Številka: 900-321/2017-2
Datum: 15. november 2017

Z A P I S N I K
20. seje sveta, ki je bila 25. januarja 2018, s pričetkom ob 18. uri, v prostorih MOL SLS, Prušnikova
106, Ljubljana.
Sejo je sklical podpredsednik sveta Četrtne skupnosti Šentvid g. Alojz Hitij, ki je sejo tudi vodil.
NAVZOČI ČLANI SVETA:
Matjaž Briški, Blaž Gregorin, Alojz Hitij, Robert Ivanc, Matija Jutraž, Janez Kregar, Mirta Lučič,
Janez Marn, Urša Sofranič, Lili Tancar in Jure Vidmar.
OSTALI NAVZOČI:
Robert Golavšek - Služba za lokalno samoupravo MU MOL.

Seja se je snemala.
Seja je bila sklicana z naslednji predlogom dnevnega reda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Potrditev zapisnika 19. seje Sveta ČS Šentvid
Potrditev zapisnika 4. korespondenčne seje Sveta ČS Šentvid
Potrditev zapisnika 11. izredne seje Sveta ČS Šentvid
Poročilo predsednika Sveta
Pobude in vprašanje članov Sveta ČS Šentvid
Izvedbeni finančni načrt ČS Šentvid za leto 2018
Seznanitev z registrom tveganj ČS Šentvid
Pobude občanov

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 in odprl
razpravo o predlaganem dnevnem redu.

Ker prijav k razpravi ni bilo, je dal na glasovanje naslednji predlog dnevnega reda:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Potrditev zapisnika 19. seje Sveta ČS Šentvid
Potrditev zapisnika 4. korespondenčne seje Sveta ČS Šentvid
Potrditev zapisnika 11. izredne seje Sveta ČS Šentvid
Poročilo predsednika Sveta
Pobude in vprašanje članov Sveta ČS Šentvid
Izvedbeni finančni načrt ČS Šentvid za leto 2018
Seznanitev z registrom tveganj ČS Šentvid
Pobude občanov

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 19. 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 20/2:
Svet Četrtne skupnosti Šentvid potrjuje zapisnik 19. 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.
Potrditev zapisnika 4. korespondenčne 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 20/3:
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Svet Četrtne skupnosti Šentvid potrjuje zapisnik 4. korespondenčne 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 3.
Potrditev zapisnika 11. izredne 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 20/4:
Svet Četrtne skupnosti Šentvid potrjuje zapisnik 11. izredne 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 4.
Poročilo predsednika Sveta
Predsednik Sveta, g. Alojz Hitij, je v poročilu povedal, da so bili, preko Službe za lokalno samoupravo
MU MOL predlagani sestanki z:
1. Vodjo Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet, g. Davidom Polutnikom na temo
problematike s področja prometa in komunalnega urejanja,
2. Vodjo Oddelka za šport, g. Markom Kolencem na temo športne dvorane pri OŠ Vižmarje Brod v zvezi z možnostjo izgradnje plezalne stene v sodelovanju s PD Rašica ter
3. Vodjo Službe za lokalno samoupravo MU MOL, g. Vojkom Grünfeldom na temo možnih
programov v pritličju stavbe Kosijeva 1 (bivša trgovina Mercator).
Na predloge za sestanke ni bilo odziva, so pa bila dana pisna pojasnila povezana s tematiko, ki pa so
ponekod preveč splošna, drugod pa nekonsistentna z uveljavljenimi rešitvami na področju MOL.
V zvezi s plezalno steno je prišlo obvestilo, da je ta predvidena v novi športni dvorani, vendar bistveno
nižja od predlagane.
V zvezi z uporabo prostorov na Kosijevi 1 pa se pričakuje pisni predlog ČS Šentvid.
V nadaljevanju je povedal, da se je sestal s predstavniki gasilskih društev s področja ČS Šentvid.
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Namen sestanka je bil navezava stika in seznanitev s problemi s katerimi se srečujejo gasilska društva
in morebiten dogovor v zvezi z raznosom glasila ČS Šentvid. Kot najbolj pereče težave so bile
izpostavljene upad članstva in prostorske težave. Težave s članstvom so bile tudi razlog, da se društva
niso želela zavezati za raznos glasila.
Povedal je tudi, da je bilo poslano tudi nekaj prijav na inšpekcijske službe, vendar je odziv teh, po
njegovi oceni, neustrezen.

