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 Mestna občina 

Ljubljana 

           Četrtna skupnost Šentvid Prušnikova ulica 106 

1210 Ljubljana -  Šentvid 

telefon: 01 512 46 07 

faks: 01 512 06 81 

mol.sentvid@ljubljana.si 

www.ljubljana.si 

Številka: 900-32/2014-2 

Datum: 22.12.2014 

 

 

 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
 

 

 

 

24. seje sveta, ki je bila 13. februarja 2014 s pričetkom ob 18. uri  v prostorih MOL Sluţbe za lokalno 

samoupravo, Prušnikova 106, Ljubljana. 

 

Sejo je sklical predsednik sveta Četrtne skupnosti Šentvid g. Damijan Volavšek, ki je sejo tudi vodil. 

 

NAVZOČI ČLANI SVETA: 

Matjaţ Briški, Mirta Lučič, Janez Marn, Marija Merkun, Verica Rutar, Joţe Sever, Zvonimir 

Urbančič,  Mateja Brus, Jure Vidmar in Damijan Volavšek. 

 

OSTALI NAVZOČI: 

Robert Golavšek in Simona Kriţanec – Sluţba za lokalno samoupravo  

 

IZOSTANEK JE OPRAVIČIL:  

Blaţ Gregorin.  

 

V uvodu v sejo je predsedujoči ugotovil, da je navzočih 8 od 15 članov sveta, da je s tem svet 

sklepčen in lahko prične z delom. 

 

Seja je bila sklicana z naslednjim predlogom dnevnega reda: 

 

1. Potrditev zapisnika 22. seje sveta ČS Šentvid 

2. Potrditev zapisnika 7. izredne seje sveta ČS Šentvid 

3. Pobude in vprašanja članov Sveta ČS Šentvid 

4. Izvedbeni finančni načrt za leto 2014 

5. Poslovno poročilo Četrtne skupnosti Šentvid za leto 2013 

6. Poročilo o doseţenih ciljih in rezultatih ČS Šentvid za leto 2013 

7. Pobude občanov 

 

 

 

Ker prijav k razpravi ni bilo je dal na glasovanje naslednji predlog dnevnega reda: 

 

1. Potrditev zapisnika 22. seje sveta ČS Šentvid 

2. Potrditev zapisnika 7. izredne seje sveta ČS Šentvid 

3. Pobude in vprašanja članov Sveta ČS Šentvid 

4. Izvedbeni finančni načrt za leto 2014 

5. Poslovno poročilo Četrtne skupnosti Šentvid za leto 2013 

6. Poročilo o doseţenih ciljih in rezultatih ČS Šentvid za leto 2013 

7. Pobude občanov 

 

 

Navzočih je bilo 8 članov sveta. 
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Opredeljenih je bilo 8 članov sveta. 

ZA predlagani dnevni red je glasovalo 8 članov sveta. 

 

Dnevni red je bil sprejet. 

 

 

AD 1. 

 

Potrditev zapisnika 22. seje sveta ČS Šentvid 

 

Predlog zapisnika so člani sveta prejeli s sklicem seje. 

 

Predsedujoči je odprl razpravo o predlogu zapisnika. 

Po zaključku razprave je predsedujoči dal na glasovanje naslednji predlog sklepa 24/2: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid potrjuje zapisnik 21. seje sveta Četrtne skupnosti Šentvid v 

predlagani obliki.  
 

Navzočih je bilo 8 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo  8 članov sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 8 članov sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

AD 2. 

Potrditev zapisnika 7. izredne seje sveta ČS Šentvid 

 

Predlog zapisnika so člani sveta prejeli s sklicem seje. 

 

Predsedujoči je odprl razpravo o predlogu zapisnika. 

Po zaključku razprave je predsedujoči dal na glasovanje naslednji predlog sklepa 24/3: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid potrjuje zapisnik 7. izredne seje sveta Četrtne skupnosti 

Šentvid v predlagani obliki. 

 

Navzočih je bilo 8 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo  8 članov sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 8 članov sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 3. 

Pobude in vprašanja članov Sveta ČS Šentvid 

 

Predsedujoči je ugotovil, da člani sveta niso vloţili nobene pisne pobude. 

 

 

 

AD 4. 

Izvedbeni finančni načrt za leto 2014 

 

Predlog finančnega načrta so člani sveta prejeli s sklicem seje.  

