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Mestna občina Ljubljana 
ČETRTNA SKUPNOST   Š E N T V I D  
Prušnikova 106; 1210 Ljubljana Šentvid 
 
Tel. 01/512-46-07, faks: 512 06 81 
e.mail: mol.sentvid@siol.net 

 

   
Številka: 900-19/2006-2-14206  
Datum: 7. December 2006  

 
 
 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
 
 
1. seje Sveta Četrtne skupnosti Šentvid, ki je bila dne 6. decembra 2006 v prostorih Mestne občine 
Ljubljana (v nadaljevanju MOL) Oddelka za lokalno samoupravo, Prušnikova 106, Ljubljana, s 
pričetkom ob 19. uri. 
 
Sejo je na podlagi 5. odstavka 58. člena Statuta Mestne občine Ljubljana sklicala županja Mestne 
občine Ljubljana Danica Simšič, vodil pa jo je, po pooblastilu novoizvoljenega župana Mestne 
občine Ljubljana – Zorana Jankovića, podžupan Janko Möderndorfer. 
 
NAVZOČI ČLANI SVETA: 
Bogdan Cerovac, Franc Florjančič, Alojz Hitij, Gregor Istenič, Janez Jemec, Brane Kopač, Janez 
Kregar, Eta Mirnik Hiti, Jožica Papež, Bogomir Polajnar, Igor Povše, Verica Rutar, Zmagoslava 
Sešelj, Mojca Vadnjal in Emil Verbič. 
 
OSTALI NAVZOČI: 
Janko Möderndorfer  (podžupan MOL), Vojko Grünfeld (načelnik Oddelka za lokalno samoupravo 
MOL MU), Sonja Fojkar (vodja službe za razvoj ožjih delov MOL pri MOL OLS), Blanka Čušin 
Marčenko (višji svetovalec MOL OLS), Irenca Kostanjevič (koordinator IV MOL OLS)  ter Robert 
Golavšek (koordinator četrtne skupnosti -  MOL OLS). 
 
V uvodu je predsedujoči pozdravil navzoče ter članom Sveta Četrtne skupnosti Šentvid čestital k 
izvolitvi. Ugotovil je, da je navzočih 14 od 15 članov Sveta, da je Svet sklepčen in lahko prične z 
delom. 
 
Predsedujoči je navzoče seznanil z možnostjo, da se seja Sveta snemajo in dal na glasovanje 
predlog SKLEPA št. 1/1: 
 
1. seja sveta četrtne skupnosti se bo snemala. 
 
Navzočih je bilo 14 članov Sveta. 
Opredeljenih je bilo 14 članov Sveta. 
ZA predlagani SKLEP št. 1/1 je glasovalo 14 članov Sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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V nadaljevanju seje, je predsedujoči člane Sveta seznanil s predlaganim dnevnim redom, ki so ga 
člani Sveta prejeli s sklicem seje: 
 
Predlog dnevnega reda: 
 
1. Poročilo Mestne volilne komisije o izidu volitev za člane Sveta Četrtne skupnosti Šentvid  

Mestne občine Ljubljana 
 
2. Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Sveta Četrtne skupnosti 

Šentvid Mestne občine Ljubljana 
 
3. Poročilo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Sveta Četrtne skupnosti 

Šentvid Mestne občine Ljubljana in potrditev mandatov 
 
4. Izvolitev predsednika Sveta Četrtne skupnosti Šentvid Mestne občine Ljubljana. 
 
in odprl razpravo o predlaganem dnevnem redu. 
 
Ker prijav k razpravi ni bilo je dal na glasovanje naslednji predlog dnevnega reda: 
 
1. Poročilo Mestne volilne komisije o izidu volitev za člane Sveta Četrtne skupnosti Šentvid  

Mestne občine Ljubljana 
 
2. Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Sveta Četrtne 

skupnosti Šentvid Mestne občine Ljubljana 
 
3. Poročilo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Sveta Četrtne skupnosti 

Šentvid Mestne občine Ljubljana in potrditev mandatov 
 
4. Izvolitev predsednika Sveta Četrtne skupnosti Šentvid Mestne občine Ljubljana. 
 
Navzočih je bilo 14 članov Sveta. 
Opredeljenih je bilo 14 članov Sveta. 
ZA predlagani DNEVNI RED je glasovalo 14 članov Sveta. 
 
DNEVNI RED je bil sprejet. 
 
Predsedujoči je prešel na 1. točko dnevnega reda. 
 
 

AD 1. 
Poročilo Mestne volilne komisije o izidu volitev za člane Sveta Četrtne skupnosti Šentvid  

Mestne občine Ljubljana 
 

 
Poročilo Mestne volilne komisije o izidu volitev za člane Sveta Četrtne skupnosti Šentvid  Mestne 
občine Ljubljana so člani Sveta prejeli s sklicem seje. 
 
