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Z A P I S N I K

19. seje sveta, ki je bila 7. marca 2013 s pričetkom ob 18. uri v prostorih MOL Službe 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:
Matjaž Briški, Blaž Gregorin, Janez Kregar, Mirta Lučič, Janez Marn, Marija Merkun, Bogomir
Polajnar, Verica Rutar , Jože Sever, Zvonimir Urbančič, Mateja Brus in Damijan Volavšek.
OSTALI NAVZOČI:
Robert Golavšek, Simona Križanec – Služba za lokalno samoupravo
IZOSTANEK STA OPRAVIČILA:
Boštjan Juvančič in Jure Vidmar
Seja je bila sklicana z naslednjim predlogom dnevnega reda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Potrditev zapisnika 18. seje sveta ČS Šentvid
Pobude in vprašanja članov Sveta ČS Šentvid
Prostorski načrt MOL za območje ČS Šentvid
Poročilo o realizaciji finančnega načrta ČS Šentvid za leto 2012
Izvedbeni finančni načrt ČS Šentvid za leto 2013
Razrešitev in imenovanje člana uredniškega odbora glasila "Šentvid nad Ljubljano"
Pobude občanov

V uvodu v sejo je predsedujoči pozdravil navzoče in ugotovil, da je navzočih 11 od 15 članov Sveta,
da je s tem Svet sklepčen in lahko prične z delom.
Predsedujoči je predstavil predlog dnevnega reda in odprl razpravo.
Ker prijav k razpravi ni bilo je dal na glasovanje naslednji predlog dnevnega reda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Potrditev zapisnika 18. seje sveta ČS Šentvid
Pobude in vprašanja članov Sveta ČS Šentvid
Prostorski načrt MOL za območje ČS Šentvid
Poročilo o realizaciji finančnega načrta ČS Šentvid za leto 2012
Izvedbeni finančni načrt ČS Šentvid za leto 2013
Razrešitev in imenovanje člana uredniškega odbora glasila "Šentvid nad Ljubljano"
Pobude občanov

Navzočih je bilo 11 članov sveta.
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Opredeljenih je bilo 11 članov sveta.
ZA predlagani dnevni red je glasovalo 11 članov sveta.
Dnevni red je bil sprejet.

AD 1.
Potrditev zapisnika 18. seje sveta ČS Šentvid
Predlog zapisnika so člani sveta prejeli s sklicem seje.
Predsedujoči je odprl razpravo o predlogu zapisnika.
Prijav k razpravi ni bilo, zato je dal na glasovanje predlog sklepa 19/2:
Svet Četrtne skupnosti Šentvid potrjuje zapisnik 18. seje sveta Četrtne skupnosti Šentvid v
predlagani obliki.
Navzočih je bilo 11 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 11 članov sveta.
ZA predlagani sklep je glasovalo 11 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.

AD 2.
Pobude in vprašanja članov Sveta ČS Šentvid
Pobudo je posredovala Marjeta Bilban po elektronski pošti na dan seje. Pobuda so člani sveta prejeli
na sami seji.
Predsedujoči je na kratko povzel pobudo in odprl razpravo.
Po zaključku razprave je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa 19/3:
Svet Četrtne skupnosti Šentvid predlaga Oddelku za gospodarske dejavnosti in promet, da
takoj, ko bodo to dopuščale vremenske razmere, naroči obnovo talnih oznak – prehodov za
pešce v okolici oziroma na šolskih poteh do Osnovne šole Vižmarje – Brod.
Navzočih je bilo 12 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 12 članov sveta.
ZA predlagani sklep je glasovalo 12 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
Ter predlog sklepa 19/4:
Svet Četrtne skupnosti Šentvid prosi Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, za
informacijo, kdaj in kako bodo urejena (začasna) postajališča mestnega avtobusa št. 15.
Navzočih je bilo 12 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 12 članov sveta.
ZA predlagani sklep je glasovalo 12 članov sveta.
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Sklep je bil sprejet.
G. Sever je predlagal, da kljub sklepu prejšnje seje, svet Četrtne skupnosti Šentvid začne aktivnosti
za razširitev pokopališča v Šentvidu.
Sledila je razprava. Po zaključku razprave je predsedujoči dal na glasovanje naslednji predlog sklepa
19/5:
Svet Četrtne skupnosti Šentvid zaprosi Oddelek za urejanje prostora za informacijo, ali je
sprememba namembnosti zemljišč, na katera naj bi se razširilo pokopališče, možna.
Navzočih je bilo 12 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 12 članov sveta.
ZA predlagani sklep je glasovalo 12 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.
G. Polajnar je odprl vprašanje nekvalitetnega pluženja, zlasti pločnikov.
Po zaključku razprave, je predsedujoči dal na glasovanje naslednji predlog sklepa 19/6:
Svet Četrtne skupnosti Šentvid opozarja Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, da je
kvaliteta izvajanja zimske službe v letu 2012/2013 zelo padla.
Navzočih je bilo 12 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 12 članov sveta.
ZA predlagani sklep je glasovalo 12 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.

