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ZAPISNIK

2. seje Sveta ietrtne skupnosti SiSta tr,tOL, ki je bila v torek, 25. ll.2014 ob 18.00 uri. Seja je
potekala na sedeZu Cetrtne skupnosti Si5ka, Kebetova 1.

Sejo jg na podlagi sedmega odstavka 58. dlena Statuta Mestne obdine Ljubljana sklicala predsednica
sveta ietrtne skupnosti SiSta ga. DarjaZajc.

NAVZOiI il,am SVETA: Rihard Gerbec, Lily Gradi5ek Kalakovic, dr. Nikola Janovi6 Kolenc,
Petra Kirn, Ziga Kosi, Marko LemaiQ Miha Mahkota,Toma? Prodan, Marija JoLefa Sekuli6, Zorica
Setinc, Pavle Sijanec, Mojca Skrinjar, Nina Su5terli(,,DarjaZajc

ODSOTNI il-aNf SVETA: Matja|slavko Ilnikar (opr.), Tamara Krebelj (opr.), Igor Marn (opr.)

osTALI NAVZOiI: Matej Skodir- PP Lj.-siska
JanezCerar - SLS MU MOL
Brina Gogala - SLS MU MOL

Seja seje pridela ob 18 . uri v navzodnosti 11 dlanov sveta. Predsednica svetaje ugotovila, daje svet
sklepden in lahko pridne s sejo.

Predsednica sveta je pozdravila navzode. Nato je odprla razprayo o predlaganem dnevnem redu.
Razprave ni bilo, zato je dala predsednica na glasovanje naslednji predlog

DNEVNEGA REDA SEJE:

1. Pregled in potrditev zapisnika 1. seje Sveta detrtne skupnosti Si5ka Mestne obiine
Ljubljana

2. Imenovanje podpredsednikasveta
3. Imenovanje poobla5iene osebe za zastopanje ietrtne skupnosti v pravnih poslih
4. Imenovanje odgovorne osebe za posredovanje informacij za medije
5. Doloiitev odgovorne osebe za posredovanje informacij javnega znaiaja
6. Pooblastilo predsedniku sveta za sklicevanje korespondeninih (dopisnih) sej, ki se

izvedejo s pisnim glasovanjem ali telefonsko
7. Imenovanje Komisije za mandatna vpra5anja, volitve in imenovanja
8. Razno

Navzodih je bilo I 1 dlanov sveta.

Opredeljenih je bilo l l dlanov sveta.

Za je glasovalo l1 dlanov sveta.
Dnevni red je bil sprejet.



AD 1.

PREGLED INPOTRDITEVZAPISNIKA 1. SEJE SVETA .TTNTTVT SKUPNOSU STSXA
MESTNE onirNr LJUBLJANA

Zapisnik seje so svetniki prejeli z vabilom.

Predsednica je odprla razpravo o zapisniku 1. seje Sveta ietrtne skupnosti Siska, Mestne obdine
Lj ubljana.

Ker razprave ni bilo, je dala predsedujoda na glasovanje:

PREDLOG SKLEP 3t.I/2:
Svet detrtne skupnosti 5i5ka, Mestne obdine Ljubljana potrjuje zapisnik l. seje Sveta ietrtne
skupnosti Si5ka, Mestne obdine Ljubljana.

Navzodih je bilo 13 dlanov sveta.
Opredeljenih je bilo 13 dlanov sveta.
Za je glasovalo 13 dlanov sveta.
Sklep J12 jebil sprejet.

AD 2.

IMENOVANJE PODPREDSEDNIKOV SYETA

Na podlagi 58. dlena Statuta MOL je predsednica sveta ietrtne skupnosti Si5ka za podpredsednika
sveta Cetrtne skupnosti Si5ka predlagala: svetnikaZigo Kosija, svetnika Riharda Geibca in svetnico
Petro Kirn. Vsi kandidati so sogla5ali s kandidaturo.

Ker razprave ni bilo, je dala predsedujoda na glasovanje:

PREDLOG SKLEPA 3t.212:
Za podpredsednike sveta so izvoljeni Ziga Kosi, Riharda Gerbec, petra Kirn.

Navzodih je bilo 14 dlanov sveta.
Opredeljenih je bilo 13 dlanov sveta.
Za je glasovalo 13 dlanov sveta.
Sklep 2l2je bil sprejet.

AD 3.

IMENOVANJE PooBr,aSdrNn osEBE aAZASTIpANJE irrnrxn sKUpNosrI v
PRA\TNIH POSLIH

Predsednica je prisotne seznanila z vsebinami, do katerih se mora svet opredeliti pod todkami 3., 4., in
5. dnevnega reda. Natoje odprla razprayo o vseh treh todkah dnevnega reda.

Ker razprave ni bilo, je dala predsedujoda na glasovanje:

PREDLOG SKLEPA 3t.312:
Svet detrtne skupnosti 5i5ka ,a zastopanje detrtne skupnosti 5i5Xa v pravnih poslih na podlagi
sklepov sveta in s tem poslediino za odredbodajalca detrtne skupnosti 5i5ka imenuje go. Da.jo
Zajc.



Navzodih je bilo 14 dlanov sveta.
Opredeljenih je bilo 14 dlanov sveta.
Zaje glasovalo 14 dlanov sveta.
Sklep 3/2je bil sprejet.

Predsednica je dala na glasovanje PREDLOG SKLEPA St. 4/Z:
Svet Cetrtne skupnosti Si5ka za nadomestnega zastopnika detrtne skupnosti Si5t<a v pravnih
poslih na podlagi sklepov s-veta in s tem posledidno za nadomestnega odredbodajalca detrtne
skupnosti SiSka imenu je g. Ziga Kosija.

