Boris Verbič je podal 
poročilo in predlog sklepa komisije o potrditvi mandatov članov sveta četrtne skupnosti. 
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Po poročilu predsednika komisije je predsedujoča dala na glasovanje naslednji PREDLOG SKLEPA 
�t. 4/1: 
 
Svet Četrtne skupnosti �marna gora, Mestne občine Ljubljana sprejme poročilo Komisije za 
mandatna vpra�anja, volitve in imenovanja Sveta Četrtne skupnosti �marna gora in potrjuje 
mandate naslednjim članom sveta: 
 

1. Ivanu Bostiču 
2. Dejanu Crneku 
3. Jo�etu Je�ku 
4. Andreju Korenču 
5. Tamari Krebelj 
6. Bo�tjanu Lahu 
7. Nata�i Lipovec 
8. Francu Novaku 
9. Janezu Novaku 
10. Uro�u Prosenu 
11. Alojzu Suhover�niku 
12. Borisu Verbiču 
13. �peli Verbič 

 
Navzočih je bilo 13 članov sveta. 
Opredeljenih je bilo 13 članov sveta. 
Za predlagani sklep je glasovalo 13 članov sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
Na podlagi predloga komisije za mandatna vpra�anja, volitve in imenovanja je predsedujoča dala na 
glasovanje naslednji PREDLOG SKLEPA �t. 5/1: 
 
Svet Četrtne skupnosti �marna gora, Mestne občine Ljubljana zadol�i Komisijo za mandatna 
vpra�anja, volitve in imenovanja, da v čim kraj�em času poroča svetu o morebitnih 
nezdru�ljivostih članstva v svetu četrtne skupnosti s članstvom v nadzornem odboru, funkcijo 
�upana in pod�upana ter zaposlitvijo v mestni upravi. 
 
Navzočih je bilo 13 članov sveta. 
Opredeljenih je bilo 13 članov sveta. 
Za predlagani sklep je glasovalo 13 članov sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
                                                                  AD 4. 
 
                                         IZVOLITEV PREDSEDNIKA SVETA 
                                      ČETRTNE SKUPNOSTI �MARNA GORA 
 
Predsedujoča je pozvala člane sveta četrtne skupnosti, da skladno z 23. členom Pravil Četrtne 
skupnosti �marna gora, Mestne občine Ljubljana predlagajo kandidate za predsednika sveta. 
 
Predlogi so bili naslednji: 
 
Člani sveta četrtne skupnosti Nata�a Lipovec, Tamara Krebelj, Janez Novak in Franc Novak so 
predlagali, da se za predsednika sveta izvoli gospod Franc Novak. Kandidat je s kandidaturo sogla�al. 
 
Člani sveta četrtne skupnosti Uro� Prosen, �pela Verbič, Alojz Suhover�nik in Ivan Bostič so 
predlagali, da se za predsednika sveta izvoli gospod Dejan Crnek. Kandidat je s kandidaturo sogla�al. 
 
Član sveta četrtne skupnosti Andrej Korenč je predlagal, da se za predsednika sveta izvoli gospod 
Jo�e Je�ek, vendar predsedujoča te kandidature ni sprejela, saj morajo predlog podpreti najmanj �tirje 
člani sveta. 
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Predsedujoča je člane sveta seznanila tudi z mo�nostjo tajnega glasovanja za predsednika sveta 
četrtne skupnosti �marna gora. 
 
Po kraj�i razpravi, je predsedujoča dala na glasovanje PREDLOG SKLEPA �t. 6/1: 
 
Izvolitev predsednika sveta četrtne skupnosti  �marna gora, Mestne občine Ljubljana se izvede 
s  tajnim glasovanjem.                                                                
 
Navzočih je bilo 13 članov sveta. 
Opredeljenih je bilo 13 članov sveta. 
Za predlagani sklep je glasovalo 13 članov sveta. 
 
Sklep je bil sprejet.  
 
Pred glasovanjem za predsednika sveta sta se kandidata g. Franc Novak in g. Dejan Crnek na predlog 
članov sveta ga. Verbič �pele in g. Bostič Ivana predstavila. 
 