AD 3.
Prostorski načrt MOL za območje ČS Šentvid
Predsedujoči je prosil predsednika Komisije za urejanje prostora, varovanje okolja in promet, g.
Bogomira Polajnarja, da predstavi zaključke komisije.
Ta je povedal, da se je komisija sestala in potrdila ugotovitve zapisane v Zabeležki 1. seje Komisije.
(zabeležka je priloga originalu tega zapisnika) Dodatnih predlogov komisija ni imela.
Predsedujoči je odprl razpravo.
Po zaključku razprave je ugotovitve povzel v naslednji predlog sklepa 19/7:
Svet Četrtne skupnosti Šentvid povabi predstavnike Oddelka za urejanje prostora na sestanek,
na katerem bi se pogovorili o predlogih za spremembe Prostorskega načrta MOL za del
Četrtne skupnosti Šentvid.
Za potrebe sestanka se pripravi na podlagi zabeležke Komisije za urejanje prostora, varovanja
okolja in promet ustrezne grafične priloge ter širše obrazložitve predlogov.
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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AD 4.
Poročilo o realizaciji finančnega načrta ČS Šentvid za leto 2012
Predlog poročila so člani sveta prejeli s sklicem seje.
Predsedujoči je spomnil, da je svet že pri sprejemanju poslovnega poročila in poročila o doseženih
ciljih in rezultatih na prejšnji seji ugotovil, je program in preko tega finančni načrt v celoti uresničen.
Predsedujoči je odprl razpravo.
Po zaključku razprave, je dal na glasovanje predlog sklepe 19/8:
Svet Četrtne skupnosti Šentvid sprejme Poročilo o realizaciji finančnega načrta ČS Šentvid za
leto 2012 v predlagani obliki.
Navzočih je bilo 12 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 12 članov sveta.
ZA predlagani sklep je glasovalo 12 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.

AD 5.
Izvedbeni finančni načrt ČS Šentvid za leto 2013
Predlog izvedbenega finančnega načrta sveta Četrtne skupnosti Šentvid za leto 2013 so člani Sveta
prejeli s sklicem seje.
Zaradi odsotnosti predsednika Komisije za finančna vprašanja, je predlog predstavil predsednik Sveta
Četrtne skupnosti Šentvid.
Povedal je, da se predlog drži ustaljenih smernic preverjenih v preteklih letih.
Predsedujoči je odprl razpravo.
Po zaključku razprave je dal na glasovanje usklajeni predlog sklepa 19/9:
Plan 2013

Naziv naloge / programa
Delovanje sveta ČS Šentvid

11.644,00

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

4.000,00

Izdatki za reprezentanco

1.000,00

Drugi splošni material in storitve

351,00

Povrnitev stroškov telefona predsedniku sveta (odlok)

300,00

Sejnine članom sveta (odlok)

5.993,00

Program sveta ČS Šentvid

13.000,00

I. ŠENTVIŠKI TEDEN

1.000,00
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- Kulturne, zabavne in športne prireditve

800,00

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
a) delavnice za otroke

350,00
350,00

III. NOVOLETNA OBDARITEV OTROK

2.700,00

- lutkovne predstave

1.700,00

- 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)
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
b)

ureditev obeleţja na OŠ Brod in Viţmarskem Taboru

VI. ČISTILNA AKCIJA

300,00

300,00
300,00
200,00

VII. SREČANJE ČS ŠENTVID

1.900,00

VIII. PROJEKT OŢIVITVE LJUDSKEGA DOMA

VSE SKUPAJ

400,00

24.644,00
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Razpoloţljivo

24.706,00

Razlika

62,00

NAMENSKA SREDSTVA - ČASOPIS (PRENOS 2012)

1.097,15

Navzočih je bilo 12 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 12 članov sveta.
ZA predlagani sklep je glasovalo 12 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.

