
 

 

Številka: 900-27/2019-3 

Datum: 29. januar 2019 

P R E D L O G 

 

 

 

 

Z  A  P  I  S  N  I  K  
 

 

2. seje sveta, ki je bila 24. januarja 2019 , 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: 

Matjaž Briški, Janez Cedilnik, Cilka Cimperman, Blaž Gregorin, Alojz Hitij, Jože Keber, Janez 

Kregar, Mirta Lučič, Doroteja Mlakar, Barbara Moškon, Aleš Perčič,Jože Sever, Urša Sofranič 

Bogdanovič in Damijan Volavšek. 

  

OSTALI NAVZOČI: 

Snježana Zrnič, Robert Golavšek - Služba za lokalno samoupravo MU MOL. 

 

IZOSTANEK JE OPRAVIČILI: 

Mateja Brus. 

 

 

Seja se je snemala. 

 

Seja je bila sklicana z naslednji predlogom dnevnega reda: 

 

1. Potrditev zapisnika 1. seje Sveta ČS Šentvid 

2. Pobude članov Sveta  

3. Imenovanje odgovorne osebe za posredovanje informacij za medije 

4. Določitev odgovorne osebe pristojne za posredovanje informacij javnega značaja 

5. Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

6. Izvolitev podpredsednika Sveta ČS Šentvid 

7. Imenovanje odgovornega urednika glasila ČS Šentvid - Šentvid nad Ljubljano 

8. Imenovanje uredniškega odbora glasila ČS Šentvid - Šentvid nad Ljubljano 

9. Pobude občanov 

 

 

 

V uvodu v sejo je predsedujoči pozdravil navzoče in  ugotovil da je navzočih  13 od 15 članov Sveta, 

da je s tem Svet sklepčen in lahko prične z delom. 

 

Predsedujoči je povzel predlog dnevnega reda, ki so ga člani Sveta prejeli s sklicem seje.  

Ker v izvedbenem finančnem načrtu za leto 2019 ni načrtovanih sprememb glede na predhodna leta 

prvi programi pa so načrtovani že za mesec februar, je predlagal, da se dnevni red razširi z novo 9. 

točko: "Izvedbeni finančni načrt ČS Šentvid za leto 2019". 
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Glede na to, da je nekaj članov Sveta najavilo predčasen odhod iz seje, je predlagal, da se druga točka 

obravnava kot 9. točka dnevnega reda, ostale pa se preštevilčijo.   

 

Predsedujoči je odprl razpravo o predlogu spremenjenega dnevnega reda. 

 

Po zaključku razprave je dal na glasovanje naslednji predlog dnevnega reda: 

 

1. Potrditev zapisnika 1. seje Sveta ČS Šentvid 

2. Imenovanje odgovorne osebe za posredovanje informacij za medije 

3. Določitev odgovorne osebe pristojne za posredovanje informacij javnega značaja 

4. Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

5. Izvolitev podpredsednika Sveta ČS Šentvid 

6. Imenovanje odgovornega urednika glasila ČS Šentvid - Šentvid nad Ljubljano 

7. Imenovanje uredniškega odbora glasila ČS Šentvid - Šentvid nad Ljubljano 

8. Izvedbeni finančni načrt ČS  Šentvid za leto 2019 

9. Pobude članov Sveta  

10. Pobude občanov 

 

 

 

Navzočih je bilo 13 članov Sveta. 

Opredeljenih je bilo 13 članov Sveta. 

ZA predlagani dnevni red je glasovalo 13 članov Sveta. 

 

Dnevni red je bil sprejet. 

 

 

 

AD 1. 

Potrditev zapisnika 1. seje Sveta ČS Šentvid 

 

 

Predlog zapisnika so člani Sveta prejeli s sklicem seje.  

 

Predsedujoči je odprl razpravo o predlogu zapisnika. 

 

Ker prijav k razpravi ni bilo, je dal na glasovanje predlog sklepa 2/2: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid potrjuje zapisnik 1. 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. 

Imenovanje odgovorne osebe za posredovanje informacij za medije 
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V uvodu v točko je predsedujoči povedal, da na podlagi tretjega odstavka 45. člena Zakona o medijih 

mora organ za omogočanje posredovanja informacij za medije določiti in javno objaviti (spletna stran 

ČS) odgovorno osebo. 

Praviloma je to predsednik sveta, ki v skladu s Statutom MOL predstavlja četrtno skupnosti in svet 

četrtne skupnosti. 

 

Predsedujoči je odprl razpravo. 

 

Prijav k razpravi ni bilo, zato je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa 2/3; 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid imenuje za odgovorno osebo za posredovanje informacij za 

medije Damijana Volavška. 

 

 

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. 

