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Z A P I S N I K
14. seje sveta, ki je bila 1. decembra 2016 s pričetkom ob 18. uri v prostorih MOL SLS, Prušnikova
106, Ljubljana.
Sejo je sklical predsednik sveta Četrtne skupnosti Šentvid g. Damijan Volavšek, ki je sejo tudi vodil.
NAVZOČI ČLANI SVETA:
Mateja Brus, Matjaž Briški, Blaž Gregorin, Alojz Hitij, Robert Ivanc, Matija Jutraž, Janez Kregar,
Mirta Lučič, Janez Marn, Samo Podgornik, Jože Sever, Alja Strunčnik Urbanč, Lili Tancar in
Damijan Volavšek.
OSTALI NAVZOČI:
Robert Golavšek, Snežana Zrnič, oba Služba za lokalno samoupravo

Seja se je snemala.
Seja je bila sklicana z naslednji predlogom dnevnega reda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Potrditev zapisnika 11. seje sveta ČS Šentvid
Potrditev zapisnika 12. seje sveta ČS Šentvid
Potrditev zapisnika 13. seje sveta ČS Šentvid
Pobude članov Sveta ČS Šentvid
Določitev sejnin predsedniku in članom Sveta ČS Šentvid
Pobude občanov

V uvodu v sejo je predsedujoči pozdravil navzoče.
Ugotovil, da je navzočih 12 od 15 članov sveta, da je s tem svet sklepčen in lahko prične z delom.
Predsedujoči je odprl razpravo o predlaganem dnevnem redu.
Prijav k razpravi ni bilo, zato je predsedujoči dal na glasovanje naslednji predlog dnevnega reda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Potrditev zapisnika 11. seje sveta ČS Šentvid
Potrditev zapisnika 12. seje sveta ČS Šentvid
Potrditev zapisnika 13. seje sveta ČS Šentvid
Pobude članov Sveta ČS Šentvid
Določitev sejnin predsedniku in članom Sveta ČS Šentvid
Pobude občanov

Navzočih je bilo 12 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 12 članov sveta.
ZA predlagani dnevni red je glasovalo 12 članov sveta.
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Dnevni red je bil sprejet.

AD 1.
Potrditev zapisnika 11. seje sveta ČS Šentvid
Predlog zapisnika so člani sveta sprejeli pred samo sejo Sveta.
Predsedujoči je odprl razpravo.
Ker prijav k razpravi ni bilo, je predsedujoči dal na glasovanje naslednji predlog sklepa 14/2:
Svet Četrtne skupnosti Šentvid potrjuje zapisnik 11. seje Sveta Četrtne skupnosti Šentvid v
predlagani obliki.
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 2.
Potrditev zapisnika 12. seje sveta ČS Šentvid
Predlog zapisnika so člani sveta sprejeli pred samo sejo Sveta.
Predsedujoči je odprl razpravo.
Ker prijav k razpravi ni bilo, je predsedujoči dal na glasovanje naslednji predlog sklepa 14/3:
Svet Četrtne skupnosti Šentvid potrjuje zapisnik 12. seje Sveta Četrtne skupnosti Šentvid v
predlagani obliki.
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 3.
Potrditev zapisnika 13. seje sveta ČS Šentvid
Predlog zapisnika so člani sveta sprejeli pred samo sejo Sveta.
Predsedujoči je odprl razpravo.
Ker prijav k razpravi ni bilo, je predsedujoči dal na glasovanje naslednji predlog sklepa 14/4:
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Svet Četrtne skupnosti Šentvid potrjuje zapisnik 13. seje Sveta Četrtne skupnosti Šentvid v
predlagani obliki.
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.
Pobude članov Sveta ČS Šentvid
Predsedujoči je v uvodu v točko povedal, da je Alojz Hitij vložil pobudo za revitalizacijo poseke v
Guncljah (smučišče). Pobudo je podal v obliki elektronske pošte. Kopijo pobude so člani sveta prejel
pred samo sejo sveta in je sestavni del tega zapisnika.
G. Hitija je prosil, da na kratko predstavi pobudo.
V razpravi, ki je sledila, so člani Sveta izrazili podporo pobudi.
Po zaključku razprave je predsedujoči dal na glasovanje naslednji predlog sklepa 14/5:
Svet Četrtne skupnosti Šentvid pooblasti g. Alojza Hitija, da do naslednje seje pripravi predlog
sklepa o ustanovitvi delovnega telesa Sveta ČS Šentvid, ki bo vodilo potrebne aktivnosti za
revitalizacijo Poseke v Guncljah.
Navzočih je bilo 14 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 14 članov sveta.
ZA predlagani sklep je glasovalo 14 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.

