MESTNA OBČINA LJUBLJANA
ČETRTNA SKUPNOST ŠENTVID
Prušnikova ul. 106, 1210 Ljubljana - Šentvid
tel: 01 512 46 07 fax: 01 512 06 81
e-pošta: mol.sentvid@ljubljana.si

Številka:
Datum:

900-301/2010-2
6. december 2010

ZAPISNIK
2. seje sveta Četrtne skupnosti Šentvid, ki je bila 1. decembra 2010 na sedežu Četrtne
skupnosti Šentvid, Prušnikova 106, Ljubljana – Šentvid, s pričetkom ob 18. uri.
Sejo je na podlagi 58. člena Statuta Mestne občine Ljubljana sklical predsednik sveta Četrtne
skupnosti Šentvid, g. Damijan Volavšek, ki je sejo tudi vodil.
NAVZOČI ČLANI SVETA:
Marjeta Bilban, Matjaž Briški, Blaž Gregorin, Boštjan Juvančič, Janez Kregar, Mirta Lučič,
Marija Merkun, Bogomir Polajnar, Verica Rutar, Jože Sever, Zvonimir Urbančič, Mateja
Vertačnik, Jure Vidmar in Damijan Volavšek.
IZSOTANEK JE OPRAVIČIL
Janez Marn.
Seja je bila sklicana z naslednjim predlogom dnevnega reda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pobude članov Sveta ČS Šentvid
Potrditev zapisnika 1. seje sveta ČS Šentvid
Imenovanje pooblaščene osebe za zastopanje četrtne skupnosti v pravnih poslih
Imenovanje odgovorne osebe posredovanje informacij za medije
Določitev odgovorne osebe pristojne za posredovanje informacij javnega značaja
Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Pobude občanov

V uvodu v sejo je predsedujoči pozdravil navzoče in ugotovil da je navzočih 14 od 15 članov
sveta, da je s tem svet sklepčen in lahko prične z delom.
Navzoče je opozoril na nekaj pravil za delo sveta, ki so določena z Zakonom o lokalni
samoupravi, Statutom MOL ter Poslovnikom mestnega sveta MOL:
Svet se sestaja na rednih in izrednih sejah.
Svet lahko odloči, da o vprašanjih, ki zahtevajo odločitev v 48 urah odloča na
korespondenčnih sejah.
Seje sveta se snemajo, če svet ne odloči drugače.
Za zasedanje sveta je potrebno da je svet sklepčen, torej da je prisotnih vsaj 8 članov
sveta (od 15).
Svet odloča Z VEČINO OPREDELJENIH GLASOV NAVZOČIH ČLANOV SVETA.
Sejo sveta sklicuje in vodi predsednik sveta.
O mandatnih vprašanjih svet odloča pred obravnavo dnevnega reda redne seje.
Dnevni red redne seje sveta ima obvezno 1. točko dnevnega reda "Pobude članov
sveta".
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Pred začetkom redne seje sveta se razpravlja o dnevnem redu seje in sicer najprej o
umiku točke iz dnevnega reda (v primeru, ko to predlaga predlagatelj oz. nosilec
točke, se o tem ne razpravlja in ne glasuje), nato pa o razširitvah dnevnega reda.
Po uvodnih pojasnilih je odprl razpravo o predlogu dnevnega reda, ki so ga člani sveta prejeli
s sklicem seje.
Predlagal je, da se dnevni red razširi s točko "Imenovanje podpredsednikov sveta Četrtne
skupnosti Šentvid", ki se uvrsti za 2. točko dnevnega reda, točke, ki sledijo, pa se ustrezno
preštevilčijo.
Ker druge razprave ni bilo, je dal na glasovanje naslednji predlog dnevnega reda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pobude članov Sveta ČS Šentvid
Potrditev zapisnika 1. seje sveta ČS Šentvid
Imenovanje podpredsednikov sveta Četrtne skupnosti Šentvid
Imenovanje pooblaščene osebe za zastopanje četrtne skupnosti v pravnih poslih
Imenovanje odgovorne osebe posredovanje informacij za medije
Določitev odgovorne osebe pristojne za posredovanje informacij javnega značaja
Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Pobude občanov

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.

AD 1.
Pobude članov Sveta ČS Šentvid
V uvodu v točko je predsedujoči ugotovil, da do seje člani sveta niso vložili nobene pobude.
Predlagal je, da zaradi lažjega dela in kvalitetnejših odločitev člani sveta sprejmejo dogovor,
da vlagajo pobude v pisni obliki vsaj en dan pred sklicem seje.
Na podlagi razprave, ki je sledila je predsedujoči dal na glasovanje predlog SKLEPA 2/2:
Člani sveta vlagajo pobude v pisni obliki vsaj pet dni pred dnevom, ko je sklicana seja.
Navzočih je bilo 14 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 14 članov sveta.
ZA predlagani sklep je glasovalo 14 članov sveta.
Sklep bil sprejet.
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AD 2.
Potrditev zapisnika 1. seje sveta ČS Šentvid
Predlog zapisnika so člani sveta prejeli s sklicem seje.
Predsedujoči je odprl razpravo o predlogu zapisnika.
V razpravi je bilo opozorjeno, da je pod AD 3. - IMENOVANJE KOMISIJE ZA POTRDITEV
MANDATOV ČLANOV SVETA ČETRTNE SKUPNOSTI prišlo do napake pri zapisu imena g.
Janeza Kregarja (Jože Kregar).
Druge razprave ni bilo, zato je predsedujoči dal na glasovanje predlog SKLEPA 3/2:
Svet Četrtne skupnosti Šentvid potrjuje zapisnik 1. seje sveta Četrtne skupnosti
Šentvid, s tem, da se pod AD 3. ime Jože Kregar spremeni v Janez Kregar.
Navzočih je bilo 14 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 14 članov sveta.
ZA predlagani sklep je glasovalo 14 članov sveta.
Sklep bil sprejet.