Ter predlog sklepa 19/10:
Svet Četrtne skupnosti Šentvid pooblasti predsednika sveta Četrtne skupnosti Šentvid, da v
sodelovanju s strokovno službo izvede vse potrebne postopke za izvedbo finančnega načrta
Četrtne skupnosti Šentvid.
Navzočih je bilo 12 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 12 članov sveta.
ZA predlagani sklep je glasovalo 12 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.

AD 6.
Razrešitev in imenovanje člana uredniškega odbora glasila "Šentvid nad Ljubljano"
Predsedujoči je v uvodu povedal, da je točka uvrščena na dnevni red seje na predlog urednice glasila
Četrtne skupnosti Šentvid.
Urednica ga. Mateja Brus je povedala, da je Igor Povše sam izrazil želja, da bi bil razrešen in se tudi
že dalj časa ni udeleževal sestankov uredniškega odbora. Po drugi strani pa Aleš Perčič aktivno
sodeluje z uredniškim odborom že dalj časa.
Predsedujoči je odprl razpravo.
Razprave ni bilo zato je dal na glasovanje predlog sklepa 19/11:
Svet Četrtne skupnosti Šentvid razreši člana uredniškega odbora glasila Šentvid nad Ljubljano
Igorja Povšeta.
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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V nadaljevanju je dal na glasovanje predlog sklepa 19/12:
Svet Četrtne skupnosti Šentvid imenuje Aleša Perčiča za člana uredniškega odbora glasila
Šentvid nad Ljubljano.
Navzočih je bilo 12 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 12 članov sveta.
ZA predlagani sklep je glasovalo 12 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.

AD 7.
Pobude občanov
1. Pipanova pot
Pobudo in odgovor Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet MU MOL so člani sveta prejeli
s sklicem seje.
Predsedujoči je predstavil pobudo in odprl razpravo.
Po zaključku razprave je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa 19/13:
Svet Četrtne skupnosti Šentvid ne nasprotuje postavitvi hitrostnih ovir na Pipanovi poti.
Predlaga se, da se tip in mikrolokacija hitrostnih ovir določi na skupnem srečanju
predstavnika Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet, predstavnika civilne iniciative
za Pipanovo pot – vzhod (17-31) ter predstavnika Četrtne skupnosti Šentvid na kraju
samem.
Navzočih je bilo 11 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 11 članov sveta.
ZA predlagani sklep je glasovalo 11 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.

2. Nekorektno pluženje – Medveščkova ulica
Pobudo so člani sveta prejeli s sklicem seje.
Medveščkova ulica se po planu zimske službe pluži (dodatno) po naročilu MOL.
Sklepati je, da je bilo naročilo dano ne pa v celoti izvedeno.
Predlog sklepa 19/14:
Svet Četrtne skupnosti Šentvid s pritožbo seznani naročnika pluženja – Oddelek za
gospodarske dejavnosti in promet, s priporočilom, da ta ustrezno ukrepa.
Navzočih je bilo 10 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 10 članov sveta.
ZA predlagani sklep je glasovalo 10 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.

3. Preventivni radar v ul. Bratov Komelj
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Na pobudo člana sveta je dal predsedujoči na glasovanje predlog sklepa 19/15:
Svet Četrtne skupnosti Šentvid predlaga da se na ulici Bratov Komel postavi preventivni
radar, z namenom, da se poveča prometna varnost, istočasno pa se pridobijo podatki o
prekoračitvah hitrosti, ki bodo podlaga za morebitno nadaljnje ukrepanje.
Svet Četrtne skupnosti Šentvid zaprosi za podatke (statistiko) preventivnega radarja, ki je
bil postavljen v jeseni/zimi 2012 na Prušnikovi ulici pred Osnovno šolo Franca Rozmana
Staneta.
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
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