
 

 

Številka: 900-33/2020-2 

Datum: 10. februar 2020 

 

 

 

 

Z  A  P  I  S  N  I  K  
 

 

8. seje sveta, ki je bila 6. februarja 2020 , s pričetkom ob 18.00  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, Janez Kregar, Doroteja 

Mlakar, Jože Sever, in Damijan Volavšek 

 

OSTALI NAVZOČI: 

Robert Golavšek - Služba za lokalno samoupravo MU MOL. 

 

IZOSTANEK JE OPRAVIČIL: 

Mateja Brus, Mirta Lučič, Barbara Moškon, Aleš Perčič in Urša Sofranič Bogdanovič. 

 

 

Seja se je snemala. 

 

Seja je bila sklicana z naslednji predlogom dnevnega reda: 

 

1. Potrditev zapisnika 7. seje Sveta ČS Šentvid 

2. Potrditev zapisnika 3. izredne. seje Sveta ČS Šentvid 

3. Poročilo predsednika Sveta 

4. Poročilo o realizaciji finančnega načrta za leto 2019 

5. Izvedbeni finančni načrt ČS Šentvid za leto 2020 

6. Seznanitev z registrom tveganj 

7. Pobude  

 

 

V uvodu v sejo je predsedujoči pozdravil navzoče in  ugotovil da je navzočih  8 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.  

 

Predsedujoči je odprl razpravo o predlogu dnevnega reda. 

 

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

 

1. Potrditev zapisnika 7. seje Sveta ČS Šentvid 

2. Potrditev zapisnika 3. izredne. seje Sveta ČS Šentvid 
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3. Poročilo predsednika Sveta 

4. Poročilo o realizaciji finančnega načrta za leto 2019 

5. Izvedbeni finančni načrt ČS Šentvid za leto 2020 

6. Seznanitev z registrom tveganj 

7. Pobude  

 

 

 

 

Navzočih je bilo 8 članov Sveta. 

Opredeljenih je bilo 8 članov Sveta. 

ZA predlagani dnevni red je glasovalo 8 članov Sveta. 

 

Dnevni red je bil sprejet. 

 

 

 

AD 1. 

Potrditev zapisnika 7. 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 2/8: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid potrjuje zapisnik 7. seje Sveta Četrtne skupnosti Šentvid v 

predlagani obliki.  

 

 

Navzočih je bilo 8 članov Sveta. 

Opredeljenih je bilo 7 članov Sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 7 članov Sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

 

AD 2. 

Potrditev zapisnika 3. izredne. 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 3/8: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid potrjuje zapisnik 3. izredne seje Sveta Četrtne skupnosti Šentvid 

v predlagani obliki.  

 

 

Navzočih je bilo 8 članov Sveta. 
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Opredeljenih je bilo 7 članov Sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 7 članov Sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

 

 

AD 3. 

Poročilo predsednika Sveta 

 

 

1. Koordinacija predsednikov, podžupana in OGDP 25. 11. 2019 

 

Predsednik je povedal, da so bile na sestanku pregledane vse odprte (pomembnejše) zadeve ČS, 

vendar so bili odgovori zelo splošni in nezavezujoči. 

Zatika se celo pri tako enostavnih zadevah, kot je posredovanje dopisa državnim organom v 

podobnem primeru kot je prehod za pešce v Mednem, ko OGDP trdi, da ureditev prehoda ni v 

pristojnosti MOL, temveč v pristojnosti upravljavca ceste. 

 

 

2. Koordinacija predsednikov in podžupana 28. 1. 2020 

 

Ker se predsednik zaradi zadržanosti ni mogel udeležiti, se je koordinacije udeležil podpredsednik 

Sveta g. Jože Sever. 

Povedal je, da je izpostavil problem ljubljanskega vodonosnika in s tem nujno potrebno ureditev 

kanalizacije za Stanežiče in Dvor ter v zvezi z objavo v dnevniku Delo, potrebo ČS Šentvid po 

ustreznih prostorih, posebej v povezavi s prostorsko stisko Knjižnice Šentvid. 

Predlagana je bila gradnja nasproti sedanjega objekta ob celovški cesti in na to vezan odkup 

propadajoče hiše ter obljubljen prenos odvečnih zemljišč z DARS-a na MOL. 

Povedano je bilo (in je tudi zapisano v zabeležki koordinacije), da se proučuje možnost graditve 

novih prostorov na obstoječem parkirišču Ljudskega doma, ki bi vključevali tudi podzemno 

garažo. 