Po predstavitvi obeh kandidatov za predsednika sveta četrtne skupnosti �marna gora je predsedujoča  
pozvala Komisijo za mandatna vpra�anja, volitve in imenovanja Sveta Četrtne skupnosti �marna gora, 
Mestne občine Ljubljana, da v dvorani izvede tajno glasovanje za volitve predsednika sveta četrtne 
skupnosti in odredila 15 minutni odmor. 
Po končanem glasovanju in zaključenem delu Komisije za mandatna vpra�anja, volitve in imenovanja 
je predsedujoča nadaljevala s sejo, ter zaprosila predsednika komisije, da svet seznani z izidom 
tajnega glasovanja. 
 
Predsednik  Komisije za mandatna vpra�anja, volitve in imenovanja je prebral zapisnik o delu komisije  
iz katerega je bilo razvidno, da  sta kandidata za predsednika sveta četrtne skupnosti �marna gora 
prejela naslednje �tevilo glasov: 
 
- oddanih je bilo 13 glasovnic/ neveljavna je bila 1 glasovnica/ 
 
1. DEJAN CRNEK         6 glasov 
2. FRANC NOVAK         6 glasov 
 
Predsedujoča je ugotovila, da nihče od kandidatov ni dobil potrebne večine  glasov, zato se opravi 2. 
krog glasovanja in odredila 15 minutni odmor. 
 
Po končanem 2. krogu glasovanja in zaključenem delu Komisije za mandatna vpra�anja, volitve in 
imenovanja je predsedujoča nadaljevala s sejo ter prosila predsednika komisije, da člane sveta 
seznani z izidom  tajnega glasovanja 2. kroga. 
 
Predsednik Komisije za mandatna vpra�anja, volitve in imenovanja je prebral zapisnik o delu komisije 
iz katerega je bilo razvidno, da sta kandidata za predsednika sveta četrtne skupnosti �marna gora 
prejela naslednje �tevilo glasov: 
 
- oddanih je bilo 13 glasovnic/ neveljavna je bila 1 glasovnica/ 
 
1. DEJAN CRNEK           6  glasov 
2. FRANC NOVAK           6  glasov 
 
Predsedujoča je ugotovila, da nihče od kandidatov ni dobil potrebne večine  glasov ter povedala, da 
se, ker tudi po 2. krogu glasovanja noben kandidat ni dobil potrebne večine glasov, ponovi 
kandidacijski postopek na podlagi novega predloga kandidatur. 
 
Članica sveta Nata�a Lipovec je predlagala, da se seja prekine in nadaljuje drugič. 
 
Predsedujoča je dala na glasovanje PREDLOG SKLEPA  �t. 7/1: 
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1. seja Sveta Četrtne skupnosti �marna gora, Mestne občine Ljubljana se prekine in ponovno 
skliče v �tirinajstih dneh oz. v mesecu februarju. 
 
Navzočih je bilo 13 članov sveta. 
Opredeljenih je bilo 13 članov sveta. 
Za predlagani sklep je glasovalo 13 članov sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
Seja je bila prekinjena ob 18.30 uri. 
 
���������������������������������������������. 
 
II. zasedanje 1. seje Sveta Četrtne skupnosti �marna gora, Mestne občine Ljubljana je bilo v 
sredo 12.02.2003 ob 17. uri v sejni sobi Oddelka za lokalno samoupravo, Mestne uprave, 
Mestne občine Ljubljana, Pločanska 8. 
 
Nadaljevanje 1. seje sveta je na podlagi petega odstavka 58. člena Statuta Mestne občine Ljubljana 
sklicala �upanja Mestne občine Ljubljana ga. Danica Sim�ič, po njenem pooblastilu pa jo je vodil 
Pod�upan Mestne občine Ljubljana g. Stane Brezovar. 
 
Na začetku drugega zasedanja 1. seje sveta je predsedujoči ugotovil, da je od 13 članov sveta na seji 
navzočih 12 članov, kar pomeni, da je bil svet sklepčen in je lahko pričel z delom. 
 
Na drugem zasedanju 1. seje sveta dne 12.02.2003 so bili NAVZOČI ČLANI SVETA: 
 
Ivan Bostič, Dejan Crnek, Jo�e Je�ek, Andrej Korenč, Tamara Krebelj, Bo�tjan Lah, Nata�a Lipovec, 
Franc Novak, Janez Novak, Uro� Prosen, Alojz Suhover�nik, Boris Verbič 
 
OPRAVIČILA SE JE ČLANICA SVETA  �pela Verbič 
 
OSTALI NAVZOČI: Stane Brezovar � pod�upan Mestne občine Ljubljana, Vojko Grunfeld � Načelnik 
Oddelka za lokalno samoupravo, MU, MOL Marjana Grobelnik � namestnica načelnika Oddelka za 
lokalno samoupravo,  MU, MOL, Blanka Ču�in � svetovalka v Oddelku za lokalno samoupravo, MU, 
MOL, Ladka Debevc � strokovna sodelavka v Oddelku za lokalno samoupravo, MU, MOL in Marjeta 
Cedilnik � strokovna sodelavka v Oddelku za lokalno samoupravo MU, MOL. 
 
