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ZAPISNIK
l. seje Sveta eetrtne skupnosti Sostroo Mestne obiine Ljubljana, ki je bila v ponedeljek'

14.0l.2019,ob17.00uri,vsejnisobiSLSMUMoL,CestaII.grupeodredov43

sejo je na podlagi Sestega odstavka 58. dlena Statuta MOL (Uradni list RS, 3t' Z41I6-UPB) sklical

ZupanMestne obdine Liubljana, g. Zoran Jankovi6, vodil pa jo je pooblasdenec Lupana' PodZupan

MOL g. Dejan Crnek (v nadaljevanju predsedujodi)'

Prisotni ilani sveta: Marusa Babnik, Jan Bitenc, Marjan Bitenc' Mojca Bondar Miklavec' Marija

Gaspersid, Anton Gorsid, Edis Kadiri6, Miru Kam$ek, Igor Koprivnikar' Marjanca Marn' Stanko

Miklavec, TomaZ Svete in Domen Zaiec'

Ostali prisotni: Dejan Crnek, podZupan MOL, Janez Moskrid, obdan dS Sostro' Vojko Griinfeld'

vodja sluZbe sr,s vrt] vr-oi, iiri"t"iu5inMar8enko SLS MU MoL' Mojca Bokal osolnik sLS MU

VOt- in Bojan Pirih SLS MU MOL'

Predsedujodi, g. Dejan Crnek, je uvodoma pozdravil vse. prisotne in dlanom sveta destital k izvolitvi v

Svet Cetrtne ,tupno.ii Sostro, 
"Mestne 

obdine Ljubljana (v nadaljevanju svet detrtne skupnosti)'

predsedujodi je povedal, da bo sejo vodil na podlagi pooblastila Lupana MOL' g' zorana Jankovida'

kar je v skladu s Sestim odstavkom 58. dlena Siatuta-Mestne obdine Ljubljana (v nadaljevanju: statut)'

Vnadaljevanjujepovedal,dasodlaniSvetacSSostroskupajzvabilomnasejo'prejeliPorodilo
Mestne volilne komisije o izidu voritev ^ erunt sveta dS sostio, Statut Mestne obdine Ljubljane in

poslovnik Mestnega srieta Mestne oUOine fubljane in novoizvoljenim dlanom Sveta iS Sostro zaLelel

uspe5no delo.

Predsedujodi je povedal, da se bo seja snemala'

Seja je bila sklicana z naslednjim

DNEVI\IM REDOM:

Ugotovitev Stevila navzoiih novoizvoljenih ilanov Sveta ietrtne skupnosti Sostro

Mestne obiine Ljubljana
poroiilo o izidu volitev zn Elane Sveta detrtne skupnosti Sostro Mestne obiine

Ljubljana
3. Imenovanje komisije za potrditev mandatov ilanov sveta ietrtne skupnosti

4.Poroiilokomisijezapotrditevmandatovilanovsvetaietrtneskupnostiin
potrditev mandatov ilanov sveta detrtne skupnosti

5. Izvolitev predsednika sveta ietrtne skupnosti'

Predsedujodi je pojasnil, da v skladu z drugim odstavkom 11' dlena Poslovnika Mestnega sveta MOL'

svet detrtne skupnosti o dnevnem redu konstitutivne seje ne rczpravlja in ne odloda ter preiel na prvo

todko dnevnega reda:
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AD1

ucorovrrnv SrBvrLA NAvzodnr NovozvoLJENrH dr,lNov svETA
cnrnrNn sKupNosrr sosrRo MESTNE ondrNn LJUBLJANA

Predsedujode je ugotovil, da ima Svet eetrtne skupnosti Sostro 13 dlanov, prisotnih je 13 dlanov, svet
detrtne skupnosti je sklepden in lahko pridne z delom.

AD2

POROEILO VOLILNE KOMISITS dNTNTNE SKUPNoSTI o IZTDa VoLITBv ZA
ir,,q.Nn svETA cnrnrrvn sKupNosrr sosrRo

Gradivo za to todko so dlani sveta prejeli skupaj z vabilom za sejo.

Predsedujodi je podal kratko porodilo o izidu volitev zaElane sveta ietrtne skupnosti Sostro.

