
 

 

Številka: 900-31/2022-2 

Datum: 9. februar 2022 

 

 

Z  A  P  I  S  N  I  K  
 

 

19. seje sveta, ki je bila 2. februar 2022, s pričetkom ob 17.00  uri,  v prostorih MOL SLS, Kosijeva 

ul. 1, Ljubljana. 

 

Sejo je sklical predsednik sveta Četrtne skupnosti Šentvid g. Damijan Volavšek, ki je sejo tudi vodil. 

 

NAVZOČI ČLANI SVETA: 

Matjaž Briški, Mateja Brus, Janez Cedilnik, Cilka Cimperman, Jože Keber, Doroteja Mlakar, Jože 

Sever in  Damijan Volavšek. 

 

 

IZOSTANEK SO OPRAVIČILI: 

Blaž Gregorin, Janez Kregar, Barbara Moškon in Aleš Perčič. 

 

OSTALI NAVZOČI: 

Robert Golavšek - Služba za lokalno samoupravo MU MOL  

 

 

Seja je bila sklicana z naslednji predlogom dnevnega reda: 

 

1. Potrditev zapisnika 18. seje Sveta ČS Šentvid 

2. Poročilo predsednika  

3. Poročilo o realizaciji finančnega načrta ČS Šentvid za leto 2021 

4. Izvedbeni finančni načrt ČS Šentvid za leto 2022 

5. Seznanitev z registrom tveganj 

6. 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 18. seje Sveta ČS Šentvid 

2. Poročilo predsednika  

3. Poročilo o realizaciji finančnega načrta ČS Šentvid za leto 2021 

4. Izvedbeni finančni načrt ČS Šentvid za leto 2022 

5. Seznanitev z registrom tveganj 

6. Pobude 
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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 18. 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 2/19: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid potrjuje zapisnik 18. 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. 

Poročilo predsednika 

 

 

1. Eko-otok na Gmajni 

 

Predsednik je povedal, da so se na ČS obrnili krajani, ki živijo v okolici eko-otoka Na gmajni 1, s 

predlogom, da se otok ukine. 

Glede na to, da je bila ČS neuspešna v prizadevanjih za ukinitev eko-otoka je bilo krajanom 

svetovano, da zberejo podpise in problem predstavijo županu na govorilnih urah. To so tudi 

storili, tako da je bil ekološki otok ukinjen. 

 

 

2. Tabla na Tacenskem mostu 

 

Predsednik je navzoče spomnil na odločitev Sveta ČS Šentvid (v marcu 2021), da podpre 

prizadevanja za postavitev informativne table o tkalnici Vižmarje na ali pred Tacenskim mostom. 

Aktivnosti so nekoliko zastale. V mesecu januarju 2022 je bil izveden terenski ogled možnih 

postavitev informativne table na katerem je sodeloval predsednik Sveta ČS Šmarna gora, 

predstavnica Turističnega društva Šmarna gora, pobudnik ter seveda predsednik Sveta ČS 

Šentvid. 

Ker je turistično društvo predlagalo, da se tabli doda tudi tabla z informacijami o Kajak kanu 

klubu Tacen, je bilo dogovorjeno da v ČS Šmarna gora pripravijo predlog razširitve prošnje za 

soglasje, ki je potrebno za postavitev informativnih tabel. 
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AD 3. 

Poročilo o realizaciji finančnega načrta ČS Šentvid za leto 2021 

 

 

Predlog poročila so člani Sveta prejeli s sklicem seje. 

  

Predsedujoči je na kratko povzel poročilo in povedal, da je bila realizirana večina programov z 

izjemo čistilne akcije in turnirja v odbojki. Oba programa sta bila odpovedana zaradi tedaj aktualnih 

COVID ukrepov. 

So pa bili, na podlagi sklepov Sveta, izvedeni dodatni programi: Angleščina za starejše, Koncert 

Litostrojske godbe, Likovna delavnica, nakup knjig Krona Slovenije za knjižnice OŠ in Ureditev 

spomenika pri OŠ Vižmarje Brod. 

 

Predsedujoči je odprl razpravo. 

 

Po zaključku razprave je predsedujoči dal na glasovanje predlog sklepa 3/19: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid potrjuje Poročilo o realizaciji finančnega načrta ČS Šentvid za 

leto 2021. 

 

 

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. 