 

 

AD 4. 

Poročilo o realizaciji finančnega načrta za leto 2019 

 

Poročilo o realizaciji so člani Sveta  prejeli v gradivu za sejo. 

 

V uvodu v točko je predsedujoče povedal, da so bila sredstva namenjena za delovanje ČS in izvajanje 

programov v celoti porabljena. Zaradi organizacijskih zapletov, program Extempore ni bil izveden, so 

pa bili, v skladu s sklepom Sveta, izvedeni dodatni programi: Priprava mizarske razstave, Predavanje 

Zdraviliško letovanje in osvežitev spletne strani ČS Šentvid (še v teku). 

 

Dodatni programi so bili financirani s prerazporeditvijo presežka načrtovanih sejnin, posledice nižje 

udeležbe na sejah Sveta od načrtovane. 

 

Predsedujoči je odprl razpravo. 
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Po zaključku razprave je dal na glasovanje predlog sklepa 4/8: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid potrjuje Poročilo o realizaciji finančnega načrta   2019 in 

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih 

programov in podprogramov v predlagani obliki.  

 

 

Navzočih je bilo 9 članov Sveta. 

Opredeljenih je bilo 9 članov Sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 9 članov Sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

 

AD 5. 

Izvedbeni finančni načrt ČS Šentvid za leto 2020 

 

 

Predlog Izvedbenega finančnega načrta za leto 2020 so člani Sveta prejeli s sklicem seje in je priloga 

izvirniku tega zapisnika. 

 

V uvodu v točko je predsedujoči povedal, da je predlog enak Izvedbenem finančnem načrtu za leto 

2019 (in številnim izvedbenim načrtom pred njim) - kot posledica dobre prakse. 

 

Predlog je seveda uravnotežen glede na planirane prihodke, zato je člane Sveta zaprosil, da v primeru 

predlogov dodatnih programov, predlagajo tudi vir iz katerega naj bi se financirali. 

 

Predsedujoči je odprl razpravo. 

 

Po zaključku razprave je dal na glasovanje naslednji pred sklepa 5/8: 

 

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 9 članov Sveta. 

Opredeljenih je bilo 9 članov Sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 9 članov Sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

 

AD 6. 

Seznanitev z registrom tveganj 

 

Posodobljen izpis registra so člani Sveta prejeli v gradivu za sejo. 
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V uvodu je predsedujoči povedal,  da je ČS Šentvid, kot proračunski porabnik, dolžna voditi register 

tveganj v katerem na podlagi s statutom določenih nalog in načrtovanih programov četrtne skupnosti 

popiše morebitna tveganja za neuresničitev zadanih ciljev ter predvidi ukrepe za zmanjšanje ali 

odpravo tveganj. 

 

Ažurnost registra zagotavlja predsednik sveta s strokovno službo, Svet pa se mora vsaj enkrat letno 

seznaniti z registrom. 

 

Predsedujoči je odprl razpravo. 

 

Prijav k razpravi ni bilo, zato je dal na glasovanje predlog sklepa 6/8: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid se je seznanil z registrom tveganj ČS Šentvid. 

 

Navzočih je bilo 9 članov Sveta. 

Opredeljenih je bilo 9 članov Sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 9 članov Sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

AD 7. 

Pobude 

 

 

 

1. Razvojni programi ČS Šentvid 

 

V uvodu v točko je za besedo zaprosil g. Hitij, ki je ocenil, da Svet ČS Šentvid nima razvojnih 

programov in predlagal, da Svet Županu MOL predlaga, da se na območju Stanežič v neposredni 

bližini novega parkirišča P & R izgradi razstavno - kongresni center. 

Predlagal je tudi, da se svet Četrtne skupnosti Šentvid ponovno zavzame za izgradnjo družbenega 

centra v ČS Šentvid, ki bo zagotovil prostore za delovanje ČS pa tudi knjižnice, ter seveda vseh 

ostalih dejavnikov civilne družbe. 

Predlagal je tudi, da se glede na številnost problemov vezanih na promet organizira sestanek z 

Oddelkom za gospodarske dejavnosti in promet MU MOL na to temo. 

 

Predsedujoči je odprl razpravo. 

 

Po zaključku razprave je predsedujoči predlagal, da se odločanje o vloženih pobudah preloži na 

naslednjo sejo. S predlogom se je strinjal tudi predlagatelj pobud. 

