
 

 

 

Številka:900- 271/2014-3 

Datum:13.10.2014 

 

 

Z A P I S N I K 

 

1. seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, MOL, ki je bila v sredo,  12. 11. 2014 ob 19.00 uri, na 

sedežu Četrtne skupnosti Šmarna gora, Pločanska 8, Ljubljana.  

 

Sejo je na podlagi 58. člena Statuta Mestne občine Ljubljana sklical Župan Mestne občine Ljubljana 

g. Zoran Janković, vodil pa pooblaščenec župana,  g. Dejan Crnek (v nadaljevanju: predsedujoči). 

 

 

NAVZOČI ČLANI SVETA:Stanislav Artelj,Primož Burgar, Bogdan Groznik, Renata Jernejc,  

                                              Jelislava Lebesmühlbacher, Franc Marolt, Dr. Dragan Matić,Mag.  

                                              Alenka Pirjevec,Maja Premrl,Alojz Suhoveršnik,Renata Zajc in  

                                              Valentin Zavašnik. 

 

OPRAVIČENO ODSOTNI: Mag. Tanja Muha      

                          

OSTALI NAVZOČI:      DejanCrnek – pooblaščenec župana MOL 

                                        Lucija Kovačič – Predsednica Volilne komisije ČS Šmarna gora 

                                        Vojko Grünfeld – vodja Službe za lokalno samoupravo, MOL 

                                        Blanka Čušin Marčenko – Služba za lokalno samoupravo, MU, MOL 

                                        Brigita Pavlič – Služba za lokalno samoupravo, MU, MOL  

                                        Snježna Zrnić– Služba za lokalno samoupravo, MU, MOL 

         

 

Predsedujoči gospod Dejan Crnek je uvodoma pozdravil navzoče in jim čestital k izvolitvi za člane 

Sveta Četrtne skupnosti, Šmarna gora, Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju svet četrtne 

skupnosti).  

 

Predsedujoči je povedal, da bo v skladu s šestim odstavkom 58. člena Statuta Mestne občine 

Ljubljana (v nadaljevanju: statut) sejo vodil na podlagi pooblastila Župana MOL g. Zorana Jankovića 

(št. 900-275/2014-1 z dne 24.10.2014).  

 

Nadalje je predsedujoči povedal, da so člani Sveta ČS Šmarna gora skupaj z vabilom na sejo prejeli 

Poročilo Mestne volilne komisije o izidu volitev za člane sveta ČS Šmarna gora, Statut mestne občine 

Ljubljane in Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Ljubljane. Vsem novoizvoljenim članom Sveta 

ČS Šmarna gora je zaželel uspešno delo ter jih zaprosil, da se na kratko predstavijo. 

 

V nadaljevanju je predsedujoči  povedal, da se bo seja snemala. 

 

 

 



 

 

Seja je bila sklicana z naslednjim  

DNEVNIM REDOM:  

 

1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov Sveta Četrtne skupnosti Šmarna 

gora, Mestne občine Ljubljana 

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

skupnosti Šmarna gora, 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 pojasnil, da skladno z drugim odstavkom 11. člena Poslovnika Mestnega sveta MOL, 

svet četrtne skupnosti o dnevnem redu konstitutivne seje ne razpravlja in ne odloča ter je zato prešel 

na prvo točko dnevnega reda. 

 

 

AD 1 

UGOTOVITEV ŠTEVILA NAVZOČIH NOVOIZVOLJENIH ČLANOV SVETA 

ČETRTNE SKUPNOSTI ŠMARNA GORA MESTNE OBČINE LJUBLJANA 

 

Predsedujoči je ugotovil, da je od 13 članov Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, prisotnih 12 

članov, kar je pomenilo, da je svet četrtne skupnosti sklepčen in lahko prične z delom. 

 

 

AD 2 

POROČILO VOLILNE KOMISIJE ČETRTNE SKUPNOSTI O IZIDU VOLITEV ZA 

ČLANE SVETA ČETRTNE SKUPNOSTI ŠMARNA GORA 

 

Poročilo Mestne volilne komisije MOL o izidu volitev v Svet Četrtne skupnosti Šmarna gora so člani 

sveta prejeli skupaj s sklicem seje.  

 

V nadaljevanju pa prosil predsednico Volilne komisije četrtne skupnosti, ga. Lucijo Kovačič, da poda 

poročilo o izidu volitev za člane sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora.  