Navzodih je bilo 14 dlanov sveta.
Opredeljenih je bilo 14 dlanov sveta.
Zaje glasovalo 14 dlanov sveta.
Sklep 4/2je bil sprejet.

AD 4.

Predsednica je dala na glasovanje PREDLOG SI(LEPA it. S/2,:
Svet Cetrtne skupnosti Si5ka za uradno osebo, pristojno za posredovanje informacij za medije
ter za stike z mediji imenuje go. Darjo Zajc.

Navzodih je bilo 14 dlanov sveta.
Opredeljenih je bilo 14 dlanov sveta.
Za je glasovalo 14 dlanov sveta.
Sklep 5/2 je bil sprejet.

AD 5.

Predsednica je dala na glasovanje PREDLOG SKLEPA St.6/2,;
Svet Cetrtne skupnosti Si5ka za uradno osebo, pristojno za posredovanje informacij javnega
znaiaja imenuje go. Darjo Zajc.

Navzodih je bilo 14 dlanov sveta.
Opredeljenih je bilo 14 dlanov sveta.
Zaje glasovalo 14 dlanov sveta.
Sklep 6/2 je bil sprejet.

AD 6.

POOBLASTILO PREDSEDNIKU SVETA ZA SKLICEVANJE
KORESPONDENdNIH (DOPISNIH) SEJ, KI SE IZVEDEJO S PISNIM

GLASOVANJEM ALI TELEFONSKO.

Predsednica je uvodoma pojasnila, da mora svet glede sklicevanja korespondendnih
(dopisnih) sej, ki se izvedejo s pisnim glasovanjem o predlogu sklepa ali telefonsko, sprejeti
sklep, da predsednica lahko sklicuje tudi take seje.



Nato je odprla tazptavo. Y razpravi so sodelovali: g. Janovii Kolenc, g. Gerbec, ga. Darja
zajc.Po razpravije dala predsednica na glasovanje pREDLOG sKLEpA it.7/2,:

Svet detrtne skupnosti Si5ka lahko sklepa tudi na korespondeninih sejah, ki se lahko
izvedejo s pisnim glasovanjem ali glasovanjem po erektronski posii.

Korespondenino sejo sklide predsednica Sveta tS kadar ni pogojev za redno ali izredno
sejo:

- ie je za nemoteno delo sveta potrebna odloiitev sveta o gradivu, ki je vsem ilanom
znano, in

- de jo je potrebno sklicati v roku 48 ur.
Korespondenina seja sveta poteka po dnevnem redu, ki je naveden v sklicu. O dnevnem

redu se ne razpravlja in ne glasuje.

Na korespondenini seji se ilani odlodaj o le ZA ali pROTI.
Za korespondenlno sejo sveta ne veljajo roki, dolodeni za redno sejo.
Predsednik lahko sklide korespondenino sejo sveta, tudi de 5e ni kondana redna ali izredna

seja.

Svet lahko izvede korespondendno sejo 5e preden konda prekinjeno redno ali izredno sejo.
V zahtevi za sklic korespondentne seje morajo biti navedeni razlogi za njen sklic. Zahtevi

za sldic mora biti priloZen dnevni red in gradivo, o katerem naj svet odloda.

Navzodih je bilo 14 dlanov sveta.
Opredeljenih.le bilo 12 dlanov sveta.
Zaje glasovalo 12 dlanov sveta.
Sklep 7l2je bil sprejet.

AD 7.

IMENOVANJE KOMISIJE ZA MANDATNA VPRASANJA, VoLITvE IN
IMENOVANJA

Predsednica je za predsednika KMVVI predlaga g. Pavla Si;anca. Za dlana KMVVI je predlagala g.
TomaLaProdana in go. Mojco Skrinlar. Predlagani so s kandidaturo sogla5ali. Svetnike j" po^itu, f.
ima kdo kak5ne dodatne predloge. Dodatnih predlogov ni bilo zato je predsednica dala na glasovanie

PREDLOG SKLEPA ST. SIZ'

Svet dS Si5ka imenuje tridlansko I(MWI kot stalno komisijo sveta dS. Komisijo sestavtjajo:
Pavle Sijanec - predsednik,
Tomai Prodan - ilan,
Mojca Skriniar- ilanica.

Navzodih je bilo 14 dlanov sveta.
Opredeljenih je bilo 14 dlanov sveta.
Zaje glasovaio 14 dlanov sveta.
Sklep B/2je bil sprejet.

AD 8.

RAZNO

Predsednica je svetnike je zaprosila, da povedo kateri termin jim najbolj ustrezaza sklicevanje sej.
Svetniki so bili enotni, da naj bi bilo to praviloma ob torkih ob 18. uri.



Predsednica je svetnike je zaprosila, da vsa svetniSka vpra5anj.?, pobude in predloge, ki jih bodo imeli,
poiiljajo v pisni obliki oz. po elektronski po5ti v pisarno iS SlSta vsaj 3 dni pred sejo, da se lahko s
pobudo seznani tudi ostale svetnike 5e pred sejo, ter da se pobude pripravi ,u oiruunuuo na seji.
Svetniki so s tem sogla5ali.

V nadaljevanju seje je predsednica Sveta svetnike seznanila z aktualnimi nalogami, ki so pred svetom.

Predsednica je navzode povabila na neformalno druZenje po seji v gosti5de Av5id.

Dnevni red 2. seje Sveta ietrtne skupnosti SiSt<aje bil s tem izdrpan in predsedujoda je sejo zakljudil
ob 18.30 uri.

Zapisal:
Janez Cerar

Mestne obdine Lju ffi
&,r'n#