AD 5.
Določitev sejnin predsedniku in članom Sveta ČS Šentvid
Poročilo strokovne službe o udeležbi posameznih članov Sveta na sejah Sveta ČS Šentvid v letu 2016
so člani Sveta prejeli s sklicem seje. Poročilo je priloga izvirniku tega zapisnika.
V uvodu v točko je predsedujoči opozoril, da je bilo poročilo izdelano na podlagi potrjenih
zapisnikov sej Sveta ČS Šentvid.
Predsedujoči je odprl razpravo.
Prijav k razpravi ni bilo, zato je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa 14/6:
Na podlagi poročila strokovne službe o udeležbi članov Sveta na posameznih sejah Sveta ČS
Šentvid, Svet Četrtne skupnosti Šentvid ugotavlja naslednjo udeležbo predsednika in članov
sveta na sejah Sveta ČS Šentvid v letu 2016:
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Udeležba
- št. sej
Damijan VOLAVŠEK
9
Matjaž
BRIŠKI
7
Mateja BRUS
4
Blaž
GREGORIN
9
Alojz
HITIJ
8
Robert
IVANC
8
Matija
JUTRAŽ
8
Janez
KREGAR
6
Mirta
LUČIČ
9
Janez
MARN
5
Aleš
PERČIČ
7
Samo
PODGORNIK
7
Jože
SEVER
9
Alja
STRUNČNIK URBANČ
5
Lili
TANCAR
9
Ime

Priimek

Ugotovljeni udeležbi, se doda udeležba na 14. seji Sveta ČS Šentvid
Navzočih je bilo 14 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 14 članov sveta.
ZA predlagani sklep je glasovalo 14 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.

AD 6.
Pobude občanov

1. Prehod za pešce v Mednem
Pobudo so člani Sveta prejeli s sklicem seje.
Predsedujoči je na kratko povzel pobudo in odprl razpravo.
Po zaključku razprave je dal na glasovanje predlog sklepa 14/7:
Svet Četrtne skupnosti Šentvid si že dalj časa prizadeva za ureditev prehoda za pešce v
Mednem in ugotavlja, da zadeva, kljub drugačnim obljubam, miruje.
Na Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet naslovi urgenco v kateri zaprosi za
informacijo o trenutnem stanju projekta in o zadržkih, ki so odložili izvedbo projekta.
Navzočih je bilo 12 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 12 članov sveta.
ZA predlagani sklep je glasovalo 12 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
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2. Cesta na poljane
Pobudo so člani Sveta prejeli s sklicem seje.
Predsedujoči je na kratko povzel pobudo in odprl razpravo.
Po zaključku razprave je dal na glasovanje predlog sklepa 14/8:
Svet Četrtne skupnosti Šentvid si že nekaj let neuspešno prizadeva doseči ureditev Ceste na
poljane.
Na oddelek za Gospodarske dejavnosti in promet naslavlja apel, da omenjeno cesto trajno
uredi tako, da se odkupijo potrebna zemljišča vzdolž ceste, da se cesta razširi na ustrezno
širino in uredijo površine za pešce.
Ker je cesta prometno zelo obremenjena, Svet ČS Šentvid predlaga da se do časa ureditve
poveča frekvenca vzdrževalnih del zlasti na bankinah ceste.
Navzočih je bilo 12 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 12 članov sveta.
ZA predlagani sklep je glasovalo 12 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
Člani Sveta so ugotovili, da se določena problematika, na katero opozarjajo občani, neprestano
ponavlja in bi jo bilo morda najlažje rešiti v neposrednem dialogu s pristojnimi službami MU MOL.
Sprejet je bil dogovor, da se v bližnji prihodnosti organizira sestanek s predstavniki Oddelka za
gospodarske dejavnosti in promet MU MOL na katerem se predstavi tovrstne probleme v ČS
Šentvid. Na sestanek se povabi tudi podžupana MOL.

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

Zapisal:
Robert Golavšek
Damijan Volavšek
Predsednik sveta
Četrtne skupnosti Šentvid
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