
 

 

 Mestna občina 

Ljubljana 

           Četrtna skupnost Šentvid Prušnikova ulica 106 

1210 Ljubljana -  Šentvid 

telefon: 01 512 46 07 

faks: 01 512 06 81 

mol.sentvid@ljubljana.si 

www.ljubljana.si 

Številka: 900-270/2014-2 

Datum: 24. 11. 2014 

 

Z  A  P  I  S  N  I  K 

 

1. seje Sveta Četrtne skupnosti Šentvid, ki je bila v torek 18. novembra 2014 v prostorih Četrtne 

skupnosti Šentvid, Prušnikova 106, Ljubljana-Šentvid s pričetkom ob 18. uri. 

NAVZOČI ČLANI SVETA: 

Mateja Brus, Blaž Gregorin, Alojzij Hiti, Robert Ivanc, Matija Jutraž, Janez Kregar, Mirta Lučič, 

Janez Maren, Aleš Perčič, Samo Podgornik, Jože Sever, Alija Strunčnik Urbanč, Lili Tancar in 

Damijan Volavšek. 

 

OSTALI NAVZOČI: 

Dejan Crnek – podžupan MOL, Andreja Bečan – predsednica Volilne komisije Četrtne skupnosti 

Šentvid, Vojko Grünfeld – vodja Službe za lokalno samoupravo MU MOL, Blanka Čušin Marčenko 

– vodja odseka za delovanje ČS MOL v SLS MU MOL, Simona Križanec in Robert Golavšek – 

MOL SLS. 

 

IZOSTANEK JE OPRAVIČILA: Majda Kajzer. 

 

 

Sejo je na podlagi šestega odstavka 58. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 

66/07 – uradno prečiščeno besedilo in 15/12) sklical župan MOL g. Zoran Janković, po njegovem 

pooblastilu pa jo je vodil podžupan MOL g. Dejan Crnek.  

V uvodu v sejo je predsedujoči pozdravil navzoče in jim čestital k izvolitvi v Svet Četrtne skupnosti 

Šentvid. 

Navzoče je seznanil, da se seja snema. 

Seja je bila sklicana z naslednjim dnevnim redom: 

1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov Sveta Četrtne skupnosti Šentvid 

Mestne občine Ljubljana 

2. Poročilo Volilne komisije četrtne skupnosti o izidu volitev za člane Sveta Četrtne 

skupnosti Šentvid Mestne občine Ljubljana 

3. Imenovanje komisije za potrditev mandatov članov sveta četrtne skupnosti 

4. Poročilo komisije za potrditev mandatov članov sveta četrtne skupnosti in potrditev 

mandatov članov sveta četrtne skupnosti 

5. Izvolitev predsednika sveta četrtne skupnosti. 

 

Predsedujoči je povedal, da se skladno z drugim odstavkom 11. člena Poslovnika Mestnega sveta 

MOL o dnevnem redu konstitutivne seje sveta četrtne skupnosti ne razpravlja in ne odloča ter prešel 

na prvo točko dnevnega reda. 
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AD 1 
UGOTOVITEV ŠTEVILA NAVZOČIH NOVOIZVOLJENIH ČLANOV SVETA 

ČETRTNE SKUPNOSTI ŠENTVID MESTNE OBČINE LJUBLJANA 

Predsedujoči je ugotovil da ima svet Četrtne skupnosti Šentvid 15 članov, da je prisotnih 14 članov. S 

tem je svet sklepčen in lahko prične z delom. 

 

AD 2 

POROČILO VOLILNE KOMISIJE ČETRTNE SKUPNOSTI O IZIDU VOLITEV 

ZA ČLANE SVETA ČETRTNE SKUPNOSTI ŠENTVID 

 

 

Poročilo Mestne volilne komisije MOL o izidu volitev v Svet Četrtne skupnosti Šentvid so 

člani sveta prejeli s sklicem seje in je priloga temu zapisniku. 

 

Predsedujoči je zaprosil predsednico Volilne komisije Četrtne skupnosti Šentvid ga. Andrejo 

Bečan, da predstavi poročilo volilne komisije. 

 

Po zaključku predstavitve poročila, je predsedujoči navzoče pozval k razpravi. 

 

Prijav k razpravi ni bilo.  