Pod�upan Mestne občine Ljubljana g. Stane Brezovar je pozdravil vse navzoče ter predlagal, da svet 
nadaljuje s  4. točko dnevnega reda 
 
Na prvem zasedanju 1. seje po ponovnem glasovanju o dveh predlaganih kandidatih za predsednika 
sveta in ugotovitvi predsedujoče, da noben kandidat ni dobil potrebne večine glasov, je svet sprejel 
sklep, da se seja prekine. 
 
Predsedujoči je  pozval člane sveta četrtne skupnosti �marna gora, da skladno z 23. členom Pravil 
četrtne skupnosti �marna gora, Mestne občine Ljubljana predlagajo kandidate za predsednika sveta. 
 
Predlogi so bili naslednji: 
 
Člani sveta četrtne skupnosti Uro� Prosen, Ivan Bostič, Alojz Suhover�nik in Boris Verbič so 
predlagali, da se za predsednika sveta izvoli gospod Dejan Crnek. Kandidat je s kandidaturo sogla�al. 
 
Člani sveta četrtne skupnosti Nata�a Lipovec, Bo�tjan Lah, Janez Novak in Tamara Krebelj so 
predlagali, da se za predsednika sveta izvoli gospod Franc Novak. Kandidat je s kandidaturo sogla�al. 
 
Na podlagi sklepa sprejetega na  prvem zasedanju 1. seje, da  se o predsedniku sveta glasuje tajno je 
predsedujoči zaprosil Komisijo za mandatna vpra�anja, volitve in imenovanja, Sveta Četrtne skupnosti 
�marna gora, Mestne občine Ljubljana, da v dvorani izvede tajno glasovanje za predsednika sveta in 
predlagal 15. minutni odmor.    
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Po končanem glasovanju in zaključenem delu Komisije za mandatna vpra�anja, volitve in imenovanja 
je predsedujoči nadaljeval s sejo, ter zaprosil predsednika komisije, da svet seznani z izidom tajnega 
glasovanja.  
 
Predsednik Komisije za mandatna vpra�anja, volitve in imenovanja je prebral zapisnik o delu komisije 
iz katerega je bilo razvidno, da sta kandidata za predsednika sveta četrtne skupnosti �marna gora 
prejela naslednje �tevilo glasov: 
 
- oddanih je bilo 12 glasovnic/ neveljavna je bila 1 glasovnica/ 
 
1. DEJAN CRNEK         6 glasov 
2. FRANC NOVAK         5 glasov 
 
Predsedujoči je ugotovil, da nihče od kandidatov ni dobil potrebne večine glasov, zato je na predlog 
članov sveta dal na glasovanje  PREDLOG SKLEPA �t. 8/1: 
 
Za izvolitev predsednika Sveta Četrtne skupnosti �marna gora se opravi drugi krog glasovanja 
med predlaganima kandidatoma. 
 
Navzočih je bilo 12 članov sveta. 
Opredeljenih je bilo 12 članov sveta. 
Za predlagani sklep je glasovalo 12 članov sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
Predsedujoči je ponovno pozval Komisijo za mandatna vpra�anja, volitve in imenovanja Sveta Četrtne 
skupnosti �marna gora, Mestne občine Ljubljana, da v dvorani izvede tajno glasovanje za volitve 
predsednika sveta četrtne skupnosti in odredil 15 minutni odmor. 
 
Po končanem drugem krogu glasovanja in zaključenem delu Komisije za mandatna vpra�anja, volitve 
in imenovanja je predsedujoči nadaljeval sejo ter zaprosil predsednika komisije, da člane sveta 
seznani z izidom tajnega glasovanja drugega kroga. 
 