Določitev odgovorne osebe pristojne za posredovanje informacij javnega značaja 

 

 

V uvodu v točko je predsedujoči povedal, da na podlagi prvega odstavka 9. člena Zakona o dostopu do 

informacij javnega značaja mora vsak organ določiti uradno osebo pristojno za posredovanje 

informacij javnega značaja.  Imenovana oseba je obenem tudi urednik spletne strani ČS.  

 

Praviloma je to predsednik sveta, ki v skladu s Statutom MOL predstavlja četrtno skupnosti in svet 

četrtne skupnosti.  

 

Predsedujoči je odprl razpravo. 

 

Prijav k razpravi ni bilo, zato je dal na glasovanje predlog sklepa 2/4: 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid za odgovorno osebo pristojno za posredovanje informacij 

javnega značaja določi Damijana Volavška. 

 

 

Navzočih je bilo 13 članov Sveta. 

Opredeljenih je bilo 13 članov Sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 12 članov Sveta. 

PROTI je glasoval 1 član Sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

AD 4. 

Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
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V uvodu v točko je predsedujoči povedal, da je bila Komisija za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja (KMVVI) ustanovljena z naslednjim  sklepom 8/2 na 2. seji Sveta ČS Šentvid, 1. 

decembra 2010: 

 
Svet Četrtne skupnosti Šentvid ustanovi tričlansko Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja. Delovno področje komisije je da: 

- daje predloge v zvezi z mandatnimi vprašanji, 

- daje predloge v zvezi z volitvami, imenovanji in razrešitvami, 

- opravlja naloge vezane na nezdružljivost funkcije člana sveta 

- opravlja tudi druge naloge, ki jih določi svet. 

 

Komisija ima predsednika in dva člana, ki ju svet Četrtne skupnosti Šentvid imenuje izmed članov 

sveta Četrtne skupnosti Šentvid. 
 

Ker je Komisija že ustanovljena, je potrebno imenovati predsednika(co) in 2 člana komisije. 

 

Navzoče je pozval, da podajo predloge za predsednika komisije. 

 

Jože Sever je predlagal Janeza Cedilnika. 

 

Barbara Moškon je predlagala Alojza Hitija. 

 

Kandidata sta se strinjala s kandidaturo. 

 

Predsedujoči je pojasnil, da se v primeru, ko je kandidatov več, o njih glasuje tako, da se poimensko 

pozove vsakega člana Sveta, da imenuje kandidata za katerega glasuje. 

Izvoljen je kandidat, ki prejme večino opredeljenih glasov. 

 

Predsedujoče je poimensko poklical člane Sveta. Glasovali so: 

Zap. 

št. 
Ime in priimek člana sveta 

Je glasoval za kandidata: 
 

1. Matjaž BRIŠKI Alojz Hitij 

2. Mateja BRUS --- 

3. Janez CEDILNIK Janez Cedilnik 

4. Cilka CIMPERMAN Janez Cedilnik 

5. Blaž GREGORIN --- 

6. Alojz HITIJ Alojz Hitij 

7. Jože KEBER Alojz Hitij 

8. Janez KREGAR Alojz Hitij 

9. Mirta LUČIČ Alojz Hitij 

10. Doroteja  MLAKAR Janez Cedilnik 

11. Barbara MOŠKON Alojz Hitij 

12. Aleš PERČIČ Alojz Hitij 

13. Jože SEVER Janez Cedilnik 

14. Urša  SOFRANIČ BOGDANOVIČ Janez Cedilnik 

15. Damijan VOLAVŠEK Janez Cedilnik 
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Po zaključku glasovanje, je predsedujoči objavil rezultat glasovanja. 

 

Glasovalo je 13 članov Sveta. 

Opredeljenih je bilo 13 članov Sveta. 

Za kandidata JANEZA CEDILNIKA je glasovalo 6 članov Sveta. 

Za kandidata ALOJZA HITIJA je glasovalo 7 članov Sveta. 

 

Z predsednika Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je bil imenovan Alojz 

Hitij. 

 

 

  

V nadaljevanju je predsedujoči pozval navzoče, da predlagajo kandidate za člane KMVVI. 

 

Damijan Volavšek je predlagal Janez Cedilnika in Mirto Lučič. 

 

Janez Kregar je predlagal Jožeta Kebra. 

 

Damijan Volavšek je umaknil predlog za članico Komisije Mirto Lučič. 

 

 

Na glasovanje je dal predlog sklepa 2/6: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid za člane Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

imenuje Janeza Cedilnika in Jožeta Kebra. 

 

 

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 5. 

Izvolitev podpredsednika Sveta ČS Šentvid 

 

 

V uvodu v točko je predsedujoči povedal, da podpredsednika(e) na predlog predsednika Sveta imenuje 

Svet četrtne skupnosti. (smiselna uporaba poslovnika MS MOL). 