Izvedbeni finančni načrt ČS Šentvid za leto 2022 

 

V uvodu v točko je predsedujoči povedal, da so člani Sveta predlog Izvedbenega finančnega načrta, 

zaradi nujnih popravkov tega prejeli pred začetkom seje. 

 

Finančni načrt ostaja enak lanskemu (in letom poprej), seveda, pa se ga v podrobnostih prilagaja 

aktualni situaciji in potrebam. 

 

S tekočim finančnim načrtom se ukinja program Turnir v košarki – ženske ekipe, ki ga je v 

preteklosti izvajal Ženski košarkarski klub Šentvid, zadnji dve leti pa ŠD Šentvid, ki pa že izvaja 

podoben program Turnir v košarki – pionirji. 

Sredstva so bila prerazporejena na povečanje zadnjega in povečanje sredstev za izvajanje vadbe za 

starejše (Draiss), ki je bil tri leta nazaj uvrščen pod dodatne programe. 

 

Že lani smo je bilo  dogovorjeno, da se v letu 2022 (in prihodnjih letih) nadaljuje pohod po "Kroni 

Slovenije", zato sredstva ostajajo tudi v letošnjem finančnem načrtu. 

 

Predsedujoči je odprl razpravo. 

 

V razpravi je Jože Keber izrazil nasprotovanje programu Miklavževanje in povedal, da bo iz tega 

razloga glasoval proti predlaganemu izvedbenemu finančnemu načrtu in želel, da se to izrecno 

navede v zapisniku. 

 

Po zaključku razprave je predsedujoči dal na glasovanje predlog sklepa: 4/19: 
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Svet Četrtne skupnosti Šentvid sprejme naslednji izvedbeni finančni načrt za leto 2022: 

 

Naziv naloge / programa Plan 2022 

    

Delovanje sveta ČS Šentvid 13.712,00 

Srečanje s predstavniki društev 1.000,00 

Drugi splošni material in storitve (gostovanje, Sigen-CA) 110,00 

Povrnitev stroškov telefona predsedniku sveta (odlok) 300,00 

Objave novic in drugih informacij v krajevnem glasilu "Šentvid nad Ljubljano" 6.000,00 

Sejnine članom sveta (odlok) 6.302,00 

PRORAČUN 13.712,00 

RAZLIKA 0,00 

    

Program sveta ČS Šentvid 15.349,00 

    

ŠENTVIŠKI TEDEN 1.500,00 

- Kulturne, zabavne in športne prireditve 1.500,00 

    

DNEVI ČS ŠENTVID 5.200,00 

1. Športne aktivnosti in tekmovanja 3.150,00 

- Balinanje 350,00 

- Tenis  350,00 

- Košarka (ŠD Šentvid) 350,00 

- Nogomet 350,00 

- Odbojka - ženske ekipe 350,00 

- Rugby 350,00 

- Smučanje/skoki 350,00 

- Delavnica tehnike smučanja (ŠD Stanko) 350,00 

- Vadba za starejše 350,00 

    

2. Predstavitev kulturnega življenja v Šentvidu 1.450,00 

- Gledališka igra 600,00 

- Slavnostna akademija 250,00 

- Revija šentviških pevskih zborov 600,00 

    

    

3. Počitniške dejavnosti za otroke in mladino 600,00 

- delavnice za otroke 300,00 

- teden Angleščine  - Medno 300,00 
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NOVOLETNE PREDSTAVE ZA OTROKE 2.699,00 

a) Lutkovne predstave 1.999,00 

b) Darila za otroke (Šentvid, Gunclje, Vižmarje-Brod, Stanežiče) 500,00 

c) Miklavževanje (BPČ) 200,00 

    

DAN POŽARNE VARNOSTI 1.750,00 

a) Dan požarne varnosti (Vižmarje) 350,00 

b) Dan gasilstva v Šentvidu (Šentvid) 350,00 

c) Prikaz dejavnosti in usposobljenosti enot PGD Medno (Medno) 350,00 

č) Prikaz uporabe ročnih gas. Aparatov in gašenja začetnih požarov (Stanežiče) 350,00 

d) Prikaz gašenja manjših požarov v gospodinjstvu (Gunclje) 350,00 

    

UREDITEV SPOMENIKOV OB PRAZNIKIH IN 1. NOVEMBRU 300,00 

a) ureditev spomenika ob podaljšku Prušnikove in pri odcepu Stanežiče 300,00 

    

