
 

 

Številka: 900-198/2022-2 

Datum: 17. oktober 2022 

 

 

Z  A  P  I  S  N  I  K  
 

 

21. seje sveta, ki je bila 13. oktobra 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, Janez Cedilnik, Cilka Cimperman, Alojz Hitij, Jože Keber, Janez Kregar, Doroteja 

Mlakar, Barbara Moškon, Jože Sever in  Damijan Volavšek. 

 

 

IZOSTANEK JE OPRAVIČIL: 

Blaž Gregorin 

 

OSTALI NAVZOČI: 

Robert Golavšek - Služba za lokalno samoupravo MU MOL  

 

 

Seja je bila sklicana z naslednji predlogom dnevnega reda: 

 

1. Potrditev zapisnika 20. seje Sveta ČS Šentvid 

2. Potrditev zapisnika 15. izredne seje Sveta ČS Šentvid 

3. Poročilo predsednika  

4. Rebalans finančnega načrta ČS Šentvid za leto 2022 

5. Sprememba finančnega načrta ČS Šentvid za leto 2023 

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 20. seje Sveta ČS Šentvid 

2. Potrditev zapisnika 15. izredne seje Sveta ČS Šentvid 

3. Poročilo predsednika  

4. Rebalans finančnega načrta ČS Šentvid za leto 2022 

5. Sprememba finančnega načrta ČS Šentvid za leto 2023 

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 20. 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 2/21: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid potrjuje zapisnik 20. 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 15. 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 3/21: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid potrjuje zapisnik 15. izredne 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. 

Poročilo predsednika 

 

 

V poročilu je predsednik povedal: 
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1. Od zadnje seje kar nekaj koordinacij predsednikov ČS. Na zadnji se je predstavila nova vodja 

Službe za lokalno samoupravo – Jera Grobeljnik. 

 

2. V nadaljevanju je predsednik povedal, da je bilo okrog izvedbe malega dela – ureditev pritličnih 

prostorov na Kosijevi 1 za potrebe razstav, kar nekaj zapletov, ki pa so bili rešeni in je malo delo 

v izvedbi. 

 

 

 

AD 4. 

Rebalans finančnega načrta ČS Šentvid za leto 2022 

 

Predlog Rebalansa finančnega načrta ČS Šentvid za leto 2022 so člani Sveta prejeli v gradivu za sejo 

in je priloga izvirniku tega zapisnika. 

 

V uvodu v točko je predsedujoči povedal, da se z rebalansom proračuna Mestne občine Ljubljana za 

leto 2022 se finančni načrt ČS Šentvid ni spremenil. 

Sprememba na postavki namenska sredstva izhaja iz dejstva, da se kot veljavni proračun izkazujejo 

realizirani prihodki od prodaje oglasov in se z rebalansom zgolj vrača na načrtovano višino 6.000 €. 

 

Predsedujoči je odprl razpravo. 

 

Prijav k razpravi ni bilo, zato je dal na glasovanje predlog sklepa 4/21: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid potrjuje Rebalans finančnega načrta Četrtne skupnosti Šentvid 

za leto 2022 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. 

Sprememba finančnega načrta ČS Šentvid za leto 2023 

 

Predsedujoči je povedal, da se višina sredstev namenjenih za delovanje ČS MOL se z letom 2023 ne 

spreminja, se pa po poročilu Zavoda za Statistiko RS spreminja relativni delež posameznih četrtnih 

skupnosti glede na spremembe v številu prebivalcev v ČS.  

Tako se sredstva za delo ČS Šentvid povečajo za 8 €, ki so bila razporejena na postavko 016023, 

konto 402099 – Drugi splošni material in storitve. 

 

Druge spremembe v finančnem načrtu za leto 2023 niso bile predvidene. 

 

Predsedujoči je odprl razpravo. 

 

Prijav k razpravi ni bilo, zato je dal na glasovanje predlog sklepa 5/21 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid potrjuje spremembo Finančnega načrta ČS Šentvid za leto 2023 

v predlagani obliki. 

 

Navzočih je bilo 9 članov Sveta. 

Opredeljenih je bilo 9 članov Sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 9 članov Sveta. 
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Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

AD 5. 

Pobude 

 

 

1. Novo pokopališče v Šentvidu 

 

Pobudo so člani Sveta prejeli s sklicem seje. 

 

Predsedujoči je prosil g. Briški, da predstavi pobudo. 

Ta je povedal, da je pobuda namenjena bolj seznanitvi kot razpravi, saj jo namerava Lista za 

Šentvid vložiti neposredno pri pristojnih organih MOL.  

