Številka:900- 341/2018-4
Datum:10.01.2019

ZAPISNIK
1. seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, MOL, ki je bila v sredo, 09. 01. 2019 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, Renata Jernejc, Franc Marolt,
Dr. Dragan Matić, Marija Medja, Monika Morgenstern Vrhovnik,
Marko Ramovž, Alenka Pirjevec,Maja Premrl,
Alojz Suhoveršnik,Renata Zajc in Valentin Zavašnik.

OSTALI NAVZOČI:

Dejan Crnek – podžupan MOL
Vojko Grünfeld – vodja Službe za lokalno samoupravo MU MOL
Blanka Čušin Marčenko, Brigita Pavlič in Snježana 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 (v nadaljevanju svet četrtne skupnosti).
Nadalje je 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 ter novoizvoljenim članom Sveta
zaželel uspešno delo.
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 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 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 13
članov, kar je pomenilo, da je svet četrtne skupnosti sklepčen in je lahko pričel 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.
Predsedujoči je podal kratek povzetek iz Poročil Mestne volilne komisije:
- da je od 4.044 volilnih upravičencev glasovalo skupaj 2.022 volilnih upravičencev to je 50 %
volivcev;
- da je bilo oddanih 2020 glasovnic, od tega je bilo neveljavnih 55 glasovnic;
- in, da glede na število prejetih glasov pripada listam naslednje število mandatov:







Listi Zorana Jankovića 6 mandatov
Slovenski demokratski stranki 3 mandati
Socialnim demokratom 1 mandat
Levici 1 mandat
Novi Sloveniji- krščanskim demokratom 1 mandat
SMC-stranki modernega centra 1 mandat

Pred glasovanjem je predsedujoči pojasnil, da svet četrtne skupnosti vse svoje odločitve sprejema z
večino opredeljenih glasov navzočih članov, kot določa 19. a člen v povezavi z 35 členom Zakona o
lokalni samoupravi ter, da Svet lahko veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina članov sveta.
Ker razprave ni bilo, je predsedujoči dal na glasovanje
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 18.11.2018.
Navzočih je bilo 13 članov Sveta.
Opredeljenih je bilo 13 članov Sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 13 članov Sveta.
Sklep je bil sprejet.

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. Imenovana komisija ima mandat le za potrditve mandatov
na konstitutivni seji.
Predsedujoči je nato predlagal za:

-

Predsednika g. Valentina ZAVAŠNIKA najstarejšega člana sveta
članico ga. Marijo MEDJA drugo najstarejšo članico
članico ga. Alenko PIRJEVEC tretjo najstarejšo članico

Kandidati so s kandidaturo soglašali.
Ker razprave k zgoraj navedenemu predlogu ni bilo, je predsedujoči dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA št. 2/1:
V komisijo za potrditev mandatov članov sveta četrtne skupnosti se imenujejo:

1. Valentin ZAVAŠNIK, predsednik
2. Marija MEDJA, članica
3. Alenka PIRJEVEC, članica
Navzočih je bilo 13 članov Sveta.
Opredeljenih je bilo 13 članov Sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 13 članov Sveta.
Sklep je bil sprejet.

AD 4.
POROČILO KOMISIJE ZA POTRDITEV MANDATOV ČLANOV SVETA ČETRTNE
SKUPNOSTI IN POTRDITEV MANDATOV ČLANOV SVETA ČETRTNE SKUPNOSTI
Za pripravo poročila in predloga sklepa komisije za potrditev mandatov članov sveta četrtne
skupnosti, je predsedujoči ob 19.09 uri odredil odmor.
Seja se je nadaljevala ob 19.15 uri.
Predsednik Komisije za potrditev mandatov članov sveta četrtne skupnosti, g. Valentin Zavašnik je
podal poročilo in predlog sklepa komisije.

Ker razprave ni bilo, je predsedujoči dal na glasovanje
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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Stanislavu ARTELJU
Primožu BURGARJU
Renati JERNEJC
Francu MAROLTU
Draganu MATIĆU
Mariji MEDJA
Moniki MORGENSTERN VRHOVNIK
Alenki PIRJEVEC
Maji PREMRL
Marku RAMOVŽU
Alojzu SUHOVERŠNIKU
Renati ZAJC
Valentinu ZAVAŠNIKU

Navzočih je bilo 13 članov Sveta.
Opredeljenih je bilo 13 članov Sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 13 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.
Predlog je bil naslednji:
1. PRIMOŽ BURGAR, ki so ga predlagali Franc Marolt, Renata Jernejc, Maja Premrl, Renata
Zajc in Valentin Zavašnik.
Kandidat je s kandidaturo soglašal.
Predsedujoči je dal na glasovanje
PREDLOG SKLEPA št. 4/1:
Za predsednika Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora, Mestne občine Ljubljana, se imenuje
Primož Burgar.
Navzočih je bilo 13 članov Sveta.
Opredeljenih je bilo 9 članov Sveta.
Za predlagani sklep je glasovalo 9 članov Sveta. Proti ni glasoval nihče.
Sklep je bil sprejet.

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 bo v tem mandatu sveta precej
dela zaradi aglomeracij- dograditve kanalizacije in s tem povezanih zapor cest.
Povedal je še, da bo 2. sejo, sklical v sredo, 23.01.2019.

Dnevni red 1. seje Sveta Četrtne skupnosti Šmarna gora je bil s tem izčrpan in predsedujoči je sejo
zaključil ob 19:26 uri.

Zapisala:
Brigita Pavlič

Podžupan Mestne občine Ljubljana
Dejan Crnek

