MESTNA OBČINA LJUBLJANA
ČETRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA
Pločanska 08
1000 Ljubljana

Štev.:025-1/01-17
Datum:12.7.2001

ZAPISNIK
1. seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora , ki je bila v sredo 11.07.2001 ob 17. uri v sejni
sobi Oddelka za lokalno samoupravo, Mestne uprave, Mestne občine Ljubljana, Pločanska 8.
Sejo je na podlagi petega odstavka 58. člena Statuta Mestne občine Ljubljana sklicala Županja
Mestne občine Ljubljana gospa Viktorija Potočnik, po njenem pooblastilu pa jo je vodila ga.
Amalija Šiftar, Načelnica Oddelka za pravne kadrovske in splošne zadeve, Mestne uprave,
Mestne občine Ljubljana.
Na začetku seje je predsedujoča ugotovila, da je od 13 članov sveta na seji navzočih 13
članov, kar pomeni, da je bil svet sklepčen in je lahko pričel z delom.
NAVZOČI ČLANI SVETA: Bitenc Ivana, Koželj Janez, Lah Boštjan, Lipovec Nataša,
Mikec Miroslav, Novak Franc, Novak Janez, Prosen Uroš, Rotar Egidij, Verbič Špela,
Veronik Aleksander, Vrečko Breda, Završan Matevž.
…………………………..
OSTALI NAVZOČI: Marjana Grobelnik- namestnica načelnika Oddelka za lokalno
samoupravo, MU MOL, Blanka Čušin - svetovalka na Oddelku za lokalno samoupravo, MU,
MOL, Stane Vidmar namestnik načelnika OGJSP, MU MOL, Irena Kic - strokovna
sodelavka na Oddelku za lokalno samoupravo MU, MOL, Ladka Debevc - strokovna
sodelavka na Oddelku za lokalno samoupravo, MU, MOL ter Vozelj Jože – predstavnik
liste SMS kot opazovalec.
Gospa Amalija Šiftar je pozdravila navzoče in jim čestitala k izvolitvi za člane sveta četrtne
skupnosti ter predlagala dnevni red, ki so ga člani sveta četrtne skupnosti prejeli skupaj s
sklicem seje.
Gospa Lipovec Nataša je predlagala razširitev dnevnega reda z dodatno točko in sicer
izvolitev enega ali več podpredsednikov četrtne skupnosti Šmarna gora.
Gospa Šiftar je dala predlog na glasovanje, kjer je bil soglasno sprejet.

PREDLOG DNEVNEGA REDA:
1. Ugotovitev sklepčnosti
2. Obravnava in sprejem začasnih pravil Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora,
Mestne občine Ljubljana
3. Poročilo Mestne volilne komisije o izidu volitev za člane Sveta Četrtne
skupnosti Šmarna gora, Mestne občine Ljubljana
4. Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Sveta
Četrtne skupnosti Šmarna gora, Mestne občine Ljubljana
5. Poročilo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Sveta
Četrtne skupnosti Šmarna gora, Mestne občine Ljubljana in potrditev
mandatov
6. Izvolitev predsednika Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, Mestne občine
Ljubljana.
7. Izvolitev enega ali več podpredsednikov Sveta Četrtne skupnosti Šmarna
Gora, Mestne občine Ljubljana

Navzočih je bilo …13……………… članov sveta.
Za predlagani dnevni red je glasovalo …13… članov, proti je bilo 0 članov sveta.
Dnevni red je bil sprejet.

AD 2.
OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAČASNIH PRAVIL SVETA
ČETRTNE SKUPNOSTI ŠMARNA GORA
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli skupaj s sklicem za sejo. Predsedujoča ga. Amalija
Šiftar je člane sveta četrtne skupnosti seznanila, da so v začasnih pravilih vsebovane le
najnujnejše določbe tako, da se svet četrtne skupnosti lahko konstituira in začne z delom.
Začasna pravila je potrebno sprejeti z dvotretjinsko večino opredeljenih glasov navzočih
članov in predhodnim soglasjem županje, ki je bilo dano dne 21.06.2001 kot priloga tega
zapisnika.
Predsedujoča je odprla razpravo.
Po končani razpravi je predsedujoča dala na glasovanje PREDLOG SKLEPA:
Svet Četrtne skupnosti Šmarna gora sprejme Začasna pravila četrtne skupnosti Šmarna
gora.
Navzočih je bilo …13… članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 13 članov, proti je bilo …0… članov sveta.

Sklep je bil sprejet.

AD 3.
POROČILO MESTNE VOLILNE KOMISIJE O IZIDU VOLITEV ZA ČLANE
SVETA ČETRTNE SKUPNOSTI ŠMARNA GORA
Gradivo za to točko so člani sveta četrtne skupnosti prejeli skupaj s sklicem seje.
Član sveta g. Lah Boštjan je imel pripombo glede napake v rojstnem datumu ga. Lipovec
Nataše, sicer pa ostali člani sveta niso imeli pripomb na poročilo, zato je predsedujoča dala na
glasovanje PREDLOG SKLEPA:
Svet četrtne skupnosti se je seznanil s poročilom Mestne volilne komisije o izidu volitev
za člane sveta četrtne skupnosti Šmarna gora.
Navzočih je bilo …13… članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 13 članov, proti je bilo …0… članov sveta.
Sklep je bil sprejet.

