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Z A P I S N I K

27. seje sveta, ki je bila 12. junija 2014 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, Mirta Lučič, Janez Marn, Verica Rutar, Jože Sever, Jure Vidmar in
Damijan Volavšek.
OSTALI NAVZOČI:
Robert Golavšek – Služba za lokalno samoupravo
IZOSTANEK SO OPRAVIČILI:
Bogomir Polajnar, Zvonimir Urbančič in Mateja Brus.
Seja se je snemala.
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.
2.
3.
4.

Potrditev zapisnika 26. seje sveta ČS Šentvid
Pobude in vprašanja članov Sveta ČS Šentvid
Imenovanje Volilne komisije Četrtne skupnosti Šentvid
Pobude občanov

Predsedujoči je odprl razpravo o dnevnem redu.
Ker prijav k razpravi ni bilo je dal na glasovanje naslednji predlog dnevnega reda:
1.
2.
3.
4.

Potrditev zapisnika 26. seje sveta ČS Šentvid
Pobude in vprašanja članov Sveta ČS Šentvid
Imenovanje Volilne komisije Četrtne skupnosti Šentvid
Pobude občanov

Navzočih je bilo 8 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 8 članov sveta.
ZA predlagani dnevni red je glasovalo 8 članov sveta.
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Dnevni red je bil sprejet.

AD 1.
Potrditev zapisnika 26. 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 27/2:
Svet Četrtne skupnosti Šentvid potrjuje zapisnik 26. 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.
Pobude in vprašanja članov Sveta ČS Šentvid
Predsedujoči je ugotovil, da člani sveta niso vložili nobene pisne pobude.
Matjaža Briškega je zaprosil, da poroča o predstavitvi pobude za pripravo DPN za hidroelektrarne na
ljubljanskem in litijskem odseku Save, ki je bil 15. 5. 2014, ki se je je udeležil kot predstavnik sveta
ČS Šentvid.
G. Briški je na kratko predstavil predstavitev pobude in povedal, da nobena od predlaganih variant ne
posega v prostor ČS Šentvid. Samo predstavitev je ocenil kot strokovno in zanimivo.

AD 3.
Imenovanje Volilne komisije Četrtne skupnosti Šentvid
V uvodu v točko je predsedujoči povedal da je Volilna komisija Četrtne skupnosti Šentvid organ, ki
vodi volitve sveta četrtne skupnosti.
Komisija v sedanji sestavi je bila imenovana 17. junija 2010 in se ji po štirih letih izteka mandat, zato
je potrebno, da bi izvedli jesenske volitve v svet četrtne skupnosti, imenovati novo.
Predsednico Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ga. Rutar je pozval, da predstavi
predlog komisije. Komisija je namreč vodila kandidacijski postopek za člane volilne komisije ČS in
pripravila predlog sestave volilne komisije.
Ga. Rutar je povedala, da se je Komisija prvič sestala 27. maja in po nalogu predsednika sveta začela
s postopki za imenovanje volilne komisije. K vložitvi kandidatur so bile pozvane vse politične
stranke zastopane v sedanji sestavi sveta Četrtne skupnosti Šentvid, poziv je bil poslan tudi vsem
članom sveta in objavljen na spletni strani ČS Šentvid. Ocenila je, da je bil odziv slab, vendar je
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komisiji kljub temu uspelo pripraviti predlog za imenovanje Volilne komisije Četrtne skupnosti
Šentvid:
V skladu s 113. členom Zakona o lokalnih volitvah je Svet Četrtne skupnosti Šentvid na
predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja imenuje Volilno komisijo
Sveta Četrtne skupnosti Šentvid v naslednji sestavi:
Ime
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Andreja
Ksenija
Nevenka
Marija
Janez
Mihael

Priimek

Naslov stal. preb.

Bečan
Sever
Kogej
Pustovrh
Jarh
Rajterič

Ul. 24. avgusta 1
Pestotnikova 3
Kozinova 13
Tkalska ul. 7
Ul. Bratov Komel 43
Zevnikova ul. 6

Rojen/a
25.10.1980
24.07.1947
31.08.1960
31.12.1949
20.04.1951
28.09.1951

Funkcija
Predsednica
Namestnica predsednice
Članica
Namestnik člana
Član
Namestnik člana

Predsedujoči se je zahvalil predsednici komisije in odprl razpravo.
Ker prijav k razpravi ni bilo, je dal predlagani sklep na glasovanje.
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 4.
Pobude občanov
Predsedujoči je ugotovil, da do dneva seje na sedež ČS ni prispela nobena pobuda.
Za besedo je prosil g. Vidmar Jure in predstavil pobudo skupine upokojenk, ki redno vadi v dvorani
MOL SLS Kosijeva 1, v kateri prosijo za nakup dodatnih telovadnih blazin.
Po zaključku razprave je predsedujoči dal na glasovanje predlog sklepa:
Svet Četrtne skupnosti Šentvid odstopi pobudo/prošnjo Službi za lokalno samoupravo MU
MOL, s priporočilom, da v kolikor je to mogoče, prošnji ugodi.
Navzočih je bilo 8 članov sveta.
Opredeljenih je bilo 8 članov sveta.
ZA predlagani sklep je glasovalo 8 članov sveta.
Sklep je bil sprejet.

V nadaljevanju je g. Sever predlagal, da se v ulici Štula postavi 2 – 3 'grbine' in s tem poveča varnost
pešcev v ulici na kateri ni pločnika, na veliko mestih pa tudi ne prostora za umik s cestišča.
Po zaključku razprave je predsedujoči dal na glasovanje predlog sklepa:
Predstavnike Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet se povabi na sestanek na terenu,
kjer se prouči situacija in dogovori za najboljšo rešitev za izboljšanje varnosti pešcev v ulici
Štula.
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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
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