Pred glasovanjem je predsedujoči prisotnim pojasnil, da svet četrtne skupnosti vse svoje odločitve - 

sklepe sprejema  z večino opredeljenih glasov navzočih članov, kot določa 19. a členu Zakona o 

lokalni samoupravi. Svet lahko veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina članov sveta. 

 

Ker razprave ni bilo, je predsedujoči na glasovanje dal  

 

PREDLOG SKLEPA št.1/1: 

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

za člane Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora dne 05.10.2014 

 



 

 

Navzočih je bilo 12 članov Sveta. 

Opredeljenih je bilo 12 članov Sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo 12 članov Sveta.   

 

Sklep je bil sprejet. 

Po poročilu je predsednica Volilne komisije ČS zapustila sejo. 

 

AD3 

IMENOVANJE KOMISIJE ZA POTRDITEV MANDATOV ČLANOV SVETA 

ČETRTNE SKUPNOSTI 

 

Predsedujoči je 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, ki ima mandat le za potrditve mandatov na konstitutivni 

seji. 

Predsedujoči je nato predlagal za: 

- predsednika g.  Valentina ZAVAŠNIKA, kot najstarejšega člana sveta 

- člana g.  Bogdana GROZNIKA , kot drugega  najstarejšega člana 

- članico  ga. Mag. Alenko PIRJEVEC, kot tretjo najstarejšo članico 
 

Kandidati so s kandidaturo soglašali.  

 

Ker ni bilo razprave k zgoraj navedenemu predlogu, je predsedujoči na glasovanje dal  

PREDLOG SKLEPA št. 2/1: 

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

1. Valentin ZAVAŠNIK  , predsednik 

2. Bogdan GROZNIK  , član 

3. Mag. Alenka PIRJEVEC, član 
 

Navzočih je bilo 12 članov Sveta. 

Opredeljenih je bilo 12 članov Sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo 12 članov Sveta.   

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

 

AD 4. 

POROČILO KOMISIJE ZA POTRDITEV MANDATOV ČLANOV SVETA ČETRTNE 

SKUPNOSTI IN POTRDITEV MANDATOV ČLANOV SVETA ČETRTNE SKUPNOSTI 

 

Skladno z 12. členom  Poslovnika Mestnega sveta mora svet četrtne skupnosti potrditi mandate 

članom sveta na podlagi poročila Komisije za potrditev mandatov članov sveta četrtne skupnosti. 



 

 

 

Zato je predsedujoči pozval predsednika Komisije za potrditev mandatov članov sveta četrtne 

skupnosti, da skliče sejo komisije, da ta na podlagi Poročila Mestne volilne komisije in potrdil o 

izvolitvi članov sveta četrtne skupnosti, pripravi poročilo in predlog sklepa Komisije za potrditev 

mandatov članov sveta četrtne skupnosti.   

 

Da je komisija opravila svoje delo je ob 19:16 uri odredil odmor. 

  

Seja se je nadaljevala ob 19:23 uri. 

  

Predsednik Komisije za potrditev mandatov članov sveta četrtne skupnosti, g. Valentin Zavašnik je 

podal poročilo in predlog sklepa Komisije za potrditev mandatov članov sveta četrtne skupnosti. 

 

 

Ker razprave ni bilo, je predsedujoči na glasovanje dal PREDLOG UGOTOVITVENEGA 

SKLEPA št. 3/1: 

Svet četrtne skupnosti Šmarna gora Mestne občine Ljubljana potrdi mandate naslednjim 

članicam in članom Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora: 

 

 

1. Stanislavu ARTELJU 

2. Primožu BURGARJU 

3. Bogdanu GROZNIKU 

4. Renati JERNEJC 

5. Jelislavi  LEBESMÜHLBACHER 

6. Francu MAROLTU 

7. Dr. Draganu MATIĆU 

8. Mag. Tanji MUHA 

9. Mag. Alenki PIRJEVEC 

10. Maji PREMRL 

11. Alojzu SUHOVERŠNIKU 

12. Renati ZAJC 

13. Valentinu ZAVAŠNIKU 

 

 

Navzočih je bilo 12 članov Sveta. 

Opredeljenih je bilo 12 članov Sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo 12 članov Sveta.   

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 5. 

IZVOLITEV PREDSEDNIKA SVETA ČETRTNE SKUPNOSTI 

 

Predsedujoči je pozval člane sveta, da skladno s tretjim odstavkom 58. člena Statuta Mestne občine 

Ljubljana podajo predloge za kandidate za predsednika sveta četrtne skupnosti. Pojasnil je še, da z 



 

 

ozirom, da je   Svet četrtne skupnosti Šmarna gora 13 članski, kandidata za predsednika lahko 

predlagajo najmanj 4 člani sveta. 

