
 

 

Številka: 900-147/2019-3 

Datum: 23. april 2019 

 

 

 

 

 

Z  A  P  I  S  N  I  K  
 

 

3. seje sveta, ki je bila 18. 4. 2019 , s pričetkom ob 18. uri,  v prostorih MOL SLS, Prušnikova 106, 

Ljubljana.(prvo zasedanje) 

 

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, Jože Keber, Janez Kregar, Mirta 

Lučič, Barbara Moškon, Jože Sever in Damijan Volavšek. 

  

OSTALI NAVZOČI: 

Snježana Zrnič, Robert Golavšek - Služba za lokalno samoupravo MU MOL. 

 

IZOSTANEK JE OPRAVIČILI: 

Mateja Brus, Alojz Hitij, Doroteja Mlakar, Aleš Perčič in Urša Sofranič Bogdanovič. 

 

 

Seja se je snemala. 

 

Seja je bila sklicana z naslednji predlogom dnevnega reda: 

 

1. Potrditev zapisnika 2. seje Sveta ČS Šentvid 

2. Potrditev zapisnika 1. izredne seje Sveta ČS Šentvid 

3. Poročilo predsednika Sveta ČS Šentvid 

4. Zaključni račun ČS Šentvid za leto 2018 

5. Rebalans finančnega načrta ČS Šentvid za leto 2019 

6. Seznanitev z registrom tveganj 

7. Pobude članov Sveta ČS Šentvid 

8. Pobude občanov 

 

 

 

V uvodu v sejo je predsedujoči pozdravil navzoče in  ugotovil da je navzočih  10 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 spremenjenega dnevnega reda. 

 

Po zaključku razprave je dal na glasovanje naslednji predlog dnevnega reda: 
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1. Potrditev zapisnika 2. seje Sveta ČS Šentvid 

2. Potrditev zapisnika 1. izredne seje Sveta ČS Šentvid 

3. Poročilo predsednika Sveta ČS Šentvid 

4. Zaključni račun ČS Šentvid za leto 2018 

5. Rebalans finančnega načrta ČS Šentvid za leto 2019 

6. Seznanitev z registrom tveganj 

7. Pobude članov Sveta ČS Šentvid 

8. Pobude občanov 

 

 

 

Navzočih je bilo 10 članov Sveta. 

Opredeljenih je bilo 10 članov Sveta. 

ZA predlagani dnevni red je glasovalo 10 članov Sveta. 

 

Dnevni red je bil sprejet. 

 

 

 

AD 1. 

Potrditev zapisnika 2. 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 2/3: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid potrjuje zapisnik 2. seje Sveta Četrtne skupnosti Šentvid v 

predlagani obliki. 

 

 

Navzočih je bilo 10 članov Sveta. 

Opredeljenih je bilo 10 članov Sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 10 članov Sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

AD 2. 

Potrditev zapisnika 1.  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 3/3: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid potrjuje zapisnik 1.  izredne seje Sveta Četrtne skupnosti Šentvid 

v predlagani obliki. 
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Navzočih je bilo 10 članov Sveta. 

Opredeljenih je bilo 10 članov Sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 10 članov Sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

 

AD 3. 

Poročilo predsednika Sveta ČS Šentvid 

 

 

V svojem poročilu je predsednik sveta povedal: 

 

1) 23. 4. 2019 je bila koordinacija predsednikov sveto ČS MOL z županom in podžupanom MOL na 

kateri so bile obravnavane predlagane prioritetne naloge posamezni ČS. Za ČS Šentvid je bilo 

predlagano: 

a) Dokončanje ureditve varne šolske poti - Štula v delu od Ulice Pregnancev do Ulice Bratov 

Komel  

{odg.: Do pridobitve zemljišč ne moremo izvesti ureditev pločnika} 

b) Asfaltiranje pločnika in kolesarske steze ter ureditev javne razsvetljave ob obvozni poti 

(Gunclje - Stanežiče) 

{odg.: Ni v planu izvedbe} 

c) Ureditev pločnika in kolesarske steze ob Tacenski cesti na delu od križišča z Miheličevo do 

križišča z Ulico na Gmajni. 