 

 

 

2. Jutranji promet na Taborski c. 

Pobudo so člani Sveta prejeli s sklicem seje. 

 

Predsedujoči je kratko povzel pobudo in odprl razpravo. 

 

Po zaključku razprave je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa 7/8: 

 

Svet ČS Šentvid se je seznanil s pobudo krajanke in jo podpira.  



 

6/8 

 

Oddelku za gospodarske dejavnosti in promet predlaga, da prouči problematiko in izvede 

ustrezne ukrepe za omejitev tranzitnega prometa po lokalnih ulicah v območju. 
 

Navzočih je bilo 8 članov Sveta. 

Opredeljenih je bilo 8 članov Sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 8 članov Sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

3. Sanacija padavinske vode - ul Franje Koširjeve 

Pobudo so člani Sveta prejeli s sklicem seje. 

 

Predsedujoči je odprl razpravo. 

 

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

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid se je seznanil s pobudo krajana v kateri ta predlaga da se 

izvedejo ukrepi za odvodnjavanje padavinske vode. 

Svet Oddelku za gospodarske dejavnosti in promet predlaga, da zadevo ponovno prouči in 

poda ustrezen odgovor oziroma izvede potrebne ukrepe. 

 

 

Navzočih je bilo 8 članov Sveta. 

Opredeljenih je bilo 8 članov Sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 8 članov Sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

4. Dvor - omejitev tovornega prometa 

 

Pobudo so člani Sveta prejeli s sklicem seje. 

 

Predsedujoči je odprl razpravo. 

 

Po zaključku razprave je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa  9/8: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid se je seznanil s pobudo krajanke in jo podpira. 

Oddelku za gospodarske dejavnosti in promet predlaga, da postavi ustrezno signalizacijo, ki 

bo omejevala promet težkih tovornjakov po kolovozni poti. 

 

 

Navzočih je bilo 8 članov Sveta. 

Opredeljenih je bilo 8 članov Sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 8 članov Sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 
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5. Pešpot do P & R 

 

Pobudo so člani Sveta prejeli s sklicem seje. 

 

O vsebini pobude je Svet Četrtne skupnosti Šentvid že razpravljal in se tudi opredelil. 

 

 

 

6. Prehod za pešce na c. Andreja Bitenca 

 

Pobudo so člani Sveta prejeli s sklicem seje. 

 

Predsedujoči je odprl razpravo. 

 

Po zaključku razprave je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa  10/8: 

 

 

Svet se je seznanil s pobudo krajanov in jo,  glede na to, da gre za več stanovanjskih 

objektov, podpira. 

Oddelku za gospodarske dejavnosti in promet predlaga, da izvede potrebno cestno-

prometno signalizacijo. 

 

 

Navzočih je bilo 8 članov Sveta. 

Opredeljenih je bilo 8 članov Sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 8 članov Sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

7. Ureditev Taborske c. in drugo 

 

Pobudo so člani Sveta prejeli s sklicem seje. 

 

Predsedujoči je odprl razpravo. 

 

Po zaključku razprave je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa  11/8: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid posreduje pobudo v reševanje Oddelku za gospodarske 

dejavnosti in promet s prošnjo, da Svet seznani s sprejetimi ukrepi oziroma stališči. 

 

 

Navzočih je bilo 8 članov Sveta. 

Opredeljenih je bilo 8 članov Sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 8 članov Sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 
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8. Izvoz iz garaže - Zvezda 1 - 5 

 

Pobudo so člani Sveta prejeli pred samo sejo. 

 

Predsedujoči je odprl razpravo. 

 

Po zaključku razprave je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa  12/8: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid Oddelku za gospodarske dejavnosti in promet predlaga, da 

na pločniku ob izvozu iz garaže Zvezda 1 - 5 postavi ustrezno število stebričkov, ki bodo 

onemogočali parkiranje na pločniku. 

 

 

Navzočih je bilo 8 članov Sveta. 

Opredeljenih je bilo 8 članov Sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 8 članov Sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

9. Razstava - Mizarstvo v Šentvidu 

Pobudo so člani Sveta prejeli pred samo sejo. 

 

Predsedujoči je odprl razpravo. 

 

Po zaključku razprave je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa  13/8: 

 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid se strinja s predlaganim konceptom stalne razstave 

Mizarstvo v Šentvidu. 

 

 

Navzočih je bilo 8 članov Sveta. 

Opredeljenih je bilo 8 članov Sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 8 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 


