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:

900-260/2010-2
19. november 2010

ZAPISNIK
1. seje sveta Četrtne skupnosti Šentvid, ki je bila 18. novembra 2010 na sedeţu Četrtne
skupnosti Šentvid, Prušnikova 106, Ljubljana – Šentvid, s pričetkom ob 19. uri.
Sejo je v skladu s šestim odstavkom 58. člena Statuta Mestne občine Ljubljana ( v
nadaljevanju statut) sklical ţupan g. Zoran Janković, vodil pa jo je njegov pooblaščenec g.
Jani Möderndorfer ( v nadaljevanju: predsedujoči).
NAVZOČI ČLANI SVETA:
Marjeta Bilban, Matjaţ Briški, Blaţ Gregorin, Boštjan Juvančič, Janez Kregar, Mirta Lučič,
Marija Merkun, Bogomir Polajnar, Verica Rutar, Joţe Sever, Zvonimir Urbančič, Mateja
Vertačnik, Jure Vidmar in Damijan Volavšek.
OSTALI NAVZOČI:
Jani Möderndorfer –pooblaščenec ţupana MOL, Vojko Grünfeld – direktor Sluţbe za lokalno
samoupravo MU MOL, Sonja Fojkar – kabinet ţupana MOL, Blanka Čušin Marčenko, Ines
Eberl, Robert Golavšek – MOL Sluţba za lokalno samoupravo ter Joţe Jager – občan.
IZOSTANEK JE OPRAVIČIL
Janez Marn.
Predsedujoči, gospod Jani Möderndorfer, je uvodoma pozdravil navzoče in jim čestital k
izvolitvi za člane Sveta Četrtne skupnosti Šentvid, Mestne občine Ljubljana.
Navzočim je povedal, da se bo seja snemala.
Predsedujoči je povedal, da bo v skladu s šestim odstavkom 58. člena Statuta Mestne
občine Ljubljana sejo vodil na podlagi pooblastila Ţupana MOL g. Zorana Jankovića (št. 900267/2010-3 z dne 9.11.2010).
V nadaljevanju je povedal, da so člani Sveta ČS Šentvid skupaj z vabilom na sejo prejeli
Poročilo Mestne volilne komisije o izidu volitev za člane sveta ČS Šentvid, Statut mestne
občine Ljubljane in Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Ljubljane in novoizvoljenim
članom Sveta ČS Šentvid zaţelel uspešno delo.
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
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5. Izvolitev predsednika sveta četrtne skupnosti.
Ker skladno z drugim odstavkom 11. člena Poslovnika Mestnega sveta MOL, svet četrtne
skupnosti o dnevnem redu konstitutivne seje ne razpravlja in ne odloča, je predsedujoči
začel s prvo točko dnevnega reda:

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 sveta, da je
prisotnih 14 članov sveta, zato je svet sklepčen in lahko prične z delom.
AD 2
POROČILO VOLILNE KOMISIJE ČETRTNE SKUPNOSTI O IZIDU VOLITEV ZA ČLANE
SVETA ČETRTNE SKUPNOSTI ŠENTVID
Člani sveta Četrtne skupnosti Šentvid so s sklicem prve seje prejeli v gradivu Poročilo
Mestne volilne komisije MOL o izidu volitev v svet Četrtne skupnosti Šentvid.
Predsedujoči je prosil tajnika volilne komisije Četrtne skupnosti Šentvid, g. Roberta
Golavška, da poroča o izidu volitev v svet Četrtne skupnosti Šentvid.
Predsedujoči se je zahvalil za poročilo in odprl razpravo.
Predsedujoči je prisotnim pojasnil pravila sprejemanja sklepov sveta četrtne skupnosti po 19.
a členu Zakona o lokalni samoupravi in sicer, da svet četrtne skupnosti vse svoje odločitve
sprejema z večino opredeljenih glasov navzočih članov. Svet pa veljavno sklepa, če je na
seji navzoča večina članov sveta.
Ker prijav k razpravi ni bilo, je dal na glasovanje naslednji predlog SKLEPA 1/1:
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 je glasovalo 14 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.