Predsednik Komisije  za mandatna vpra�anja, volitve in imenovanja je prebral zapisnik o delu komisije 
iz katerega je bilo razvidno, da sta kandidata za predsednika sveta četrtne skupnosti �marna gora 
prejela naslednje �tevilo glasov: 
 
- oddanih je bilo 12 glasovnic/ neveljavna je bila 1 glasovnica/ 
 
1. DEJAN CRNEK          6 glasov 
2. FRANC NOVAK          5 glasov 
 
Predsedujoči je ugotovil, da tudi po drugem krogu glasovanja nihče od predlaganih kandidatov ni dobil 
potrebne večine glasov za izvolitev in predstavil dve mo�nosti: 
 

1. Seja se nadaljuje s ponovitvijo kandidacijskega postopka 
2. Seja se prekine in določi nov termin za nadaljevanje seje 

 
Po kraj�i razpravi je član sveta g.Lah predlagal, da se ponovi postopek kandidiranja na podlagi 
novega predloga kandidatov. 
 
Predsedujoči je zato dal na glasovanje  PREDLOG SKLEPA �t. 9/1: 
 
Kandidacijski postopek za predsednika Sveta Četrtne skupnosti �marna gora se ponovi. 
 
Navzočih je bilo 12 članov sveta. 
Opredeljenih je bilo 7 članov sveta. 
Za predlagani sklep je glasovalo 7 članov sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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Predsedujoči je pozval člane sveta četrtne skupnosti, da skladno z 23. členom Pravil Četrtne skupnosti 
�marna gora, Mestne občine Ljubljana predlagajo  kandidate za predsednika sveta. 
 
Predlogi so bili naslednji: 
 
Član sveta četrtne skupnosti Bo�tjan Lah je predlagal, da se za predsednika sveta izvoli gospod 
Bo�tjan Lah in se takoj tudi predstavil, njegovo kandidaturo so po predstavitvi podprli �e člani sveta 
Tamara Krebelj, Boris Verbič in Nata�a Lipovec. Kandidat je s kandidaturo sogla�al. 
 
Član sveta četrtne skupnosti Andrej Korenč je predlagal, da se za predsednika sveta izvoli gospod 
Jo�e Je�ek, ki se je tudi predstavil, njegovo kandidaturo sta po predstavitvi podprla �e Janez Novak in 
Jo�e Je�ek, vendar njegove kandidature predsedujoči ni sprejel, saj ni imel podpore vsaj �tirih članov 
sveta. 
 
Član sveta četrtne skupnosti Dejan Crnek je predlagal, da se za predsednika sveta izvoli gospod 
Dejan Crnek , njegovo kandidaturo pa so podprli �e Uro� Prosen, Ivan Bostič, in Alojz Suhover�nik. 
Kandidat je s kandidaturo sogla�al. 
 
Po kraj�i razpravi je predsedujoči  ponovno pozval Komisijo za mandatna vpra�anja, volitve in 
imenovanja Sveta Četrtne skupnosti �marna gora, Mestne občine Ljubljana, da v dvorani izvede tajno 
glasovanje za volitve predsednika sveta četrtne skupnosti in odredil 15 minutni odmor. 
 
Po končanem glasovanju in zaključenem delu Komisije za mandatna vpra�anja, volitve in imenovanja 
je predsedujoči nadaljeval s sejo, ter zaprosil predsednika komisije, da svet seznani z izidom tajnega 
glasovanja. 
 
Predsednik komisije za mandatna vpra�anja, volitve in imenovanja je prebral zapisnik o delu komisije 
iz katerega je bilo razvidno, da sta kandidata za predsednika sveta četrtne skupnosti �marna gora 
prejela naslednje �tevilo glasov: 
 
- oddanih je bilo 12 glasovnic/ neveljavne so bile 3 glasovnice/ 
 
1. DEJAN CRNEK         4 glasove 
2. BO�TJAN LAH          5 glasov 
 
Predsedujoči je ugotovil, da nihče od kandidatov ni dobil potrebne večine glasov, zato je predlagal 
drugi krog glasovanja. 
 
Član sveta g. Boris Verbič je predlagal, da bi se drugi krog glasovanja opravil z javnim glasovanjem. 
 
Predsedujoči je povedal, da je o tem predlogu potrebno glasovati in sprejeti sklep o javnem glasovanju 
in s tem preklicati sklep o tajnem glasovanju, ki je bil sprejet na prvem zasedanju dne 15.01.2003. 
 
Predsedujoči je zato dal na glasovanje PREDLOG SKLEPA �t.  10/1: 
 
Drugi krog volitev za predsednika sveta četrtne skupnosti �marna gora med kandidatoma 
Dejanom Crnekom in Bo�tjanom Lahom se opravi z javnim glasovanjem. 
 