{odg.: Tacenska cesta je državna cesta. Država ima izdelano projektno nalogo in izdeluje 

projektne rešitve.} 

 

2) Četrtna skupnost aktivno sodeluje pri pripravi obeležitve 150. letnice vižmarskega tabora. 

Dogovorjeno je bilo za ureditev okolice Piramide in dostopne poti, posredovano je bilo pri 

pridobitvi dovoljenja za uporabo ploščadi pri OŠ Vižmarje Brod, zagotovitev prostora za razstavo 

ob obletnici, podpora pri promociji, tudi s predčasnim izidom glasila ČS 

 

3) Izšla je pomladno/polenta številka glasila Šentvid nad Ljubljano v velikem delu posvečena prav 

150. obletnici vižmarskega tabora 

 

4) Izveden je bil sestanek z vodjo Službe za lokalno samoupravo glede prostorov v Ljudskem domu 

ter novih prostorov na Kosijevi ulici. 

Pred dokončno odločitvijo se bo potrebno sestati s predstavniki PD Rašica. 

 

5) Služba za lokalno samoupravo je svete četrtnih skupnosti pozvala, da predstavijo tri, za okolje 

najbolj obremenjujoče primere s področja posamezne četrtne skupnosti. 

Dogovorjeno je bilo, da člani sveta posredujejo svoje predloge na elektronski naslov pisarne 

četrtne skupnosti do 20. maja 2019. 

 

6) Dogovorjeno je bilo, da si člani Sveta četrtne skupnosti Šentvid izmenjajo kontaktne podatke za 

lažjo medsebojno komunikacijo. 
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AD 4. 

Zaključni račun ČS Šentvid za leto 2018 

 

Gradivo - dokumente (oblika teh je določena z zakonom in navodilom za pripravo poročila), ki so 

sestavni del zaključnega računa MOL, so člani Sveta prejeli s sklicem seje. 

 

V uvodu v točko je predsedujoči povedal, da so bili v letu 2018 izvedeni vsi načrtovani programi, v 

dodatku pa tudi program društva Draiss namenjen predvsem starejši generaciji. 

Skupni indeks realizacije je 96,23 % z opombo, da na indeks neogibno vplivajo sejnine, ki so zaradi  

udeležbe na sejah vedno nižje od načrtovane. Delno se razlika  prerazporedi za izvedbo dodatnih 

programov in običajno vsaj dela stroškov zadnje številke glasila. 

 

Predsedujoči je odprl razpravo. 

 

Prijav k razpravi ni bilo, zato je dal predsedujoči na glasovanje predlog sklepa 4/3: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid potrjuje Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju 

področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov v predlagani obliki. 

 

 

Navzočih je bilo 10 članov Sveta. 

Opredeljenih je bilo 10 članov Sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 10 članov Sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

AD 5. 

Rebalans finančnega načrta ČS Šentvid za leto 2019 

 

Gradivo so člani Sveta prejeli s sklicem seje. 

 

 

V uvodu v točko je predsedujoči povedal, da kljub drugačnim obljubam, je ČS Šentvid z rebalansom 

proračuna MOL dobila le 13 € dodatnih sredstev in sicer zgolj zaradi majhnega porasta relativnega 

deleža števila prebivalcev, ki živijo na območju naše ČS. 

 

Za ta znesek so bila povečana sredstva na proračunski postavki 016023 ČS Šentvid, konto 4020 

Pisarniški material. 

 

Predsedujoči je odprl razpravo. 

 

Prijav k razpravi ni bilo, zato je predsedujoči dal na glasovanje predlog sklepa 5/3: 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid potrjuje predlog rebalansa Finančnega načrta ČS Šentvid za leto 

2019 v predlagani obliki.  

 

 

Navzočih je bilo 10 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 6. 

Seznanitev z registrom tveganj 

 

Posodobljen izpis registra tveganj so člani Sveta prejeli s sklicem sej. Register tveganj je bil 

posodobljen 11. februarja 2019. 

 

V uvodu v točko je predsedujoči povedal da je kot proračunski porabnik ČS Šentvid dolžna voditi 

register tveganj v katerem na podlagi s statutom določenih nalog in načrtovanih programov popiše 

morebitna tveganja za neuresničitev zadanih ciljev ter predvidi ukrepe za zmanjšanje ali odpravo 

tveganj. 