 

V uvodu v točko je predsedujoči povedal, da je finančni načrt je enak lanskemu, upoštevane so le 

spremembe v višini sejnin in opozoril da se bo ta postavka še spremenila zaradi novih predpisov 

vezanih na plačevanje prispevkov iz tovrstnih dohodkov. 
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 Povedal je tudi, da je za leto 2014 na razpolago nekaj več sredstev, ki so posledica malenkost višjega 

deleţa ČS Šentvid v kvoti sredstev za delovanje ČS MOL. V predlogu so sredstva razporejena na 

postavko 'Čistilna akcija' in sicer 100 € ter odprl razpravo. 

 

Opozoril je tudi na vlogo policijskega sindikata, ki so jo člani sveta prejeli pred sejo. 

 

 

Po zaključku razprave je dal na glasovanje predlog sklepa 24/4: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid sprejema naslednji izvedbeni finančni načrt za leto 2014: 

 

  Naziv naloge / programa Plan 2014 

      

  Delovanje sveta ČS Šentvid 11.406,00 

  Izdatki za reprezentanco 1.000,00 

  Drugi splošni material in storitve 351,00 

  Povrnitev stroškov telefona predsedniku sveta (odlok) 300,00 

  Objave novic in drugih informacij v krajevnem glasilu "Šentvid nad Ljubljano" 4.000,00 

  Sejnine članom sveta (odlok) 5.755,00 

      

  Program sveta ČS Šentvid 13.100,00 

      

I. ŠENTVIŠKI TEDEN 1.000,00 

  - Kulturne, zabavne in športne prireditve 1.000,00 

II. DNEVI ČS ŠENTVID 4.700,00 

  1. Športne aktivnosti in tekmovanja 2.700,00 

  - Balinanje 350,00 

  - Tenis  350,00 

  - Košarka (ŠD Šentvid) 250,00 

  - Košarka (ŢKK) 350,00 

  - Nogomet 350,00 

  - Odbojka - ţenske ekipe 350,00 

  - Rugby 350,00 

  - Smučanje/skoki 350,00 

      

  2. Predstavitev kulturnega življenja v Šentvidu 1.650,00 

  - Gledališka igra 600,00 

  - Slavnostna akademija 250,00 

  - Revija šentviških pevskih zborov 600,00 

  - Extempore 200,00 

      

  3. Počitniške dejavnosti za otroke in mladino 350,00 

  a) delavnice za otroke 350,00 

      

III. NOVOLETNA OBDARITEV OTROK 2.700,00 

  a) Lutkovne predstave 1.700,00 
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  b) Darila za otroke 1.000,00 

      

IV. DAN POŢARNE VARNOSTI 1.500,00 

  a) Dan poţarne varnosti (Viţmarje) 300,00 

  b) Dan gasilstva v Šentvidu (Šentvid) 300,00 

  c) Prikaz dejavnosti in usposobljenosti enot PGD Medno (Medno) 300,00 

  č) Prikaz uporabe ročnih gas. Aparatov in gašenja začetnih poţarov (Staneţiče) 300,00 

  d) Prikaz gašenja manjših poţarov v gospodinjstvu (Gunclje) 300,00 

      

V. UREDITEV SPOMENIKOV OB PRAZNIKIH IN 1. NOVEMBRU 600,00 

  a) ureditev spomenika ob podaljšku Prušnikove in pri odcepu Staneţiče 300,00 

  b) ureditev obeleţja na OŠ Brod in Viţmarskem Taboru 300,00 

      

VII. DRUGI - DODATNI PROGRAMI 2.600,00 

  Čistilna akcija 300,00 

  Projekt Oţivitev Ljudskega doma 400,00 

  Pomladna prireditev 1.900,00 

  VSE SKUPAJ 24.506,00 
 

 

Navzočih je bilo 10 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo  10 članov sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 10 članov sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

ter predlog sklepa 24/5: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid pooblašča predsednika sveta Četrtne skupnosti Šentvid, da s 

strokovno sluţbo izvede vse postopke potrebne za izvedbo finančnega načrta Četrtne skupnosti 

Šentvid. 