AD 3.
Imenovanje podpredsednikov sveta Četrtne skupnosti Šentvid
V uvodu v točko je predsedujoči pojasnil, da svet četrtne skupnosti imenuje
podpredsednika(e) na predlog predsednika sveta.
Predlagal je naslednja kandidata:
1. Jožeta Severja in
2. Janeza Kregarja.
V razpravi, ki je sledila, je bilo pojasnjeno, da predsednik ne more trajno prenesti pooblastil
za dela iz svoje pristojnosti, tako, da mora za določeno nalogo pooblastiti enega od članov
sveta vsakič posebej, tako da ni mogoče v naprej določiti delovno področje
podpredsednika(kov).
Po zaključku razprave, je predsedujoči predlagana kandidata Jožeta Severja in Janeza
Kregarja vprašal ali soglašata s kandidaturo. Kandidata sta izrazila soglasje.
Na glasovanje je dal predlog SKLEPA 4/2:
Svet Četrtne skupnosti Šentvid imenuje za podpredsednika sveta Četrtne skupnosti
Šentvid Jožeta Severja in Janeza Kregarja.
Navzočih je bilo 14 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 11 članov sveta.
ZA predlagani sklep je glasovalo 11 članov sveta.
Sklep bil sprejet.
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AD 4.
Imenovanje pooblaščene osebe za zastopanje četrtne skupnosti v pravnih poslih
V uvodu v točko je predsedujoči povedal da na podlagi drugega odstavka 57. člena Statuta
MOL četrtno skupnost v pravnih poslih zastopa svet ČS. Ker je svet kolektivni organ mora
pooblastiti osebo , ki bo na podlagi sklepov sveta zastopala ČS v pravnih poslih (podpisovala
pogodbe, naročilnice…). Na Podlagi Odloka o proračunu MOL je oseba , ki ima pooblastilo
za zastopanje tudi odredbodajalec za izvrševanje finančnega načrta ČS (podpisuje odredbe
za izplačila na podlagi računov).
Praviloma je to predsednik sveta, ki v skladu s Statutom MOL predstavlja četrtno skupnosti in
svet četrtne skupnosti.
Ker razprave ni bilo je predsedujoči dal na glasovanje predlog SKLEPA 5/2:
Svet Četrtne skupnosti Šentvid za pooblaščeno osebo za zastopanje Četrtne
skupnosti Šentvid v pravnih poslih v skladu s sklepi sveta, imenuje predsednika sveta
Četrtne skupnosti Šentvid g. Damijana Volavška.
Navzočih je bilo 14 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 14 članov sveta.
ZA predlagani sklep je glasovalo 14 članov sveta.
Sklep bil sprejet.

AD 5.
Imenovanje odgovorne osebe posredovanje informacij za medije
Na podlagi tretjega odstavka 45. Člena Zakona o medijih mora organ za omogočanje
posredovanja informacij za medije določiti in javno objaviti (spletna stran ČS) odgovorno
osebo.
Praviloma je to predsednik sveta, ki v skladu s Statutom MOL predstavlja četrtno skupnosti in
svet četrtne skupnosti.
Ker razprave ni bilo je predsedujoči dal na glasovanje predlog SKLEPA 6/2:
Svet Četrtne skupnosti Šentvid imenuje za odgovorno osebo za posredovanje
informacij za medije predsednika sveta Četrtne skupnosti Šentvid, g. Damijana
Volavška.
Navzočih je bilo 14 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 14 članov sveta.
ZA predlagani sklep je glasovalo 14 članov sveta.
Sklep bil sprejet.
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AD 6.
Določitev odgovorne osebe pristojne za posredovanje informacij javnega značaja
Na podlagi prvega odstavka 9. Člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja mora
vsak organ določiti uradno osebo pristojno za posredovanje informacij javnega značaja. Po
določitvi objaviti na spletni strani ČS.
Praviloma je to predsednik sveta, ki v skladu s Statutom MOL predstavlja četrtno skupnosti in
svet četrtne skupnosti
Ker razprave ni bilo je predsedujoči dal na glasovanje predlog SKLEPA 7/2:
Svet Četrtne skupnosti Šentvid določi za odgovorno osebo za posredovanje
informacij javnega značaja predsednika sveta Četrtne skupnosti Šentvid g. Damijana
Volavška.
Navzočih je bilo 14 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 14 članov sveta.
ZA predlagani sklep je glasovalo 14 članov sveta.
Sklep bil sprejet.