V nadaljevanju je povedal, da je glede na novogradnje v Šiški v prihodnjih letih pričakovati velik 

prirast prebivalstva in s tem povečano povpraševanje po grobovih. Ocenil je, da ureditev 

pokopališča v Šentvidu ni rešitev. To vidi v izgradnji novega pokopališča v okviru načrtovanega 

naselja v Stanežičah. 

 

Predsedujoči je odprl razpravo. 

Po zaključku razprave je dal na glasovanje predlog sklepa 6/21: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid se je seznanil s pobudo Liste za Šentvid glede ureditve 

pokopališča v Šentvidu. 

 

Navzočih je bilo 10 članov Sveta. 

Opredeljenih je bilo 9 članov Sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 9 članov Sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

2. Postavitev ležečih policajev ( Cesta. A. Bitenca) 

 

Pobudo so člani Sveta prejeli s sklicem seje. 

 

Predsedujoči je na kratko povzel pobudo in odprl razpravo. 

 

Po zaključku razprave je dal na glasovanje predlog sklepa 7/21: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid se je seznanil s pobudo občanke in Oddelku za gospodarske 

dejavnosti in promet predlaga,  da prehod za pešce na Cesti Andreja Bitenca pri odcepu na 

Podgorsko cesto uredi kot dvignjen prehod, oziroma po svoji presoji izvede druge ukrepe, 

ki bodo zagotovili varnost pešcev, ki v tem delu prečkajo Cesto Andreja Bitenca. 

 

Navzočih je bilo 10 članov Sveta. 

Opredeljenih je bilo 10 članov Sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 10 članov Sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 
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3. Ogroženost otrok v prometu na Brodu 

 

Pobudo so člani Sveta prejeli s sklicem seje. 

 

Predsedujoči je na kratko povzel pobudo in odprl razpravo. 

 

Po zaključku razprave je dal na glasovanje predlog sklepa 8/21: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid se je seznanil s pobudo občanke in Oddelku za gospodarske 

dejavnosti in promet predlaga,  da prouči razmere – ogroženost otrok in sprejeme ustrezne 

ukrepe. 

 

Navzočih je bilo 10 članov Sveta. 

Opredeljenih je bilo 9 članov Sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 9 članov Sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

4. Ureditev smučarske proge v Guncljah in ureditev pešpoti pod Šentviškim hribom 

 

Pobudi so člani Sveta prejeli s sklicem seje. 

Ker gre za vsebinsko povezani pobudi, sta bili obravnavni istočasno. 

 

Predsedujoči je na kratko povzel pobudi in odprl razpravo. 

 

Po zaključku razprave je dal na glasovanje predlog sklepa 9/21: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid je proučil pobudi občana in občanke ter Oddelku za športu 

MU MOL predlaga, da uredi v pobudi opisano pešpot pod Šentviškim hribom. 

Svet istemu oddelku naslovi vprašanje kakšni so načrti za ureditev degradiranega območja 

sedaj opuščenega smučišča. 

 

Navzočih je bilo 10 članov Sveta. 

Opredeljenih je bilo 9 članov Sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 9 članov Sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

5. Prošnja za podporo legalizaciji spomenika 

 

Pobudo so člani Sveta prejeli s sklicem seje. 

 

Predsedujoči je na kratko povzel pobudo in odprl razpravo. 

 

Po zaključku razprave je dal na glasovanje predlog sklepa 10/21: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid podpira prizadevanja Društva Blaž Potočnikove čitalnice, 

da spomenik/pomnik Corona 19-20, avtorja Franca Zavodnika ostane na mestu kjer je 

postavljen. 
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Navzočih je bilo 10 članov Sveta. 

Opredeljenih je bilo 10 članov Sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 9 članov Sveta. 

PROTI je glasoval 1 član Sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

6. Bolšji sejem na P & R (Stanežiče) 

 

Pobudo so člani Sveta prejeli s sklicem seje. 

 

Predsedujoči je na kratko povzel pobudo in odprl razpravo. 

 

Po zaključku razprave je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa 11/21: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid se je seznanil s pobudo občanke vendar meni, da za v 

pobudi zastavljena vprašanja lahko odgovori le organ, ki je dal soglasje za uporabo 

parkirišča, zato pobudo posreduje pristojnemu organu Mestne občine Ljubljana s prošnjo, 

da z odgovori seznani tudi Svet ČS Šentvid. 

 

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. Divje odlagališče v Stanežičah 

 

Pobudo so člani Sveta prejeli pred začetkom seje. 

 

Predsedujoči je na kratko povzel pobudo in odprl razpravo. 

 

Po zaključku razprave je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa 12/21: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid se je seznanil s pobudo in jo posreduje inšpekcijskim 

službam v obravnavo. 

 

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 