 

Na glasovanje je dal naslednji predlog sklepa 2/7: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid imenuje za podpredsednika Sveta Četrtne skupnosti Šentvid, 

Jožeta Severja. 

 

 

Navzočih je bilo 13 članov Sveta. 

Opredeljenih je bilo 13 članov Sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 8 članov Sveta. 

PROTI je glasovalo 5 članov Sveta. 
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Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

AD 6. 

Imenovanje odgovornega urednika glasila ČS Šentvid - Šentvid nad Ljubljano 

 

 

V uvodu je predsedujoči povedal da je ČS Šentvid izdajatelj glasila Šentvid nad Ljubljano, ki izhaja 4 

x letno v nakladi 5300 izvodov. 

 

V skladu s sklepom o ustanovitvi in izdajanju glasila, glasilo ureja uredniški odbor, ki ga sestavljajo 4 

člani in Odgovorni urednik. 

Za uredniški odbor glasila veljajo ista načela kot za delovna telesa sveta: Odgovorni urednik mora biti 

član Sveta, med člani pa sta lahko največ dva zunanja člana, dva (ali več) pa člana Sveta. 

 

Za Odgovorno urednico je predlagal Matejo Brus. Povedal je, da se kandidatka s kandidaturo strinja, 

čeprav se seje ni mogla udeležiti. 

 

Predsedujoči je odprl razpravo. 

 

Ker ni bilo dodatnih predlogov in prijav k razpravi je dal na glasovanje predlog sklepa 2/8: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid za odgovorno urednico glasila ČS Šentvid - Šentvid nad 

Ljubljano imenuje Matejo Brus. 

 

 

Navzočih je bilo 13 članov Sveta. 

Opredeljenih je bilo 12 članov Sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 12 članov Sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 7. 

Imenovanje uredniškega odbora glasila ČS Šentvid - Šentvid nad Ljubljano 

 

 

Predsedujoči je za člane Uredniškega odbora predlagal: 

 

 Dorotejo Mlakar, 

 Andrejo Bečan, 

 Jožeta Severja in 

 Uršo Sofranič Bogdanovič. 

 

Janez Kregar je predlagal za člana uredniškega odbora Alojza Hitija. 

 

 

Predsedujoči je odprl razpravo. 
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Po zaključku razprave je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa 2/9: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid glasuje o kandidatih za člane Uredniškega odbora posamično. 

 

 

Navzočih je bilo 13 članov Sveta. 

Opredeljenih je bilo 13 članov Sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 13 članov Sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

Predsedujoči je nadaljeval z glasovanjem o posameznih prelaganih kandidatih: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid za članico Uredniškega odbora glasila Šentvid nad Ljubljano 

imenuje Dorotejo Mlakar. 

 

 

Navzočih je bilo 13 članov Sveta. 

Opredeljenih je bilo 7 članov Sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 7 članov Sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid za članico Uredniškega odbora glasila Šentvid nad Ljubljano 

imenuje Andrejo Bečan. 

 

 

Navzočih je bilo 13 članov Sveta. 

Opredeljenih je bilo 13 članov Sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 13 članov Sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid za člana Uredniškega odbora glasila Šentvid nad Ljubljano 

imenuje Jožeta Severja. 

 

 

Navzočih je bilo 13 članov Sveta. 

Opredeljenih je bilo 11 članov Sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 7 članov Sveta. 

PROTI so glasovali 4 člani Sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid za članico Uredniškega odbora glasila Šentvid nad Ljubljano 

imenuje Uršo Sofranič Bogdanovič. 

 

 

Navzočih je bilo 13 članov Sveta. 

Opredeljenih je bilo 10 članov Sveta. 

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

 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid za člana Uredniškega odbora glasila Šentvid nad Ljubljano 

imenuje Alojza Hitija. 

 

 

Navzočih je bilo 13 članov Sveta. 

Opredeljenih je bilo 10 članov Sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 4 članov Sveta. 

PROTI je glasovalo 6 članov Sveta. 

 

Sklep ni bil sprejet. 

 

 

Predsedujoči je povzel rezultat glasovanja:  

 

V uredniški odbor glasila ČS Šentvid - Šentvid nad Ljubljano so bili imenovani: 

1. Doroteja Mlakar, 

2. Andreja Bečan, 

3. Jože Sever in 

4. Urša Sofranič Bogdanovič. 

 

 

 

AD 8. 

Izvedbeni finančni načrt ČS  Šentvid za leto 2019 

 

 

Prelog Izvedbenega finančnega načrta za leto 2019 so člani Sveta prejeli pred samo sejo in je priloga 

izvirniku tega zapisnika. 

 

V uvodu v točko je predsedujoči povedal, da je bil okvirni finančni načrt za leto 2019 je sprejel že 

Svet v prejšnji sestavi, saj se proračun MOL, katerega del je tudi finančni načrt ČS Šentvid pripravlja 

in sprejema 2 letno. 

