
 

 

Številka: 900-240/2022-2 

Datum: 28. november 2022 

 

 

Z  A  P  I  S  N  I  K  
 

 

23. seje sveta, ki je bila 24. 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, Jože Keber, Barbara 

Moškon, Jože Sever in  Damijan Volavšek. 

 

 

IZOSTANEK JE OPRAVIČILA: 

Doroteja Mlakar. 

 

OSTALI NAVZOČI: 

Robert Golavšek - Služba za lokalno samoupravo MU MOL  

 

 

Seja je bila sklicana z naslednji predlogom dnevnega reda: 

 

1. Potrditev zapisnika 22. seje Sveta ČS Šentvid 

2. Potrditev zapisnika 17. izredne seje Sveta ČS Šentvid 

3. Poročilo predsednika  

4. Določitev sejnin predsedniku in članom Sveta 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 22. seje Sveta ČS Šentvid 

2. Potrditev zapisnika 17. izredne seje Sveta ČS Šentvid 

3. Poročilo predsednika  

4. Določitev sejnin predsedniku in članom Sveta 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 22. 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 2/23: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid potrjuje zapisnik 22. 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 17. izredne seje Sveta ČS Šentvid 

 

Predlog zapisnika so člani Sveta prejeli z e-pošto. 

 

Predsedujoči je odprl razpravo o predlogu zapisnika. 

 

Ker prijav k razpravi ni bilo, je dal na glasovanje predlog sklepa 3/23: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid potrjuje zapisnik 17. 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, da so vsi, s finančnim programom načrtovani programi izvedeni z 

izjemo odbojkarijade, za katero je izvajalec povedal, da programa ne more izvesti. Dodatni programi, 

ki jih je Svet potrdil na 22. seji pa so še v izvedbi, to je, v zaključni fazi, in se pričakuje da bodo vsi 

računi prispeli v roku. 
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AD 4. 

Določitev sejnin predsedniku in članom Sveta ČS Šentvid za leto 2022 

 

Poročilo o udeležbi na sejah Sveta ČS Šentvid v letu 2022, ki jo je pripravila strokovna služba na 

podlagi potrjenih zapisnikov (upoštevani so tudi danes potrjeni zapisniki), so člani Sveta prejeli s 

pred samo sejo in je priloga temu zapisniku. 

 

Predsedujoči je odprl razpravo. 

 

Ker prijav k razpravi ni bilo, je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa 4/23: 

 

Na podlagi poročila strokovne službe ter udeležbe na 23. seji Sveta Četrtne skupnosti Šentvid, 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid ugotavlja naslednjo udeležbo predsednika in članov sveta na 

sejah Sveta ČS Šentvid v letu 2022: 

Ime in priimek 
SKUPNA 

UDELEŽBA NA 
SEJAH 

Matjaž BRIŠKI 10 

Mateja BRUS 2 

Janez CEDILNIK 10 

Cilka CIMPERMAN 10 

Blaž GREGORIN 8 

Alojz HITIJ 5 

Jože KEBER 6 

Janez KREGAR 7 

Mirta LUČIČ 0 

Doroteja MLAKAR 7 

Barbara MOŠKON 3 

Aleš PERČIČ 0 

Jože SEVER 10 

Urša SOFRANIČ BOGDANOVIČ 2 

Damijan VOLAVŠEK 10 

 90 

 

Ugotovljena udeležba je podlaga za izračun sejnin v skladu z 12. členom Odloka o 

financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07 in 

11/09). 

 

 

Navzočih je bilo 9 članov Sveta. 

Opredeljenih je bilo 9 članov Sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 9 članov Sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 
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AD 5. 

Pobude 

 

 

1. Igrišče – vrtički na Brodu 

 

Predsedujoči je na kratko predstavil pobudo in odprl razpravo. 

 

Po zaključku razprave je dal na glasovanje predlog sklepa 5/23: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid se je seznanil s pobudo krajanke za ureditev otroškega 

igrišča na Brodu. 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid meni, da je otroško igrišče skoraj novo in preureditev še ni 

potrebna. 

 

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. Zeleni odrez – obvozna cesta 

 

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 6/23: 

 

Pobuda se posreduje mestnemu inšpektoratu  s prošnjo, da prouči zadevo in ukrepa v 

skladu s pristojnostmi. 

 

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. Označba hitrostnih ovir in ureditev občinske ceste 

 

Pobudo so člani Sveta prejeli pred sejo. 

 

Predsedujoči je na kratko povzel pobudo in odprl razpravo. 

 

Po zaključku razprave je bilo dogovorjeno, da se pred odločanjem o pobudi pridobi dodatne 

informacije na Oddelku za gospodarske dejavnosti in promet. 
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Predsedujoči je ugotovil, da je dnevni red izčrpan in zaključil sejo. 

 

Zapisal: 

Robert Golavšek 

 

 

        Damijan Volavšek 

          predsednik Sveta 

              Četrtne skupnosti Šentvid 