DRUGI - DODATNI PROGRAMI 3.950,00 

Čistilna akcija 500,00 

Projekt Oživitev Ljudskega doma 400,00 

Jesensko srečanje ČS Šentvid 2.300,00 

Dan ulice - Zavod Colab 200,00 

Promocija krožne pešpoti z izhodiščem v Guncljah ('Krona Slovenije') 500,00 

 Nepredvideni izdatki 50,00 

    

SKUPAJ (84011) 15.399,00 

PRORAČUN 15.399,00 

RAZLIKA 0,00 

    

VSE SKUPAJ 29.111,00 

Razpoložljivo 29.111,00 

Razlika 0,00 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid pooblašča predsednika, da samostojno izvede vsa potrebna 

dejanja za izvedbo finančnega načrta. 

 

 

Navzočih je bilo 8 članov Sveta. 

Opredeljenih je bilo 7 članov Sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 7 članov Sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 
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AD 5. 

Seznanitev z registrom tveganj 

 

Posodobljen izpis registra tveganj, ki ga je ČS dolžna voditi po veljavnih predpisih, so člani Sveta  

prejeli v gradivu. 

 

Predsedujoči je v uvodu v točko povedal, da se z registrom tveganj poskusi predvideti tveganja, ki bi 

lahko preprečila ali okrnila izvedbo programov Sveta ČS Šentvid. Predvidi se tudi potrebne ukrepe, 

da bi se tveganja zmanjšala ali celo ukinila. 

Register se redno pregleduje in po potrebi dopolnjuje. 

 

Predsedujoči je odprl razpravo. 

 

Prijav k razpravi ni bilo, zato je dal na glasovanje predlog sklepa 5/19: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid se je seznanil s posodobljenim registrom tveganj. 

 

 

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 6. 

Pobude 

 

1. Pobuda krajanov Gunclje Male Vižmarje 

 

Pobudo so člani Sveta prejeli s sklicem seje. 

 

Predsedujoči je povzel pobudo in odprl razpravo. 

 

Po zaključku razprave je predsedujoči dal na glasovanje sklep 6/19: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid uvrsti predlagano dejavnost v načrt koriščenja prostorov za 

potrebe ČS Šentvid v ponedeljek in sredo od 9 – 13 ure. 

 

Glede na to, da je finančni načrt že sprejet, skupina pa nima formalne oblike (društvo / 

zavod), bo Svet o izvedbi dodatnih programov odločal pri razporejanju morebitnega 

presežka sredstev, seveda, če bo zagotovljen tudi institucionalni pogoj. 

 

Navzočih je bilo 8 članov Sveta. 

Opredeljenih je bilo 8 članov Sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 8 članov Sveta. 

 

Sklep je bil sprejet 

 

2. Pobuda BPČ – galerija v pritličnih prostorih Kosijeva 1 
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Pobudo so člani Sveta prejeli pred pričetkom seje. 

 

Predsedujoči je na kratko povzel pobudo in povedal, da društvo Blaž Potočnikova čitalnica 

predlaga, da se večji pritlični prostor na Kosijevi ena uredi kot razstavna galerija, ki se poimenuje 

po akademskem slikarju Janezu Berniku.  

 

Predsedujoči je spomnil tudi, da je v planu malih del ČS Šentvid za leti 2022 in 2023 predvidena 

ureditev zaprte razstavne vitrine na južni steni večjega prostora, ki bo omogočala tudi 

razstavljanje del večje vrednosti. 

 

Predsedujoči je odprl razpravo. 

 

Po zaključku razprave je predsedujoči dal na glasovanje predlog sklepa 7/19: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid podpira predlog društva Blaž Potočnikova čitalnica za 

ureditev razstavnega prostora v večjem pritličnem prostoru na Kosijevi ul. 1. 

Prelagane rešitve smatra za razširitev ureditve razstavnega prostora, to je, kot dopolnitev k 

načrtovanemu malemu delu ČS Šentvid. 

Predsedujoči se je zavezal, da se bo za izvedbo poskušal dogovoriti z vodstvom Službe za 

lokalno samoupravo MU MOL. 

 

Navzočih je bilo 8 članov Sveta. 

Opredeljenih je bilo 7 članov Sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 7 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 

 