AD 5.
Pobude in vprašanje članov Sveta ČS Šentvid

Pobudo vezano na odkup/razlastitev pokopališča v Šentvidu je vložil Matjaž Briški.
Gradivo so člani Sveta prejeli na sami seji.
Matjaž Briški je v uvodu kratko povzel prizadevanja ČS Šentvid za razširitev pokopališča in opozoril,
da kljub drugačnim zagotovilom predstavnikov Mestne občine Ljubljana, v predlaganih spremembah
prostorskih aktov MOL ni bila zajeta širitev pokopališča v Šentvidu. ČS Šentvid tudi ni bila
seznanjena z načrti MOL, da se odkupi zemljišče na katerem se nahaja sedanje pokopališče v
Šentvidu.
Ocenil je, da predlagani odkup oziroma zagrožena razlastitev ni utemeljena, saj je v MOL vrsta
primerov, ko se je pokopališče širilo, a je stari del pokopališča ostal v lasti cerkve, novi del pa seveda
v lasti Mestne občine Ljubljana.
Predlagal je, da se Svet ČS izreče proti razlastitvi zemljišča na katerem se nahaja pokopališče.
Predsedujoči je odprl razpravo.
V razpravi so člani Sveta ponovno potrdili prizadevanja ČS Šentvid, da se pokopališče v Šentvidu
razširi in omogoči žarne pokope ter se negativno opredelili do odkupa ali razlastitve starega dela
pokopališča.
Po zaključku razprave je predsedujoči dal na glasovanje naslednji predlog sklepa 20/5:
Svet Četrtne skupnosti Šentvid se ne strinja z odločitvijo Oddelka za ravnanje z nepremičninami
MU MOL glede namere v zvezi z odkupom oz. razlastitvijo lastnika zemljišča na katerem se
nahaja pokopališče v Šentvidu.
Svet ČS Šentvid meni da je odločitev glede odkupa predmetnega zemljišča neracionalna.
Svet ČS je mnenja, da predstavlja najbolj nedemokratično obliko doseganja občinskih ciljev.
Do dokončnega dogovora o širitvi in celostni ureditvi pokopališča, Svet ČS nasprotuje kakršni koli
odtujitvi nepremičnine prc. št. 345/1, in 346 k.o. Šentvid nad Ljubljano.
Navzočih je bilo 11 članov Sveta.
Opredeljenih je bilo 11 članov Sveta.
ZA predlagani sklep je glasovalo 11 članov Sveta.
Sklep je bil sprejet.
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V nadaljevanju se je k besedi prijavil Robert Ivanc in člane Sveta seznanil, da se je ponovno sestal
aktiv povezan z romsko družino Strojani.
V razpravi je bilo posebej poudarjen pomen ustreznih bivalnih pogojev in vključevanje otrok v vrtec
in kasneje osnovno šolo. Najavljena je bila tudi priprava lokalne strategije reševanja vprašanj
povezanih z romsko družino Strojan.

AD 6.
Izvedbeni finančni načrt ČS Šentvid za leto 2018
Predlog Izvedbenega finančnega načrta ČS Šentvid za leto 2018 so člani Sveta prejeli s sklicem seje.
V uvodu v točko je predsedujoči povedal, da predlog v celoti temelji na uveljavljeni zasnovi
finančnega načrta preteklih let in realizaciji tega v letu 2017. Izvedena je bila le korekcija za 10 € saj
je relativni delež ČS Šentvid v masi sredstev za delovanje ČS MOL nekoliko padel.
Opozoril je tudi, da je za glasilo ČS Šentvid zagotovljenih sredstev le za tri številke, četrta naj bi se
financirala iz pridobljenih sredstev za oglase. Člane Sveta je pozval k večjemu angažiranju pri
pridobivanju oglasov.
Predsedujoči je odprl razpravo.
Po zaključku razprave je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa 20/6:
Svet Četrtne skupnosti Šentvid za leto 2018 sprejme naslednji izvedbeni finančni načrt:
Naziv naloge / programa