Predsedujoči je navzoče seznanil, da svet četrtne skupnosti odloča z večino opredeljenih 

glasov navzočih članov sveta, kot določa 19. y člen Zakona o lokalni samoupravi. Svet lahko 

veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina članov sveta. 

 

Na glasovanje je dal predlog SKLEPA 1/1: 

 

Svet četrtne skupnosti se je seznanil s poročilom Mestne volilne komisije o izidu rednih 

volitev za člane Sveta Četrtne skupnosti Šentvid dne 5.10.2014. 

 

 

Navzočih je bilo 14 članov Sveta. 

Opredeljenih je bilo 14 članov Sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 14 članov Sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 
 

AD3. 

IMENOVANJE KOMISIJE ZA POTRDITEV MANDATOV ČLANOV SVETA 

ČETRTNE SKUPNOSTI 
 

V uvodu v točko je predsedujoči povedal da v skladu z 12. členom Poslovnika Mestnega 

sveta MOL, svet četrtne skupnosti izmed navzočih svetnikov imenuje predsednika in dva 

člana komisije za potrditev mandatov članov sveta četrtne skupnosti. Komisija ima mandat 

le za potrditve mandatov na konstitutivni seji.  

 

Predsednika in člana komisije predlaga predsedujoči, lahko pa tudi vsak član sveta. Svet 

glasuje najprej o predlogu predsedujočega, če ta ni izglasovan, pa o predlogih svetnikov po 

vrstnem redu kot so bili vloženi, dokler niso imenovani predsednik in člana komisije. 

 

Kot predsedujoči je predlagal za:  
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- predsednika g.  Jožeta SEVERJA najstarejšega člana sveta 

- člana g. Janeza MARNA drugega najstarejšega člana 

- člana g. Janeza KREGARJA tretjega najstarejšega člana 

 

Predlagani kandidati so posamično izrazili strinjanje s kandidaturo. 

 

Predsedujoči je odprl razpravo o predlogu. 

Prijav k razpravi ni bilo, zato je predsedujoči dal na glasovanje predlog SKLEPA 1/2: 

V komisijo za potrditev mandatov članov sveta četrtne skupnosti  se imenujejo: 

1. Jože SEVER, predsednik 

2. Janez MARN, član 

3. Janez KREGAR, član 
 

Navzočih je bilo 14 članov Sveta. 

Opredeljenih je bilo 14 članov Sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 14 članov Sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 
 

AD 4. 

POROČILO KOMISIJE ZA POTRDITEV MANDATOV ČLANOV SVETA ČETRTNE 

SKUPNOSTI IN POTRDITEV MANDATOV ČLANOV SVETA ČETRTNE SKUPNOSTI 

 

Predsedujoči je zaprosil Komisijo za potrditev mandatov članov sveta četrtne skupnosti, da 

skladno z 12. členom Poslovnika Mestnega sveta, na podlagi Poročila Mestne volilne 

komisije in potrdil o izvolitvi članov sveta četrtne skupnosti, pripravi poročilo s predlogi 

odločitve. 

Odredil je 15 minutni odmor, da bi komisija lahko opravila svoje delo. 

 
Po zaključku odmora, je predsedujoči zaprosil predsednika Komisije za potrditev mandatov članov 

sveta četrtne skupnosti g. Jožeta Severja, da predstavi poročilo komisije. (poročilo je priloga k 

originalnemu zapisniku) 

Po zaključku predstavitve, je predsedujoči pozval k razpravi. 

Prijav k razpravi ni bilo, zato je dal na glasovanje predlog UGOTOVITVENEGA SKLEPA 1/3: 

Svet četrtne skupnosti Šentvid Mestne občine Ljubljana potrdi mandate naslednjim članicam 

in članom Sveta Četrtne skupnosti Šentvid: 

 

1. Mateji Brus 

2. Blažu Gregorinu 

3. Alojziju Hitiju 

4. Robertu Ivancu 

5. Matiji Jutraž 

6. Majdi Kajzer 

7. Janezu Kregarju 

8. Mirti Lučič 

9. Janezu Marnu 

10. Alešu Perčiču 

11. Mag. Samu Podgorniku 

12. Jožetu Severju 

13. Alji Strunčnik Urbanč 

14. Lili Tancar 

15. Damijanu Volavšku 
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Navzočih je bilo 14 članov Sveta. 

Opredeljenih je bilo 14 članov Sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 14 članov Sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

AD 5. 