AD 4.
IMENOVANJE KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA SVETA
ČETRTNE SKUPNOSTI ŠMARNA GORA
V skladu z 8. členom Začasnih pravil Četrtne skupnosti Šmarna gora je predsedujoča
predlagala, da člani sveta četrtne skupnosti podajo predloge kandidatov za sestavo tričlanske
mandatne komisije.
Predlogi so bili naslednji:
1…VERBIČ ŠPELA.,
2…BITENC IVANA,
3…VERONIK ALEKSANDER,
4…LAH BOŠTJAN,
5…NOVAK JANEZ,
6…LIPOVEC NATAŠA,

ki jo je predlagal …Prosen Uroš
ki jo je predlagal … Prosen Uroš
ki ga je predlagal …Prosen Uroš
ki ga je predlagala Lipovec Nataša
ki ga je predlagala Lipovec Nataša
ki jo je predlagala…Lipovec Nataša

Ker ni bilo razprave o zgoraj navedenih predlogih je predsedujoča dala predlog na glasovanje.
Navzočih je bilo …13……… članov sveta četrtne skupnosti.

Predlagani kandidati so prejeli naslednje število glasov:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

VERBIČ ŠPELA
BITENC IVANA
VERONIK ALEKSANDER
LAH BOŠTJAN
NOVAK JANEZ
LIPOVEC NATAŠA

št. glasov …4
št. glasov …4
št. glasov …4
št. glasov ....7
št. glasov …7
št. glasov….7

Predsedujoča je ugotovila, da so v komisijo imenovani naslednji trije kandidati.
1…LAH BOŠTJAN
2…NOVAK JANEZ
3…LIPOVEC NATAŠA

Predsedujoča je člane komisije za mandatna vprašanja zaprosila, da pregledajo poročilo
Mestne volilne komisije o izvolitvi članov sveta četrtne skupnosti in potrdila o izvolitvi
članov mestnega sveta ter predlagajo potrditev mandatov.
Da bi komisija lahko opravila svoje delo je predlagala 15 minutni odmor.

AD 5.
POROČILO KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA
IN POTRDITEV MANDATOV
Predsednik Komisije za mandatna vprašanja gospod Lah Boštjan je podal poročilo in predlog
sklepa komisije o potrditvi mandatov članov sveta četrtne skupnosti.
Po poročilu predsednika komisije je predsedujoča dala na glasovanje naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Svet Četrtne skupnosti ŠMARNA GORA sprejme poročilo Komisije za mandatna
vprašanja Sveta Četrtne skupnosti ŠMARNA GORA in potrjuje mandate naslednjim
članom sveta:
BITENC IVANA
KOŽELJ JANEZ
LAH BOŠTJAN
LIPOVEC NATAŠA
MIKEC MIROSLAV

NOVAK FRANC
NOVAK JANEZ
PROSEN UROŠ
ROTAR EGIDIJ
VERBIČ ŠPELA
VERONIK ALEKSANDER
VREČKO BREDA
ZAVRŠAN MATEVŽ

Navzočih je bilo …13……. članov sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo …13….. članov sveta.
Sklep je bil sprejet.

AD 6.
IZVOLITEV PREDSEDNIKA SVETA
ČETRTNE SKUPNOSTI ŠMARNA GORA
Predsedujoča je zaprosila člane sveta četrtne skupnosti za predloge.
Članica sveta četrtne skupnosti gospa Lipovec Nataša je predlagala v imenu članov sveta
četrtne skupnosti Šmarna gora Lah Boštjana, Vrečko Brede in Mikec Miroslava, da se za
predsednika sveta izvoli gospod NOVAK FRANC. Kandidat je s predlogom soglašal.
Članica sveta četrtne skupnosti gospa Verbič Špela je predlagala v imenu članov sveta četrtne
skupnosti Šmarna gora Rotar Egidija, Bitenc Ivane in Veronik Aleksandra
da se za predsednika sveta izvoli gospod PROSEN UROŠ. Kandidat je s predlogom
soglašal.

Ker ni bilo več predlogov je predsedujoča dala predloge na glasovanje.
Navzočih je bilo 13

članov sveta četrtne skupnosti.

Predlagani kandidati so prejeli naslednje število glasov:
1…NOVAK FRANC
2…PROSEN UROŠ

št. glasov
št. glasov

7
5

Predsedujoča je ugotovila, da je bil za predsednika sveta, z večino glasov navzočih članov,
izvoljen:
NOVAK FRANC

AD 7.
Dnevni red 1. seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora
zaključila 1. sejo ob 18.15 uri.

je bil izčrpan in predsedujoča je

ŽUPANJA
MESTNE OBČINE LJUBLJANA
Viktorija POTOČNIK
Varianta:
Predsedujoča seji Sveta
Četrtne skupnosti Šmarna gora
Amalija Štiftar

