MESTNA OBČINA MARIBOR
MESTNA ČETRT POBREŽJE

ZAPISNIK
1. konstitutivne seje sveta mestne četrti Pobrežje, ki je bila v petek, 29. oktobra 2010 ob 18. uri v prostorih
mestne četrti Pobrežje, Kosovelova ulica 11.

PRISOTNI:
ČLANICE IN ČLANI SVETA:
August Tomšid (ŽL in SLS)
mag. Vladimir Krajcer (ŽL in SLS)
Patricija Firbas (SDS)
Milan Kovačič (DeSUS)
Zvonimir Močnik (SMS)

Sašo Ribič (ŽL in SLS)
Alfred Lasetzky (ŽL in SLS)
Vlasta Crnojevic (SDS)
Marta Ritonja (DeSUS)
Milan Prešern (LUP)

Tina Janžekovič (ŽL in SLS)
Ivo Šimac (SDS)
Darko Kralj (LP)
mag. Ivan Kobal (SD)

OSTALI PRISOTNI:
Anton Praviček – dosedanji predsednik sveta MČ Pobrežje
Branka Thaler - direktorica Sekretariata za splošne zadeve MOM
Lidija Ploj – tajnica MČ

ODSOTNI:
ČLANICE IN ČLANI SVETA:
Marijan Volavšek (LP)

Danijel Horvat (LPR)

Bojan Matijevid (LDS)

DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
Obravnava in sprejem dnevnega reda
Poročilo o izidu volitev članov sveta mestne četrti Pobrežje in podelitev mandatov izvoljenim članom
Določitev predsedujočega
Izvolitev predsednika in podpredsednika sveta
Razno
1.

Pričetek seje in ugotovitev sklepčnosti
Dosedanji predsednik sveta MČ g. Anton Praviček je pozdravi prisotne ter pričel 1. sejo sveta MČ Pobrežje, ki
jo je sklical v smislu 118. čl. Zakona o lokalnih volitvah.
Od izvoljenih 17 članov sveta je na seji prisotnih 14 članic in članov, kar zagotavlja sklepčnost.

2.
Obravnava in sprejem dnevnega reda
Predlog dnevnega reda je bil posredovan z vabilom. Dosedanji predsednik g. Anton Praviček je pozval
prisotne, da podajo pripombe k dnevnemu redu. Pripomb ni bilo, zato so prisotni o predlogu glasovali.
Pri glasovanju je sodelovalo 14 članic in članov sveta. Predsedujoči je ugotovi, da je bil soglasno sprejet:
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1. SKLEP:
Svet mestne četrti Pobrežje sprejema z vabilom posredovan dnevni red konstitutivne seje sveta
mestne četrti Pobrežje.
3.
Poročilo o izidu volitev članov sveta mestne četrti Pobrežje in podelitev mandatov izvoljenim članom

Poročilo Mestne volilne komisije o izidu volitev v svet mestne četrti Pobrežje je bilo priloženo vabilu.
Dosedanji predsednik g. Anton Praviček je ob tem podal krajšo obrazložitev. Razprave ob tej točki dnevnega
reda ni bilo. Prisotni so glasovali o predlogu sklepa. Pri glasovanju je sodelovalo 14 članic in članov, ki so
soglasno sprejeli

2. SKLEP:
Svet mestne četrti Pobrežje sprejme na znanje poročilo o izidu volitev sveta mestne četrti Pobrežje ter
potrjuje mandate izvoljenim članom sveta.
Ob zaključku te točke dnevnega reda je dosedanji predsednik g. Anton Praviček izvoljenim članicam in članom
sveta čestital k izvolitvi ter razdelil potrdila o izvolitvi.
4.
Določitev predsedujočega
V skladu z 22. členom Statuta mestne četrti Pobrežje do izvolitve novega predsednika sejo sveta vodi
najstarejši član oz. članica. Na podlagi potrjenih mandatov je ugotovljeno, da je najstarejša članica ga. Marta
Ritonja, ki se je zahvalila za zaupanje ter prevzela vodenje seje.