IZVOLITEV PREDSEDNIKA SVETA ČETRTNE SKUPNOSTI 
 

V uvodu v točko je predsedujoči povedal da predlaga kandidata za predsednika sveta najmanj četrtina 

članov sveta, torej najmanj štirje člani, ker je  ima Svet Četrtne skupnosti Šentvid 15 članov (določilo 

tretjega odstavka 58. člena Statuta Mestne občine Ljubljana). Navzoče je prosil, da podajo predloge. 

Predlog kandidata je v imenu predstavnikov Liste Zorana Jankovića podal g. Blaž Gregorin in sicer v 

pisni obliki. Za predsednika sveta Četrtne skupnosti Šentvid je predlagal Damijana Volavška. 

Predlog so pisno podprli: Blaž Gregorin, Mateja Brus, Mirta Lučič, Aleš Perčič in Damijan Volavšek 

(pisni predlog je priloga originalenga zapisnika). 

Predlagani kandidat se je podal ustno soglasje h kandidaturi. 

Ker drugih predlogov ni bilo, je predsedujoči odprl razpravo o predlogu. 

K besedi se je prijavil Aleš Perčič in predlagal, da se o predsedniku glasuje tajno.  

Po razpravi je predsedujoči je dal na glasovanje predlog SKLEPA 1/4: 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid glasuje o predsedniku Sveta Četrtne skupnosti Šentvid tajno. 

Navzočih je bilo 14 članov Sveta. 

Opredeljenih je bilo 13 članov Sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 10 članov Sveta. 

PROTI so glasovali 3 člani Sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

V nadaljevanju je predsedujoči povedal, da je za izvedbo tajnega glasovanja potrebno imenovati 

Komisijo za izvedbo tajnega glasovanja in predlagal, da novo komisijo sestavljajo isti predsednik in 

člana, kot komisijo za potrditev mandatov. Prisotni so s predlogom soglašali. 

 

Ker pa se g. Jože Sever ni strinjal da bi sodeloval v komisiji je predsedujoči dal na glasovanje 

naslednji predlog SKLEPA 1/5: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid imenuje Komisijo za izvedbo tajnega glasovanja v naslednji 

sestavi: 

1. Janez MAREN – predsednik 

2. Janez KREGAR – član 

3. Matija JUTRAŽ – član 

Navzočih je bilo 14 članov Sveta. 

Opredeljenih je bilo 14 članov Sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 14 članov Sveta. 

 

Sklep je bil sprejet 

 



5/5 

 

V nadaljevanju je predsedujoči povedal da se bo tajno glasovanje izvajalo v sosednji pisarni. 

Predsednik komisije bo odprl kuverto z glasovnicami ter poimensko, po abecednem redu klical člane 

sveta in razdelil glasovnice.   

Za izvedbo tajnega glasovanja je odredil odmor in prosil Komisijo, da opravi tajno glasovanje. 

 

Po zaključku glasovanja je predsedujoči zaprosil predsednika Komisije za izvedbo tajnega glasovanja 

g. Janeza Marna, da poda poročilo (poročilo je v pisni obliki in priloga originalnega zapisnika). 

Predsednik komisije je v povzetku poročila povedal, da je bilo skupno oddano 14 glasovnic, od tega 

ena neveljavna. ZA predlaganega kandidata je glasovalo 9 članov sveta, PROTI pa 4 člani sveta. 

Predsedujoči je odprl razpravo o poročilu. 

Prijav k razpravi ni bilo zato je predsedujoči, na podlagi poročila Komisije za izvedbo tajnega 

glasovanja, objavil volilni rezultat in sicer: 

za predsednika  Sveta Četrtne skupnosti Šentvid je izvoljen g. Damijan Volavšek. 

Predsedujoči je čestital novo izvoljenemu predsedniku in mu predal besedo. 

Ta se je zahvalil za zaupanje in izrazil prepričanje, da bo Svet uspešen pri svojem delu. 

Predsedujoči je ugotovil, da je dnevni red izčrpan in zaključil sejo ob 20:30 uri . 

Zapisal: 

Robert Golavšek 

 

PODŽUPAN 

MESTNE OBČINE LJUBLJANA 

 

Dejan Crnek 