AD 7.
Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Predsedujoči je v uvodu v točko povedal, da je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja (KMVVI), je edina stalna komisija, ki jo je ob smiselni razlagi statuta in
poslovnika mestnega sveta dolžan ustanoviti tudi svet četrtne skupnosti.
KMVVI
- daje predloge v zvezi z mandatnimi vprašanji,
- daje predloge v zvezi z volitvami, imenovanji in razrešitvami,
- opravlja naloge vezane na nezdružljivost funkcije člana sveta
- opravlja tudi druge naloge, ki jih določi svet.
Predlagal je, da svet ustanovi Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki jo
sestavljajo predsednik(ca) in dva člana.
Razprave ni bilo, zato je dal na glasovanje predlog SKLEPA 8/2:
Svet Četrtne skupnosti Šentvid ustanovi tričlansko Komisijo za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja. Delovno področje komisije je da:
- daje predloge v zvezi z mandatnimi vprašanji,
- daje predloge v zvezi z volitvami, imenovanji in razrešitvami,
- opravlja naloge vezane na nezdružljivost funkcije člana sveta
- opravlja tudi druge naloge, ki jih določi svet.
Komisija ima predsednika in dva člana, ki ju svet Četrtne skupnosti Šentvid imenuje
izmed članov sveta Četrtne skupnosti Šentvid.
Navzočih je bilo 14 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 14 članov sveta.

5/7

ZA predlagani sklep je glasovalo 14 članov sveta.
Sklep bil sprejet.
Predsedujoči je ugotovi, da je svet ustanovil Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanje ter prosil navzoče, da podajo predloge za predsednika komisije.
Sam je predlagal Blaža Gregorina.
Sever Jože je predlagal Verico Rutar.
Drugih predlogov ni bilo, zato je predsedujoči pozval kandidata, da izrazita soglasje s
kandidaturo. Kandidata sta s kandidaturo soglašala.
Pred pričetkom glasovanja je predsedujoči pojasnil, da v primeru ko je predlogov več kot
eden, vsak član sveta glasuje posamično, tako da se opredeli za enega od predlogov.
Predsedujoči je oznanil začetek glasovanja.
Za kandidata Blaža Gregorina so glasovali:
Jure Vidmar, Mateja Vertačnik, Mirta Lučič, Boštjan Juvančič, Blaž Gregorin in Damijan
Volavšek.
Za kandidatko Verico Rutar so glasovali:
Bogomir Polajnar, Jože Sever, Marjeta Bilban, Verica Rutar, Zvonimir Urbančič, Marija
Merkun, Matjaž Briški in Janez Kregar.
Po zaključku glasovanje je predsedujoči ugotovil, da je
za kandidata Blaža Gregorina glasovalo 6 članov sveta,
za kandidatko Verico Rutar pa 8 članov sveta.
S tem se za predsednico Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
imenuje Verica Rutar.

Predsedujoči je prosil, da člani sveta podajo predloge za dva člana Komisije.
Predlagana sta bila Blaž Gregorin in Zvonimir Urbančič.
Kandidata sta se strinjala s kandidaturo.
Predsedujoči je dal na glasovanje predlog SKLEPA 10/2:
Svet Četrtne skupnosti Šentvid za člana Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja imenuje Blaža Gregorina in Zvonimirja Urbančiča.
Navzočih je bilo 14 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 14 članov sveta.
ZA predlagani sklep je glasovalo 14 članov sveta.
Sklep bil sprejet.
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AD 8.
Pobude občanov
Do dneva seje je na naslov Četrtne skupnosti Šentvid prispela le ena pobuda, ki so jo člani
sveta prejeli s sklicem seje.
V pobudi občanka predlaga postavitev varnostnega ogledala v ulici Na Gmajni.
V razpravi so člani sveta podprli pobudo kot upravičeno, zato je predsedujoči dal na
glasovanje naslednji predlog SKLEPA 11/2:
Svet Četrtne skupnosti Šentvid se je seznanil s pobudo krajanke in ocenjuje, da je
utemeljena.
Oddelku za gospodarske dejavnosti in promet predlaga, da postavi varnostno
ogledalo, kot izhaja iz pobude.
Navzočih je bilo 14 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 14 članov sveta.
ZA predlagani sklep je glasovalo 14 članov sveta.
Sklep bil sprejet.

Predsedujoči je povedal, da so člani sveta s sklicem seje prejeli tudi pismo društva Blaž
Potočnikova čitalnica, ki pa od sveta ne pričakuje opredeljevanja ali sprejemanja odločitve,
zato tudi ni bilo obravnavano.
Predsedujoči je ugotovil, da je dnevni red seje izčrpan in zaključil sejo.

Zapisal:
Robert Golavšek
Damijan Volavšek
Predsednik sveta
Četrtne skupnosti Šentvid
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