Plan 2018

Delovanje sveta ČS Šentvid

13.605,00

Izdatki za reprezentanco

1.000,00

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

120,00

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)

6.185,00

PRORAČUN

13.605,00

RAZLIKA

0,00

Program sveta ČS Šentvid

15.449,00

ŠENTVIŠKI TEDEN

1.500,00

- Kulturne, zabavne in športne prireditve

1.500,00

DNEVI ČS ŠENTVID

5.300,00
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1. Športne aktivnosti in tekmovanja
- Balinanje
- Tenis
- Košarka (ŠD Šentvid)
- Košarka (ŽKK)
- Nogomet
- Odbojka - ženske ekipe
- Rugby
- Smučanje/skoki
- Delavnica tehnike smučanja (ŠD Stanko)

3.050,00
350,00
350,00
250,00
350,00
350,00
350,00
350,00
350,00
350,00

2. Predstavitev kulturnega življenja v Šentvidu
- Gledališka igra
- Slavnostna akademija
- Revija šentviških pevskih zborov
- Extempore

1.650,00
600,00
250,00
600,00
200,00

3. Počitniške dejavnosti za otroke in mladino
- delavnice za otroke
- teden Angleščine - Medno

600,00
300,00
300,00

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

600,00

a) ureditev spomenika ob podaljšku Prušnikove in pri odcepu Stanežiče

300,00

b) ureditev obeležja na OŠ Brod in Vižmarskem Taboru

300,00

DRUGI - DODATNI PROGRAMI

3.600,00

Čistilna akcija

500,00

Projekt Oživitev Ljudskega doma

400,00

Jesensko srečanje ČS Šentvid

2.500,00
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Dan ulice - Zavod Colab

200,00

VSE SKUPAJ

29.054,00

Razpoložljivo

29.054,00

Navzočih je bilo 11 članov Sveta.
Opredeljenih je bilo 11 članov Sveta.
ZA predlagani sklep je glasovalo 11 članov Sveta.
Sklep je bil sprejet.
ter predlog sklepa 20/7:
Svet Četrtne skupnosti Šentvid pooblasti predsednika Sveta, da zaradi usklajevanja višine
sredstev za izvedbo posameznih programov ČS, glede na dejanske stroške, izvedbe samostojne
prerazporeditve, oz. pristojnemu organu predlaga prerazporeditve v okviru razpoložljivih
sredstev oz. celotne mase sredstev določene s Finančnim načrtom ČS za leto 2018.
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 7.
Seznanitev z registrom tveganj ČS Šentvid
Izpis registra tveganj ČS Šentvid so člani Sveta prejeli s sklicem seje.
V uvodu v točko je predsedujoči povedal, da je Register tveganj je analiza tveganj povezanih z
uresničevanjem programov ČS ter ukrepi za njihovo zmanjšanje.
Register je potrebno letno (ali po potrebi) ažurirati in z njim seznaniti Svet ČS.
Predsedujoči je odprl razpravo.
Po zaključku razprave je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa 20/8:
Svet Četrtne skupnosti Šentvid se je seznanil s posodobljenim registrom tveganj.
Navzočih je bilo 11 članov Sveta.
Opredeljenih je bilo 11 članov Sveta.
ZA predlagani sklep je glasovalo 11 članov Sveta.
Sklep je bil sprejet.
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Predsedujoči je ugotovil, da je dnevni red izčrpan, se navzočim zahvalil za udeležbo in zaključil sejo.

Zapisal:
Robert Golavšek

Alojz Hitij
predsednik Sveta
ČS Šentvid
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