
 

 

Številka: 900-240/2022-2 

Datum: 18. november 2022 

 

 

Z  A  P  I  S  N  I  K  
 

 

22. seje sveta, ki je bila 17. novembra 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, Blaž Gregorin, Alojz Hitij, Janez Kregar, Doroteja 

Mlakar, Jože Sever in  Damijan Volavšek. 

 

 

IZOSTANEK JE OPRAVIČILA: 

Barbara Moškon. 

 

OSTALI NAVZOČI: 

Robert Golavšek - Služba za lokalno samoupravo MU MOL  

 

 

Seja je bila sklicana z naslednji predlogom dnevnega reda: 

 

1. Potrditev zapisnika 21. seje Sveta ČS Šentvid 

2. Potrditev zapisnika 16. izredne seje Sveta ČS Šentvid 

3. Poročilo predsednika  

4. Sprememba izvedbenega načrta ČS Šentvid za leto 2022  

5. 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 21. seje Sveta ČS Šentvid 

2. Potrditev zapisnika 16. izredne seje Sveta ČS Šentvid 

3. Poročilo predsednika  

4. Sprememba izvedbenega načrta ČS Šentvid za leto 2022  

5. Pobude 

 

 

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

ZA predlagani dnevni red je glasovalo 8 članov Sveta. 

 

Dnevni red je bil sprejet. 

 

 

 

AD 1. 

Potrditev zapisnika 21. 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 2/22: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid potrjuje zapisnik 21. 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 16. izredne seje Sveta ČS Šentvid 

 

Predlog zapisnika so člani Sveta prejeli z e-poštvo. 

 

Predsedujoči je odprl razpravo o predlogu zapisnika. 

 

Ker prijav k razpravi ni bilo, je dal na glasovanje predlog sklepa 3/22: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid potrjuje zapisnik 16. 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 je bila koordinacij predsednikov ČS in Oddelka za gospodarske dejavnosti in 

promet MU MOL. Žal nekih vsebinskih premikov ni bilo. Pregledane so bile stare, odprte, 

zadeve in dane nove obljube, da bodo rešene. 

 

2. V nadaljevanju je predsednik povedal, da je izvedbeni finančni načrt za leto 2022 uresničen z 

izjemo izvedbe programa "Organizacija in izvedba turnirja v odbojki", za katerega je organizator 

odklonil izvedbo zaradi objektivnih razlogov. 

 

Do odstopanja od načrtovane izvedbe je prišlo tudi pri izdaji glasila ČS Šentvid, Šentvid nad 

Ljubljano. Stroški so se povečali iz prejšnjih 1.990,00 € za številko na 2.350,00 € za številko. 

Razlika je bila financirana iz namenskih sredstev, pridobljenih s prodajo oglasnega prostora v 

glasilu. 

 

3. Malo delo načrtovano za leto 2022 je bilo, kljub nekaj zapletom, uresničeno, tako da bo po seji 

otvoritev Galerije Gunclje. 

 

 

 

AD 4. 

Sprememba izvedbenega načrta ČS Šentvid za leto 2022 

 

V uvodu v točko je predsedujoči povedal, da poleg že prej omenjenega neizvedenega programa 

Odbojkarijade, kot vsako leto udeležba na sejah ni bila 100 % tako, da bodo tudi potrebna sredstva za 

izplačilo sejnin nižja. 

Po pregledu dejanske udeležbe h kateri smo prišteli tudi udeležbo na prihodnjih sejah, je bilo 

ugotovljeno, da znaša predvideni presežek 1.484,25 €. 

 

Predlagal je, da se izvedbeni finančni načrt spremeni in razširi, ugotovljen preostanek sredstev pa 

nameni v izvedbo naslednjih programov v skupni vrednosti 1.700,00 €: 

 

1. Organizacija in izvedba otvoritve Galerije Gunclje – BPČ: 350,00 €, 

2. Novoletni koncert Ljubljanskega pihalnega orkestra: 350,00 €, 

3. Izvedba likovne delavnice Me Vi Art: 350,00 €, 

4. Izvedba Šole košarke – KK Ljubljana: 350,00 € in 

5. Nakup knjig za šolske knjižnice – Špela Kolarič s. p.: 350,00 €. 

 

Predsedujoči je povedal, da morajo biti vsi programi izvedeni do konca meseca novembra 2022 in 

tudi računi poslani preko Uprave za javne prihodke in odprl razpravo. 

 

Po zaključku razprave je dal predsedujoči na glasovanje naslednji predlog sklepa 4/22: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid ugotavlja, da nekaterih načrtovanih programov ni bilo mogoče 

izvesti v predvidenem obsegu ter da je bila udeležba na sejah Sveta nižja od načrtovane zato 

Izvedbeni finančni načrt za leto 2022 dopolni z naslednjimi programi: 

 

1. Organizacija in izvedba otvoritve Galerije Gunclje – BPČ: 350,00 €, 

2. Novoletni koncert Ljubljanskega pihalnega orkestra: 350,00 €, 

3. Izvedba likovne delavnice - Me Vi Art: 350,00 €, 

4. Izvedba Šole košarke – KK Ljubljana: 350,00 € in 

5. Nakup knjig za šolske knjižnice – Špela Kolarič s. p.: 350,00 €. 

 

 

Navzočih je bilo 8 članov Sveta. 

Opredeljenih je bilo 8 članov Sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 8 članov Sveta. 
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Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

 

AD 5. 

Pobude 

 

 

1. Problem neprivezanih psov na parceli vzporedni z ul. Bratov Komel 

 

Predsedujoči je na kratko predstavil pobudo. 

Povedal je, da na ozki, še ne pozidani parceli ob ul. Bratov Komel lastniki psov teh ne vodijo na 

povodcu, pa tudi ne pobirajo pasjih iztrebkov. 

 

Predsedujoči je odprl razpravo. 

Po zaključku razprave je dal na glasovanje predlog sklepa 5/22: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid se je seznanil s pobudo krajana. 

Vojašnici Šentvid predlaga, da postavi opozorilne table, da morajo vodniki psov te voditi na 

povodcu in pobirati njihove iztrebke. 

 

Navzočih je bilo 9 članov Sveta. 

Opredeljenih je bilo 9 članov Sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 9 članov Sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

2. Osvetlitev podhoda pod izvozom iz tunela 

 

Pobudo so člani Sveta prejeli pred sejo. 

 

Predsedujoči je na kratko povzel pobudo in odprl razpravo. 

 

Po zaključku razprave je dal na glasovanje predlog sklepa 6/22: 

 

Pobuda se posreduje Oddelku za gospodarske dejavnosti in promet s prošnjo, da 

koncesionarju naroči, da preveri delovanje svetlobnih teles v podhodu oziroma, če gre 

dejansko za varčevalni ukrep, pojasni razloge za ukinitev osvetljenosti podhoda. 

 

Navzočih je bilo 9 članov Sveta. 

Opredeljenih je bilo 9 članov Sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 9 članov Sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

3. Prošnja za dodelitev sredstev 

 

Pobudo so člani Sveta prejeli pred sejo 

 

Predsedujoči je na kratko povzel pobudo in odprl razpravo. 
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Po zaključku razprave je dal na glasovanje predlog sklepa 7/22: 

 

Prosilca,  Šola zdravja,  se obvesti, da spremembe izvedbenega finančnega načrta niso več 

mogoče in da bo njihova prošnja upoštevana pri pripravi izvedbenega načrta za prihodnje 

leto. 

 

Navzočih je bilo 9 članov Sveta. 

Opredeljenih je bilo 9 članov Sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 9 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 