 

Predlogi so bili naslednji: 

 

1. PRIMOŽ BURGAR, ki so ga  predlagali Franc Marolt, Renata Jernejc Maja Premrl in Renata Zajc. 

    Kandidat  je s  kandidaturo soglašal. 

 

2. STANISLAV ARTELJ, ki so ga predlagali Bogdan Groznik, Stanislav Artelj in Jelka     

    Lebesmühlbacher. Kandidat  je s  kandidaturo soglašal. 

 

Po predstavitvi obeh kandidatov za predsednika sveta četrtne skupnosti Šmarna gora je predsedujoči  

ugotovil, da Stanislav Artelj ni prejel zadostne podpore, zato je ostal  samo en kandidat za 

predsednika.   

        
V razpravi sta sodelovala g. Dr. Dragan Matić, g. Franc Marolt in g. Primož Burgar.  

 

G. Franc Marolt je predlagal tajno glasovanje za predsednika.  
 

 

Predsedujoči je zato  dal na glasovanje PREDLOG SKLEPA št. 4/1: 

 

Svet četrtne skupnosti tajno glasuje o izvolitvi predsednika sveta četrtne skupnosti. 

 

Navzočih je bilo 12 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 11 članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo 11 članov sveta. 

 

Sklep je bil sprejet.  
 

Predsedujoči je še predlagal, da se Komisija za potrditev mandatov članov sveta četrtne skupnosti 

preimenuje v Komisijo za izvedbo tajnega glasovanja. 

 

Predsedujoči je zato  dal na glasovanje tudi PREDLOG SKLEPA št. 5/1: 

 

Tajno glasovanje izvede Komisija za potrditev mandatov članov sveta četrtne skupnosti, ki se 

preimenuje v Komisijo za izvedbo tajnega glasovanja. 

 

Navzočih je bilo 12 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 11 članov sveta. 

Za predlagani sklep je glasovalo 11 članov sveta. 

 

Sklep je bil sprejet.  
 

 

Predsedujoči je pozval Komisijo za izvedbo tajnega glasovanja da v sosednji pisarni  izvede tajno 

glasovanje za volitve predsednika sveta četrtne skupnosti in ob 19:47 uri odredil odmor. 

 

Po končanem glasovanju in zaključenem delu Komisije za izvedbo tajnega glasovanja je predsedujoči 

ob 20:15 uri nadaljeval s sejo. 

 

 

 

 



 

 

Članica Komisije za izvedbo tajnega glasovanja ga. mag. Alenka Pirjevec je prebrala zapisnik o delu 

komisije iz katerega je bilo razvidno: 

 

- oddanih je bilo 12  glasovnic  

- veljavnih je bilo 12 glasovnic 

- neveljavnih  glasovnic ni bilo 

 

Kandidat za predsednika sveta četrtne skupnosti je  prejel naslednje število glasov: 

 

1. PRIMOŽ BURGAR  9 glasov ZA in 3 glasove PROTI 
 

 

Predsedujoči je ugotovil, da je bil z večino glasov navzočih članov za PREDSEDNIKA SVETA 

ČETRTNE SKUPNOSTI ŠMARNA GORA IZVOLJEN: 

 

PRIMOŽ  BURGAR 

 

 

Predsedujoči je novoizvoljenemu predsedniku čestital in mu predal besedo. 

 

Predsednik Sveta ČS Šmarna gora, g. Primož Burgar se je zahvalil za zaupanje in podporo ter vsem 

članom sveta zaželel uspešno delo, pri čemer je posebno poudaril, da se bo potrebno najprej 

pogovoriti o poplavah, ki so prizadele krajane vseh naselij v četrtni skupnosti, o izvedbi novoletnega 

sejma in o realizaciji izgradnji pločnikov za pešce. Zato bo najkrajšem času sklical 2. sejo, 

predvidoma bo to v  sredo, 19.11.2014. Povedal je tudi, da bo 1x mesečno na razpolago za razgovore 

z občani.  

 

 

Dnevni red 1. seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora je bil s tem izčrpan in predsedujoči je sejo 

zaključil ob 20:20. 

 

 

Zapisala: 

Brigita Pavlič 

 

 

Podžupan Mestne občine Ljubljana 

Dejan Crnek 

 

 