Navzočih je bilo 12 članov sveta. 
Opredeljenih je bilo 6 članov sveta. 
Za predlagani sklep je glasovalo 6 članov sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
Članica sveta ga. Lipovec je glasovanju ugovarjala, zato je predsedujoči ponovno dal na glasovanje 
PREDLOG SKLEPA �t. 10/1: 
 
Drugi krog volitev za predsednika sveta četrtne skupnosti �marna gora med kandidatoma 
Dejanom Crnekom in Bo�tjanom Lahom se opravi z javnim glasovanjem. 
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Navzočih je bilo 12 članov sveta. 
Opredeljenih je bilo 12 članov sveta. 
Za predlagani sklep je glasovalo 6 članov sveta. 
Proti predlaganemu sklepu je glasovalo 6 članov sveta. 
 
Sklep ni bil sprejet.  
 
Predsedujoči je člane sveta seznanil, da ostaja v veljavi sklep o tajnem glasovanju za predsednika 
sveta, ki je bil sprejet na prvem zasedanju dne 15.01.2003 in ponovno zaprosil Komisijo za mandatna 
vpra�anja, volitve in imenovanja Sveta Četrtne skupnosti �marna gora, Mestne občine Ljubljana, da v 
dvorani izvede drugi krog tajnega glasovanja za predsednika sveta ter odredil odmor. 
 
Po končanem drugem krogu glasovanja in zaključenem delu Komisije za mandatna vpra�anja, volitve 
in imenovanja je predsedujoči pozdravil Načelnika Oddelka za lokalno samoupravo, Mestne občine 
Ljubljana g. Vojka Grunfelda, ki je pri�el naknadno na sejo in nato zaprosil predsednika komisije, da 
člane sveta seznani z izidom tajnega glasovanja drugega kroga. 
 
Predsednik Komisije za mandatna vpra�anja, volitve in imenovanja je prebral zapisnik o delu komisije 
iz katerega je bilo razvidno, da sta kandidata za predsednika sveta četrtne skupnosti �marna gora 
prejela naslednje �tevilo glasov: 
 
- oddanih je bilo 12 glasovnic/ neveljavni sta bili 2 glasovnici/ 
 
1. DEJAN CRNEK          6 glasov 
2. BO�TJAN LAH          4 glasove 
 
Predsedujoči je ugotovil, da nihče od kandidatov tudi po drugem krogu ni dobil potrebne večine glasov 
in predlagal, da se seja prekine in nadaljuje drugič. 
Zato je dal na glasovanje PREDLOG SKLEPA �t. 11/1: 
 
Prvo nadaljevanje 1. seje Sveta Četrtne skupnosti �marna gora, Mestne občine Ljubljana se 
prekine in nadaljuje drugič. 
 
Navzočih je bilo 12 članov sveta. 
Opredeljenih je bilo 12 članov sveta. 
Za predlagani sklep je glasovalo 12 članov sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
Član sveta g. Prosen je predlagal, da se seja sveta prestavi na kasnej�o uro. 
Člana sveta ga. Nata�a Lipovec in g. Bo�tjan Lah sta predlagala, da se nadaljevanje seje skliče čez 
en teden to je 19.02.2003 ob 19. uri. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje PREDLOG SKLEPA �t. 12/1: 
 
Drugo nadaljevanje 1. seje Sveta Četrtne skupnosti �marna gora se skliče v sredo, 19.02.2003 
ob 19 uri. 
 
Navzočih je bilo 12 članov sveta. 
Opredeljenih je bilo 12 članov sveta. 
Za predlagani sklep je glasovalo 12 članov sveta 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
Seja je bila prekinjena ob 19. uri. 
��������������������������������������������� 
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III. zasedanje 1. seje Sveta Četrtne skupnosti �marna gora, Mestne občine Ljubljana je bilo v 
sredo 19.02.2003 ob 19. uri v sejni sobi Oddelka za lokalno samoupravo, Mestne uprave, 
Mestne občine Ljubljana, Pločanska 8. 
 
Nadaljevanje 1. seje sveta je na podlagi petega odstavka 58. člena Statuta Mestne občine Ljubljana in 
po pooblastilu �upanje Mestne občine Ljubljana ga. Danice Sim�ič sklical Pod�upan Mestne občine 
Ljubljana g. Stanko Brezovar. Po pooblastilu �upanje Mestne občine Ljubljana ga. Danice Sim�ič je 
sejo vodil Načelnik oddelka za lokalno samoupravo g. Vojko Grunfeld. 
 