Predsedujoči je odprl razpravo o poročilu. 
 
 
 



 3/6

Ker k razpravi ni bilo prijav je predsedujoči dal na glasovanje predlog SKLEPA št. 1/2: 
 
Svet četrtne skupnosti se je seznanil s poročilom Mestne volilne komisije o izidu volitev za 
člane sveta Četrtne skupnosti Šentvid 
 
Navzočih je bilo 14 članov Sveta. 
Opredeljenih je bilo 14 članov Sveta. 
ZA predlagani SKLEP št. 1/2 je glasovalo 14 članov Sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 

AD 2. 
Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja  

Sveta Četrtne skupnosti Šentvid Mestne občine Ljubljana 
 

V uvodu v točko je predsedujoči navzoče seznanil, da mora Svet v skladu z 8. členom Začasnih 
pravil Sveta Četrtne skupnosti Šentvid imenovati Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja.  
 
Navzoče je pozval, da podajo predloge za člane Komisije. 
 
K besedi se je prijavil Gregor Istenič in predlagal naslednje člane Komisije: 
1. Mojco Vadnjal 
2. Alojza Hitija 
3. Bogdana Cerovca. 
 
Drugih predlogov ni bilo.  
 
V nadaljevanju je predsedujoči prosil kandidate, da izjavijo, ali se strinjajo s kandidaturo. 
 
Vsi trije kandidati so izjavili da se s kandidaturo strinjajo. 
 
Predsedujoči je seznanil člane Sveta, da bo glasovanje potekalo tako, da se bo glasovalo za vsakega 
kandidata posebej, ugotavljalo pa le število glasov ZA posameznega kandidata. 
 
 
Predsedujoči je ugotovil da je navzočih 15 članov Sveta in dal na glasovanje predloge kandidatov: 
 
ZA Bogdana Cerovca je glasovalo 15 članov Sveta. 
ZA Alojza Hitija je glasovalo 15 članov Sveta. 
ZA Mojco Vadnjal je glasovalo 15 članov Sveta. 
 
Predsedujoči je ugotovil da so bili v Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
Sveta Četrtne skupnosti Šentvid imenovani naslednji člani Sveta: 
 

1. Bogdan Cerovac 
2. Alojz Hitij 
3. Mojca Vadnjal 
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AD 3. 
Poročilo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Sveta Četrtne skupnosti 

Šentvid Mestne občine Ljubljana in potrditev mandatov 
 
V nadaljevanju je predsedujoči seznanil navzoče, da Komisija za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja na podlagi 10. člena Začasnih pravil Sveta Četrtne skupnosti Šentvid pripravi predlog 
sklepa o potrditvi mandatov članov Sveta Četrtne skupnosti Šentvid zato je sklical 1. sejo Komisije 
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja z naslednjim dnevnim redom: 
 

1. Določitev predsednika komisije 
2. Oblikovanje predloga potrditve mandatov članom sveta 
3. Oblikovanje predloga sklepa o ugotavljanju nezdružljivosti članstva v svetu četrtne 

skupnosti s članstvom v nadzornem odboru, funkcijo župana in podžupana ter zaposlitvijo v 
mestni upravi. 

 
Da bi komisija lahko opravila svoje delo je predsedujoči ob 18:13 uri prekinil sejo za 15 minut. 

 
Seja se je nadaljevala ob 18:25 uri. 
 
Predsedujoči je prosil člane Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, da predstavijo 
poročilo s 1. seje Komisije. 
 
Poročilo, ki je sestavni del izvirnika tega zapisnika, je predstavila Mojca Vadnjal. 
 
Povedala je, da je Komisija izmed svoji članov imenovala za predsednico komisije   Mojco Vadnjal 
in navzoče seznanila z ugotovitvami in predlogi sklepov Komisije. 
 
V nadaljevanju je predsedujoči dal na glasovanje predlog SKLEPA 1/3: 
 
Svet četrtne skupnosti sprejema poročilo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja ter potrjuje mandate naslednjim članicam  in članom Sveta Četrtne skupnosti 
Šentvid: 
 

1. Bogdanu CEROVCU 
2. Francu FLORJANČIČU
3. Alojzu HITIJU 
4. Gregorju ISTENIČU 
5. Janezu JEMCU 
6. Branetu KOPAČU 
7. Janezu KREGARJU 
8. mag. Eti MIRNIK HITI 
9. Jožici PAPEŽ 