AD3.
IMENOVANJE KOMISIJE ZA POTRDITEV MANDATOV ČLANOV SVETA ČETRTNE
SKUPNOSTI
V uvodu 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.
Navzoče je pozval, da podajo predloge za predsednika komisije.
Predlogov ni bilo, zato je predsedujoči predlagal, da se za predsednika Komisije za potrditev
mandatov članov sveta Četrtne skupnosti Šentvid imenuje g. Joţeta Severja.
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Kandidat je soglašal s kandidaturo.
Ker ni bilo razprave je predsedujoči dal na glasovanje predlog SKLEPA 2/1:
Za predsednika Komisije za potrditev mandatov članov sveta četrtne skupnosti se
imenuje Jože Sever.
Navzočih je bilo 14 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 14 članov sveta.
ZA predlagani sklep je glasovalo 14 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
V nadaljevanju je predsedujoči pozval navzoče, da predlagajo dva člana Komisije za
potrditev mandatov članov sveta četrtne skupnosti.
Ker predlogov ni bilo, je predsedujoči predlagal za člana komisije ga. Marjeto Bilban in g.
Janeza Kregarja.
Kandidata sta soglašala s kandidaturo.
Ker ni bilo razprave je predsedujoči je dal na glasovanje predlog SKLEPA 3/1:
Za člana Komisije za potrditev mandatov članov sveta četrtne skupnosti se imenujeta
Marjeta Bilban in Janez Kregar.
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.
Da bi komisija opravila svoje delo, je odredil 15 minutni odmor in zaprosil predsednika
komisije, da skliče komisijo.
Po zaključku odmora, je predsedujoči nadaljeval s sejo sveta in zaprosil predsednika
Komisije za potrditev mandatov članov sveta četrtne skupnosti, da predstavi poročilo
komisije.
Poročilo je bilo pripravljeno v pisni obliki in je sestavni del izvirnika teka zapisnika.
Po zaključku poročanja je predsedujoči odprl razpravo o poročilu komisije.
Prijav k razpravi ni bilo, zato je dal na glasovanje predlog ugotovitvenega SKLEPA 4/1:
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Svet četrtne skupnosti Šentvid Mestne občine Ljubljana potrdi mandate naslednjim
članicam in članom Sveta Četrtne skupnosti Šentvid:
1. Marjeti
BILBAN
2. Matjažu
BRIŠKEMU
3. Blažu
GREGORINU
4. Boštjanu JUVANČIČU
5. Janezu
KREGARJU
6. Mirti
LUČIĆ
7. Janezu
MARNU
8. Mariji
MERKUN
9. Bogomirju POLAJNARJU
10. Dr. Verici RUTAR
11. Jožetu
SEVERJU
12. Zvonimirju URBANČIČU
13. Mateji
VERTAČNIK
14. Juretu
VIDMARJU
15. Damijanu VOLAVŠKU
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 na podlagi tretjega odstavka 58. člena Statuta
Mestne občine Ljubljana, predlaga kandidata za predsednika sveta najmanj četrtina članov
sveta, torej najmanj 4 člani saj ima svet Četrtne skupnosti Šentvid 15 članski svet.
Predsedujoči je povedal, da je g. Janez Marn na ţupana naslovil pisno opravičilo, ker se seje
sveta ni mogel udeleţiti. K opravičilu je priloţil zapečateno kuverto z glasovnico za izvolitev
predsednika sveta.
Predsedujoči je pojasnil, da svet četrtne skupnosti glasuje z večino opredeljenih glasov
NAVZOČIH članov sveta in da skladno s tem določilom, priloţene glasovnice ni mogoče
upoštevati. Dopis g. Marna z zaprto kuverto je priloga k originalnemu zapisniku 1. seje sveta.
Navzoče je pozval, da podajo predloge za predsednika sveta.
Jure Vidmar, Blaţ Gregorin, Boštjan Juvančič, Mateja Vertačnik, Damijan Volavšek in Mirta
Lučič so za predsednika sveta predlagali Damijana Volavška.
Bogomir Polajnar, Verica Rutar, Marjeta Bilban in Joţe Sever so za predsednika sveta
predlagali Joţeta Severja.
Predsedujoči je ugotovil, da imata oba predloga zadostno podporo. Kandidata je prosil, da
izrazita soglasje s kandidaturo.
Kandidata sta s kandidaturo soglašala.
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V nadaljevanju je predsedujoči pojasnil, da se v primeru, ko se glasuje o dveh ali več
kandidatih glasuje tako, da se pozove vsakega člana sveta, da se opredeli za enega od
kandidatov. Izvoljen bo kandidat, ki dobi večino opredeljenih glasov.
Pred glasovanjem je predsedujoči ugotovil, da je navzočih 14 članov sveta in pozval vsakega
člana sveta, da glasuje.
Predsedujoči je navzoče pozval k javnemu posamičnemu glasovanju, pri katerem vsak član
sveta pove ime in priimek kandidata za katerega glasuje.
Predsedujoči je v nadaljevanju poimensko klical vsakega člana sveta , da se opredeli za
katerega kandidata glasuje.
Za Damijana Volavška so glasovali Blaž GREGORIN, Boštjan JUVANČIČ, Mirta LUČIĆ,

Mateja VERTAČNIK, Jure VIDMAR in Damijan VOLAVŠEK.
Za Jožeta Severja so glasovali Marjeta BILBAN, Bogomir POLAJNAR, Dr. Verica RUTAR
in Jože SEVER.
Štirje člani so se glasovanja vzdrţali.
Navzočih je bilo 14 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 10 članov sveta.
Za kandidata Damijana Volavška je glasovalo 6 članov sveta.
Za kandidata Joţeta Severja so glasovali 4 člani sveta.
Predsedujoči je ugotovil, da je za predsednika Sveta Četrtne skupnosti Šentvid
izvoljen Damijan Volavšek.
Izvoljeni predsednik g. Damijan Volavšek se je zahvalil za zaupanje.
S tem je bil dnevni red izčrpan, zato je predsedujoči zaključil sejo ob 19,35 uri.

Zapisal:
Robert Golavšek
PO POBLASTILU ŢUPANA
MESTNE OBČINE LJUBLJANA
Zorana Jankovića
Jani Möderndorfer
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