Na začetku tretjega zasedanja 1. seje sveta je predsedujoči ugotovil, da je od 13 članov sveta na seji 
navzočih 13 članov, kar pomeni, da je bil svet sklepčen in je lahko pričel z delom. 
 
Na tretjem zasedanju 1. seje sveta dne 19.02.2003 so bili NAVZOČI ČLANI SVETA: 
 
Ivan Bostič, Dejan Crnek, Jo�e Je�ek, Andrej Korenč, Tamara Krebelj, Bo�tjan Lah, Nata�a Lipovec, 
Franc Novak, Janez Novak, Uro� Prosen, Alojz Suhover�nik, Boris Verbič in �pela Verbič. 
 
OSTALI NAVZOČI: Vojko Grunfeld � Načelnik oddelka za lokalno samoupravo, MU, MOL, Sonja 
Fojkar � namestnica načelnika oddelka za lokalno samoupravo, MU, MOL, Blanka Ču�in -  svetovalka 
v oddelku za lokalno samoupravo, MU, MOL, Ladka Debevc � strokovna sodelavka v Oddelku za 
lokalno samoupravo, MU, MOL, Marjeta Cedilnik � strokovna sodelavka v oddelku za lokalno 
samoupravo, MU, MOL in ga. Nada �umi � odgovorna urednica Glasila Ljubljana 
 
Načelnik oddelka za lokalno samoupravo, Mestne uprave, Mestne občine Ljubljana g. Vojko Grunfeld 
je pozdravil vse navzoče ter predlagal, da svet nadaljuje  s 4. točko dnevnega reda. 
 
Predsedujoči je pozval člane sveta četrtne skupnosti �marna gora, da skladno s 23. členom Pravil 
četrtne skupnosti �marna gora, Mestne občine Ljubljana predlagajo kandidate za predsednika sveta. 
 
Predlogi so bili naslednji: 
 
Člani sveta četrtne skupnosti Uro� Prosen, Ivan Bostič, �pela Verbič in Alojz Suhover�nik so 
predlagali, da se za predsednika sveta izvoli gospod Dejan Crnek. Kandidat je s kandidaturo sogla�al. 
 
Člani sveta četrtne skupnosti Nata�a Lipovec, Tamara Krebelj, Bo�tjan Lah in Janez Novak so 
predlagali, da se za predsednika sveta izvoli gospod Franc Novak. Kandidat je s kandidaturo sogla�al. 
 
Na podlagi sklepa sprejetega  na prvem zasedanju 1. seje, da se o predsedniku  sveta glasuje tajno je 
predsedujoči zaprosil Komisijo za mandatna vpra�anja, volitve in imenovanja, Sveta Četrtne skupnosti 
�marna gora, Mestne občine Ljubljana, da v dvorani izvede tajno glasovanje za predsednika sveta in 
predlagal odmor. 
 
Po končanem glasovanju in zaključenem delu Komisije za mandatna vpra�anja, volitve in imenovanja 
je predsedujoči nadaljeval s sejo, ter zaprosil predsednika komisije, da svet seznani z izidom tajnega 
glasovanja. 
 
Predsednik Komisije za mandatna vpra�anja, volitve in imenovanja je prebral zapisnik o delu komisije 
iz katerega je bilo razvidno, da sta kandidata za predsednika sveta četrtne skupnosti �marna gora 
prejela naslednje �tevilo glasov: 
 
- oddanih je bilo 13 glasovnic/ neveljavnih ni bilo/ 
 
1. DEJAN CRNEK             7 glasov 
2. FRANC NOVAK            6 glasov 
 
Predsedujoči je ugotovil, da je bil z večino glasov navzočih članov za PREDSEDNIKA SVETA 
ČETRTNE SKUPNOSTI �MARNA GORA IZVOLJEN  
 
  DEJAN CRNEK 
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Predsedujoči je novoizvoljenemu predsedniku čestital, novoizvoljeni predsednik pa se je članom sveta 
zahvalil za izkazano zaupanje in napovedal, da bo v najkraj�em času sklical novo sejo sveta. 
 
Dnevni red 1. seje Sveta Četrtne skupnosti �marna gora, Mestne občine Ljubljana je bil izčrpan in 
predsedujoči je zaključil sejo ob 19.30 uri. 
 
 
 
Zapisala:                                                                                          Po pooblastilu �upanje 
Ladka Debevc                                                                    Načelnik oddelka za lokalno samoupravo 
                                                                                                              Vojko Grunfeld 
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