10. Bogomirju POLAJNARJU 
11. Igorju POVŠETU 
12. dr. Verici RUTAR 
13. Zmagoslavi SEŠELJ 
14. Mojci VADNJAL 
15. Emilu VERBIČU 
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Navzočih je bilo 15 članov Sveta. 
Opredeljenih je bilo 15 članov Sveta. 
ZA predlagani SKLEP št. 1/3 je glasovalo 15 članov Sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
ter predlog SKLEPA št. 1/4: 
 
Svet Četrtne skupnosti Šentvid Mestne občine Ljubljana zadolži Komisijo za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja, da poroča svetu o morebitnih nezdružljivostih članstva v 
svetu četrtne skupnosti s članstvom v nadzornem odboru, funkcijo župana in podžupana ter 
zaposlitvijo v mestni upravi. 
 
Navzočih je bilo 15 članov Sveta. 
Opredeljenih je bilo 15 članov Sveta. 
ZA predlagani SKLEP št. 1/4 je glasovalo 15 članov Sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 4. 
Izvolitev predsednika Sveta Četrtne skupnosti Šentvid Mestne občine Ljubljana. 

 
V uvodu v točko je predsedujoči povedal, da na podlagi 11. člena Začasnih pravil četrtne skupnosti 
predlaga kandidata za predsednika sveta najmanj četrtina članov Sveta. (najmanj štirje (4)) in 
pozval člane Sveta da podajo predloge. 
 
Prvi pisni predlog je podal Gregor Istenič s sopodpisanimi Bogdanom Cerovcem, Verico Rutar in 
Francem Florjančičem, ki so za kandidata za predsednika Sveta Četrtne skupnosti Šentvid 
predlagali Bogomirja Polajnarja. (predlog je podan v pisni obliki in je priloga k izvirniku tega 
zapisnika). 
 
Drugi pisni predlog je podal Janez Jemec s sopodpisanimi Janezom Kregarjem, Jožico Papež in 
Branetom Kopačem, ki so za kandidata za predsednika Sveta Četrtne skupnosti Šentvid predlagali 
Braneta Kopača. (predlog je podan v pisni obliki in je priloga k izvirniku tega zapisnika). 
 
Ker drugih predlogov ni bilo, je predsedujoči pozval kandidata, da izjavita da se s kandidaturo 
strinjata. 
 
Oba kandidata, Bogomir Polajnar in Brane Kopač, sta izjavila, da se s kandidaturo strinjata. 
 
Predsedujoči je odprl razpravo o predlaganih kandidatih. 
 
K besedi se je prijavil Brane Kopač in predlagal, da je glasovanje o kandidatih za predsednika Sveta 
tajno. 
Predlagal je tudi, da se kandidata pred glasovanjem predstavita. 
 
Predsedujoči je kandidata povprašal, ali se želita predstaviti. Brane Kopač je povedal, da se želi 
predstaviti, Bogomir Polajnar pa je menil, da predstavitev ni potrebna. 
 
Predsedujoči je predal besedo Branetu Kopaču, da se predstavi. 
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Po kratki predstavitvi kandidata Braneta Kopača, je predsednik dal na glasovanje predlog SKLEPA 
št. 1/5: 
 
O kandidatih za predsednika Sveta Četrtne skupnosti Šentvid se glasuje tajno. 
 
Navzočih je bilo 15 članov Sveta. 
Opredeljenih je bilo 15 članov Sveta. 
ZA predlagani SKLEP št. 1/5 je glasovalo 5 članov Sveta. 
PROTI predlaganemu SKLEPU št. 1/5 je glasovalo 10 članov Sveta. 
 
Sklep NI bil sprejet. 
 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje predloga kandidatov za predsednika Sveta Četrtne skupnosti 
Šentvid: 
 
ZA Braneta Kopača je glasovalo 5 članov Sveta. 
ZA Bogomirja Polajnarja je glasovalo 10 članov Sveta. 
 
Predsedujoči je ugotovil, da je Svet Četrtne skupnosti Šentvid za predsednika Sveta Četrtne 
skupnosti Šentvid imenoval Bogomirja Polajnarja. 
 
Predsedujoči je čestital predsedniku k izvolitvi ter mu predal besedo. 
 
Predsednik Sveta Četrtne skupnosti Šentvid Bogomir Polajnar, se je zahvalil za zaupanje in 
izvolitev ter izrazil prepričanje, da bo Svet Četrtne skupnosti Šentvid deloval uspešno. 
 
Ker je bil dnevni red izčrpan, je predsedujoči zaključil sejo ob 19:40 uri. 
 
 
 
Zapisal 
Robert Golavšek 
 
        Po pooblastilu župana MOL 
          podžupan 
            Janko Möderndorfer       
 
 