 

Izvedbeni oz. detajlni finančni načrt pa natančneje opredeli programe, ki bodo izvedeni v letu 2019. 

Predlog izvedbenega finančnega načrta za leto 2019 je enak finančnemu načrtu 2018 in se ni bistveno 

spreminjal že vrsto let. 

 

Predsedujoči je odprl razpravo. 

 

Janez Kregar je opozoril, da letos obeležujemo 150. obletnico Vižmarskega tabora. 

Predsedujoči je povedal, da četrtna skupnost sodeluje v pripravah na obeležitev visokega jubileja kot 

koordinator pripravljavcev programa, temu bo tudi namenjen velik del 'poletne' številke glasila, ki bo 

izšlo v času dogodkov, kot vsako leto pa namenja Društvu Blaž Potočnikova čitalnica 1.500 EUR za 

izvedbo Šentviških dnevov, tokrat prav na temo 150. obletnice. 

 

Jože Keber je prelagal, da bi v program ČS Šentvid vključili tudi socialno pomoč, zlasti pomoč na 

domu starejšim krajanom.  
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Dogovorjeno je bilo, da do prihodnje seje pripravi predlog oziroma pobudo za obravnavo na seji 

Sveta. 

 

Po zaključku razprave je predsedujoči dal na glasovanje naslednji predlog sklepa 2/15: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid sprejema Izvedbeni finančni načrt v predlagani obliki. 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid Predsednika Sveta pooblašča za samostojno izvedbo postopkov 

in opravil potrebnih za izvedbo načrtovanih programov. 

 

 

Navzočih je bilo 11 članov Sveta. 

Opredeljenih je bilo 11 članov Sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 11članov Sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

AD 9. 

Pobude članov Sveta 

 

 

Pobudo je vložil Alojz Hitij, vendar je prosil, da se obravnava pobude prestavi na prihodnjo sejo, saj je 

moral sejo, zaradi drugih obveznosti, zapustiti. 

 

 

 

AD 10. 

Pobude občanov 

 

 

 

1. Zastajanje vode v potoku 

 

Pobudo so člani Sveta  prejeli v gradivu pred sejo. 

Predsedujoči je na kratko predstavil pobudo in odrl razpravo. 

 

Po zaključku razprave je predsedujoči dal na glasovanje predlog sklepa 2/16: 

 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid se je seznanil s pobudo krajana v kateri ta opozarja na 

problem zastajanja vode v potoku v bližini objekta Na trati 3. 

Oddelku za gospodarske dejavnosti in promet MU MOL se predlaga, da zadevo prouči in 

problem reši sočasno z izgradnjo kanalizacije. 

 

 

Navzočih je bilo 9 članov Sveta. 

Opredeljenih je bilo 9 članov Sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 9članov Sveta. 

 

Sklep je bil sprejet.  
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2. Pluženje v Pestotnikovi ulici  

 

V uvodu v točko je predsedujoči povedal, da se je na sedežu ČS se je v sredo, 23. 1. 2019 zglasil 

krajan Pestotnikove ul. 1 s pritožbo, da dela Pestotnikove ulice ponovno niso splužili. 

Pri vpogledu v GIS-MOL je bilo ugotovljeno, da ta del Pestotnikove ulice ni v planu zimske 

službe.  

 

Gospodu je bilo pojasnjeno da koncesionar izvaja zimsko službo na podlagi plana zimske službe, 

ki ga pripravlja Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet MU MOL. Četrtna skupnost pa 

lahko le predlaga spremembe, ki so upoštevane ali pa tudi ne. 

 

Gospod ni bil zadovoljen z odgovorom in je zahteval knjigo Pripomb in pritožb. 

Kopijo vpisa v Knjigo so člani Sveta prejeli v dodatnem gradivu pred sejo. 

 

Predsedujoči je odprl razpravo. 

 

Po zaključku razprave je predsedujoči dal na glasovanje predlog sklepa 2/17: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid se je seznanil s pritožbo krajana, ki živi v Pestotnikovi ul. 1. 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid meni, da bi Mestna občina Ljubljana morala zagotoviti vsaj 

minimalni nivo vzdrževanja na vseh javnih prometnih površinah, zato predlaga da se tudi 

del Pestotnikove ulic od h.š. 1 od 3, ter do Celovške c. 458 oz. 456 vključi v plan zimske 

službe.  

 

 

Navzočih je bilo 9 članov Sveta. 

Opredeljenih je bilo 9 članov Sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 9članov Sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

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

 

 

 

Zapisal: 

Robert Golavšek 

 

 

 

        Damijan Volavšek 

          predsednik Sveta 

              Četrtne skupnosti Šentvid 