V nadaljevanju je predsedujodi pojasnil prisotnim, da svet detrtne skupnosti vse svoje odloditve
sprejema z vedino opredeljenih glasov navzodih dlanov, kot doloda 19. a dlen v povezavi z 35 dlenom
Zakona o lokalni samoupravi. Svet lahko veljavno sklepa , de je na seji navzoda vedina dlanov sveta.

Predsedujodi je ugotovil, da na porodilo ni pripomb, zato je dal na glasovanje predlog SKLEPA 1/1:
Svet ietrtne skupnosti se je seznanil s poroiilom Mestne volilne komisije o izidu rednih volitev
za ilane Sveta Cetrtne skupnosti Sostroo dne 18.11.2018.

Prisotnih je bilo l3 dlanov.
Opredeljenih je bilo 13 dlanov.
Zapredlagani sklep je glasovalo l3 dlanov.
Sklep je bil sprejet.

AD3

IMENOVANJE KOMISIJE ZA POTRDITEV MANDATOV ELANOV SVETA CNTNTNN
SKI]PNOSTI

Predsedujodi je pojasnil, da v skladu z 12. dlenom Poslovnika Mestnega sveta MOL, svet
detrtne skupnosti izmed navzodih svetnikov imenuje predsednika in dva dlana komisije za
potrditev mandatov dlanov sveta detrtne skupnosti. Komisija ima mandat le za potrditve
mandatov na konstitutivni seji.

Po pojasniluje predsedujodi predlagal za

- predsednika g. Marjana Bitenca, najstarejSega dlana sveta
- dlanico go. Marijo Ga5per5ii, drugo najstarejSo dlanico
- dlana g. Stanka Miklavca, tretjega najstarej5ega (lana

Imenovani so s kandidaturo sosla5ali.

Predsedujodi je odprl razpravo.

Razprave o predlogu ni bilo, zatoje predsedujodi dal na glasovanje predlog SI(LEPA 2/1:
V komisijo za potrditev mandatov ilanov sveta ietrtne skupnosti se imenujejo:

l. Marjan Bitenc, predsednik
2. Marija Ga5per5ii, ilanica
3. Stanko Miklavec. ilan



Prisotnih je bilo l3 dlanov.
Opredeljenih je bilo 13 dlanov.

/ Za predlagani sklep je glasovalo 13 dlanov.

/ Sklep je bil sprejet.

AD4

POROCILO KOMISUE ZA POTRDITEV MANDATOV ir,INov SVETA dnrnrNn
SKUPNOSTI SOSTRO IN POTRDITEV MANDATOV ELANOV SVETA inTnTNn

SKUPNOSTI SOSTRO

Predsedujodi je, skladno z 12. dlenom Poslovnika Mestnega sveta, pozval Komisijo za potrditev
mandatov dlanov sveta detrtne skupnosti, da na podlagi Porodila Mestne volilne komisije in potrdil o
izvolitvi dlanov sveta detrtne skupnosti, pripravi porodilo s predlogi odloditve.

V dasu dela komisije je predsedujodipredlagal do 15 minutni odmor.

Predsednik Komisije za potrditev mandatov dlanov sveta detrtne skupnosti, g. Marjan Bitenc, je po
opravljenem delu komisije, podal porodilo in predlog sklepa Komisije za potrditev mandatov dlanov
sveta detrtne skupnosti.

Predsedujodi je odprl razpravo.

Na porodilo in predlog ni bilo pripomb, zato je predsedujodi dal na glasovanje predlog
UGOTOVITVENEGA SI(LEPA 3/1 :

Svet detrtne skupnosti Sostro, Mestne obiine Ljubljana, potrdi mandate naslednjim ilanicam in
ilanom Sveta Cetrtne skupnosti Sostro:

l. Maru5i Babnik
2. Janu Bitencu
3. Marjanu Bitencu
4. Mojci Boniar Miklavec
5. Mariji Ga5per5ii
6. Antonu Gor5iiu
7. Edisu Kadiridu
8. Miri KamSek
9. Igorju Koprivnikarju
10. Marjanci Marn
11. Stanku Miklavcu
12. Tomaiu Svetetu
13. Domnu Zficu

Prisotnih je bilo 13 dlanov.
Opredeljenih je bilo 13 dlanov.
Zapredlagani sklep je glasovalo 13 dlanov.
Sklep je bil sprejet.