 

Navzočih je bilo 10 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo  10 članov sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 10 članov sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

V zvezi z vlogo policijskega sindikata je predsedujoči dal na glasovanje naslednji sklep 24/6: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid ugotavlja, da v okviru razpoloţljivih sredstev za izvedbo 

programov sveta Četrtne skupnosti Šentvid ne more zagotoviti dodatnih sredstev za 

oglaševanje v Otroški prometni pobarvanki. 

 

 

Navzočih je bilo 10 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo  10 članov sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 10 članov sveta. 
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Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

AD 5. 

Poslovno poročilo Četrtne skupnosti Šentvid za leto 2013 

 

Predlog Poslovnega poročila Četrtne skupnosti Šentvid za leto 2013 so člani sveta prejeli s sklicem 

seje oz. predlogom za razširitev dnevnega reda seje. 

 

Predsedujoči je v uvodu v točko povedal, da je Poslovno poročilo, kot tudi Poročilo o doseţenih 

ciljih in rezultatih je, po izkušnjah sodeč, potrebno oddati v zadnji tretjini meseca februarja. Da bi ne 

bilo potrebno sklicevati dodatne seje za sprejem omenjenih poročil, sta bili poročili (naknadno) 

uvrščeni na današnjo sejo. 

 

Predsedujoči je odprl razpravo o predlaganem poročilu. 

 

Po zaključku razprave je dal na glasovanje predlog sklepa 24/7: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid sprejema Poslovno poročilo Četrtne skupnosti Šentvid za leto 

2013 v predlagani obliki. 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid pooblašča predsednika sveta Četrtne skupnosti Šentvid, da s 

strokovno sluţbo poročilo prilagodi morebitni novo predpisani obliki. 

 

 

Navzočih je bilo 10 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo  10 članov sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 10 članov sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

 

AD 6. 

Poročilo o doseţenih ciljih in rezultatih ČS Šentvid za leto 2013 

 

Predlog Poročila o doseţenih ciljih in rezultatih ČS Šentvid za leto 2013 so člani sveta prejeli s 

sklicem seje oz. predlogom za razširitev dnevnega reda seje. 

 

Predsedujoči je odprl razpravo o predlaganem poročilu. 

 

Po zaključku razprave je dal na glasovanje predlog sklepa 24/8: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid sprejema Poročilo o doseţenih ciljih in rezultatih ČS Šentvid za 

leto 2013 v predlagani obliki. 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid pooblašča predsednika sveta Četrtne skupnosti Šentvid, da s 

strokovno sluţbo poročilo prilagodi morebitni novo predpisani obliki. 

 

 

Navzočih je bilo 10 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo  10 članov sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 10 članov sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 
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AD 7. 

Pobude občanov 

 

1. Celovška cesta 

 

Pobudo je svet ČS Šentvid obravnaval na 22. seji sveta. Pobuda je bila s sklepom sveta 

posredovana Oddelku za gospodarske dejavnosti in promet MU MOL, ki pa se je v odgovoru 

izjasnil za nepristojnega. 

 

Predsedujoči je odprl razpravo. 

 

Po zaključku razprave je predsedujoči dal na glasovanje predlog sklepa 25/9: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid nosilki pobude predlaga, da se s pobudo obrne na Direkcijo 

za ceste RS. 

 

Navzočih je bilo 10 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo  10 članov sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 10 članov sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

2. Ul. Bratov Komelj 

 

Problematika varnosti peščev v Ulici Bratov Komel je bila ţe večkrat uvrščena na seje sveta. 

Junija 2013 je bil tudi izvršen ogled na terenu, ki so se ga udeleţili predstavniki Mestnega 

inšpektorata. Ugotovljeno je bilo, da so ukrepi potrebni. 

 

Predsedujoči je odprl razpravo. 

 

Po zaključku razprave je predsedujoči dal na glasovanje predlog sklepa 24/10: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid naslovi na Oddelek za gospodarske dejavnosti in prometu 

MU MOL urgenco, da se dogovorjeni ukrepi za izboljšanje varnosti pešcev na ulici Bratov 

Komel izvedejo v najkrajšem moţnem času. 

 

 

Navzočih je bilo 10 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo  10 članov sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 10 članov sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

 

 

Predsedujoči je ugotovil, da je dnevni red izčrpan in zaključil sejo. 

 

 

Zapisal: 

Robert Golavšek  

 

        Damijan Volavšek 

        Predsednik sveta 

               Četrtne skupnosti Šentvid 