5.
Izvolitev predsednika in podpredsednika sveta

32. člen Statuta mestne četrti Pobrežje opredeljuje način izvolitve predsednika in podpredsednika sveta MČ.
Na predlog predsedujoče, da podajo predloge za kandidata za predsednika sveta so g. Kovačič, g. Prešern, g.
Šimac in g. Kralj predlagali kandidata g. Augusta Tomšida.
Ob tem je g. Šimac predlagal, da je glasovanje javno.
Na predlog predsedujoče so prisotni glasovali o načinu glasovanja. Od 14 prisotnih se jih je za javno
glasovanje opredelilo 12, 2 člana sta se vzdržala. Po opravljenem glasovanju je predsedujoča ugotovila, da je
bil sprejet

3. SKLEP:
Svet mestne četrti Pobrežje sprejema odločitev, da je glasovanje za predsednika in podpredsednika
sveta javno.
Predsedujoča je na podlagi podanih predlogov ugotovila, da je kandidat za predsednika sveta g. August
Tomšid. Predlagala je glasovanje o predlogu, pri katerem je sodelovalo 14 članic in članov, za sprejem sklepa je
glasovalo 12 članic in članov, 2 sta se vzdržala. Po opravljenem glasovanju je predsedujoča ugotovila, da je bil
sprejet

4. SKLEP:
Svet mestne četrti Pobrežje za predsednika sveta izvoli g. Augusta Tomšida.
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Predsedujoča je predlagala, da po enakem postopku svet izvoli tudi podpredsednika. Predloge za
podpredsednika so podali: g. Kovačič, g. Tomšid, ga. Firbas in g. Prešern, ki so za podpredsednika predlagali g.
Iva Šimaca. G. Kobal je predlagal za podpredsednika g. Darka Kralja. Na podlagi podanih predlogov je
predsedujoča ugotovila, da je potrebno število podpore prejel kandidat g. Ivo Šimac. Predlagala je glasovanje,
pri katerem je sodelovalo 14 članic in članov. Za sprejem odločitve o podpredsedniku g. Ivu Šimacu je
glasovalo 11 članic in članov, 3 so bili vzdržani. Po zaključenem glasovanju je predsedujoča ugotovila, da je bil
sprejet

5. SKLEP:
Svet mestne četrti Pobrežje za podpredsednika sveta izvoli g. Iva Šimaca.
Predsedujoča je obema izvoljenima ob izvolitvi čestitala ter jima zaželela obilo uspeha pri delu in vodenju
mestne četrti Pobrežje. Predlagala je, da nadaljevanje seje prevzame novoizvoljeni predsednik g. August
Tomšid.
G. Tomšid se je zahvalil za zaupanje, ki ga je bil deležen ob izvolitvi ter nadaljeval s sejo. Ob tem se je
dosedanjemu predsedniku zahvali za požrtvovalno delo v zadnjih dveh mandatih ter mu izročil simbolično
darilo.
Ob zaključku te točke je novoizvoljenim članicam in članom sveta čestitala direktorica Sekretariata za splošne
zadeve MOM ga. Branka Thaler, ter povedala, da je sekretariat vselej pripravljen za morebitno strokovno
pomoč, potrebno pri delu v mestni četrti.
6.
Razno
Ob zadnji točki dnevnega reda je predsednik g. August Tomšid predlagal, da članice in člani podajo svoje
predloge in pripombe. V razpravi so sodeloval: g. Kobal, g. Prešern, g. Kralj, ga. Firbas in g. Ivo Šimac.
Razprava se je nanašala na načrte in cilje dela v prihodnje, možnost sodelovanja z mestnimi svetniki ter
metodah za uspešno realizacijo zastavljenih ciljev.
Predsednik sveta g. Tomšid je prisotne povprašal o najustreznejšem terminu za sklic sej sveta. Glede na to, da
pripomb ni bilo, je predlagal, da bi bile seje ob ponedeljkih ob 18. uri.
Nadaljnje razprave ni bilo, zato se je predsednik zahvalil za udeležbo ter sejo ob 19. uri zaključil.

Zapisala:
Lidija Ploj
Predsedujoča
Marta Ritonja

Predsednik sveta MČ Pobrežje
August Tomšid
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