AD5

IZVOLITEV PREDSEDNIKA SVETA dNTRTNN SKUPNOSTI

Na podlagi tretjega odstavka 58. dlena Statuta Mestne obdine Ljubljana je predsedujodi pozval
prisotne dlane sveta, da podajo predloge kandidatov za predsednika sveta. Pojasnil je, da morajo
predlog podpreti najmanj 4 dlani sveta, ker ima Svet eS Sostro 13 dlanov.



/

Maru5a Babnik, je za predsednika Sveta iS Sostro, predlagala Igorja Koprivnikarja.
Predsedujodemu je predala predlog s podpisi predlagateljev dlanov sveta. Predlog so podprli: Maru5a
Babnik, Jan Bitenc, Marjan Bitenc, Marija Ga5per5id, Anton Gor5id in TomaZ Svete.

Kandidat je s kandidaturo sogla5al.

Edis Kadiri6, je za predsednico Sveta eS Sostro, predlagal Marjanco Marn. Predsedujodemu je
predal predlog s podpisi predlagateljev dlanov sveta. Predlog so podprli: Mojca Bondar Miklavec, Edis
Kadiri6, Mira Kam5ek, Marjanca Marn, Stanko Miklavec in Domen Zajec.

Kandidatka je s kandidaturo soglaSala.

Predsedujodi je pojasnil, da je skladno z 156. dlenom poslovnika, da v kolikor se javno glasuje o ved
kandidatih za isto funkcijo, se opravi javno posamidno glasovanje, pri katerem vsak dlan sveta pove
ime in priimek kandidata, zakaterega glasuje. Clan sveta detrtne skupnosti lahko da glas le zaenega
kandidata. Izvoljen bo kandidat, ki bo dobilvedino opredeljenih glasov navzodih dlanov.

Predsedujodije povedal, da se glasuje o dveh kandidatih:
1. Igorju Koprivnikarju
2. Marjanci Marn

Predsedujodi je poimensko klical posameznega dlana sveta, da se opredeli za katerega kandidata
glasuje.

Kandidata sta prejela sledede Stevilo glasov:
Igor Koprivnikar je dobil 7 glasov.

Marjanca Marn je dobila 6 glasov.

Predsedujoii je ugotovil, da je za predsednika detrtne skupnosti
Koprivnikar.

Lrp.
5t.

Ime in priimek ilana sveta Glasuje za kandidata:

I Maru5a Babnik Igor Koprivnikar

2. Jan Bitenc Igor Koprivnikar

3. Marjan Bitenc Igor Koprivnikar

A Mojca Bondar Miklavec Marjanca Marn

5. Marija Ga5per5id Igor Koprivnikar

6. Anton Gor5id Igor Koprivnikar

7. Edis Kadiri6 Marjanca Marn

8. Mira Kam5ek Marjanca Marn

9. Igor Koprivnikar Igor Koprivnikar

t0. Marjanca Marn Marjanca Marn

l1 Stanko Miklavec Marianca Marn

t2. TomaZ Svete Igor Koprivnikar

13. Domen Zajec Marianca Marn

Sostro izvoljen gospod Igor



I
Predsedujodi je destital novoizvoljenemu predsedniku, gospodu Igorju Koprivnikarju in mu predal
besedo. Izvoljeni predsednik Sveta Cetrtne skupnosti Sostro, g. Igor Koprivnikar, se je dlanorn sveta
zahvalil za zaupanje in podporo. Povedal je, da se bo trudil delovati za dobrobit vseh krajanov ter
izrazil upanje, da bo celoten svet deloval povezano in enotno, ne glede na politidno pripadnost.
Prisotne je seznanil, da ima namen predlagati dva podpredsednika ter ponovno ustanoviti delovna
telesapri Svetu eS Sostro. Prisotne je pozval, dado2l.januarjana sedeZ iS Sostro, podajo predloge
zaztnanje dlane delovnih teles, ter daizrazrjo Zelje v katerem delovnem telesu bi sodelovali.

S tem je bil dnevni red izirpan in predsedujoii je zakljuiil sejo ob 17.25 uri.

Zapisala:
Mojca Bokal Osolnik, svetovalka

PODZUPAN
OBdINE LruBLJANA

Dejan Crnek
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