Ažurnost registra zagotavlja predsednik sveta s strokovno službo, Svet pa se mora vsaj enkrat letno 

seznaniti z registrom. 

 

Predsedujoči je odprl razpravo. 

 

Prijav k razpravi ni bilo, zato je predsedujoči dal na glasovanje predlog sklepa 6/3: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid se je seznanil z registrom tveganj ČS Šentvid. 

 

 

Navzočih je bilo 10 članov Sveta. 

Opredeljenih je bilo 10 članov Sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 10 članov Sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

 

Predsedujoči je ugotovil, da je dnevni red seje izčrpan in zaključi sejo. 

 

 

 

AD 7. 

Pobude članov Sveta ČS Šentvid 
 

 

 

Jože Keber je Svet ČS Šentvid seznanil, da odstopa iz funkcije člana Komisije za mandatna vprašanja 

volitve in imenovanja. 

 

 

1. Alojz Hitij - pobuda za ustanovitev iniciativnega odbora za pripravo vsein v novih prostorih na 

Kosijevi 1, 3 

 

Pobuda je bila vložena že na 2. seji Sveta, vendar je bila obravnava na prošnjo vlagatelja 

prestavljena na naslednjo sejo. 

Glede na to, da predlagatelj tudi na tekoči seji ni prisoten, je predsedujoči predlagal, da se 

obravnava pobude preloži na naslednjo sejo. 
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Predsedujoči je odprl razpravo. 

 

Razpravo, ki  se je vrtela predvsem o režimu uporabe novih prostorov na Kosijevi 1, 3 je 

predsedujoči povzel v predlog sklepa  7/3: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid pooblasti Alojzija Hitija, da v razgovoru z društvi in drugimi 

udeleženci osveži in konkretizira predlog programa, pa tudi potrebne opreme, ki bi se 

izvajal v novih prostorih na Kosijevi u. 1, 3. 

Predlog predstavi Svetu na prihodnji seji. 

 

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. Barbara Moškon: Parkirišče P&R ob Celovški cesti 

 

Pobudo so člani Sveta prejeli v gradivu za sejo in je priloga izvirniku tega zapisnika. 

Predsedujoči je prosil predlagateljico, da na kratko predstavi pobudo. 

 

Po predstavitvi pobude je predsedujoči odprl razpravo. 

 

Po zaključku razprave je predsedujoči to povzel v dogovor 

  

Svet Četrtne skupnosti Šentvid zaprosi pristojne službe MOL, da Svetu predstavijo projekt 

izgradnje parkirišča P & R. 

 

 

3. Matjaž Briški - več pobud: 

a) Gradnja parkirišča P&R 

 

Obravnavano v prejšnji točki 

 

 

 

 

Po odhodu člana Sveta, je predsednik ugotovil, da Svet ni več sklepčen in prekinil sejo. 
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2. ZASEDANJE 3. SEJE SVETA ČS ŠENTVID 23. 5. 2019 

 

 
 

 

Zaradi nesklepčnosti je bila 3. seja Sveta ČS Šentvid, sklicana 18. 4. 2019 prekinjena. 

Nadaljevanje seje je predsednik Sveta ČS Šentvid sklical 23. maja 2019 s pričetkom ob 18. uri v 

prostorih ČS Šentvid, Prušnikova ul. 106, Ljubljana - Šentvid. 

 

NAVZOČI ČLANI SVETA: 

Janez Cedilnik, Alojz Hitij, Jože Keber, Janez Kregar, Mirta Lučič, Doroteja Mlakar, Barbara 

Moškon, Jože Sever in Damijan Volavšek 

 

OSTALI NAVZOČI: 

Snježana Zrnič, Robert Golavšek - Služba za lokalno samoupravo MU MOL. 

 

IZOSTANEK SO OPRAVIČILI: 

Matjaž Briški, Cilka Cimperman, Aleš Perčič in Urša Sofranič Bogdanovič. 

 

 

Sejo je sklical in tudi vodil predsednik Sveta ČS Šentvid, Damijan Volavšek. 

 

Predsedujoči je v uvodu v nadaljevanje 3. seje ugotovil, da je navzočih 8 od 15 članov Sveta, da je s 

tem Svet sklepčen in lahko nadaljuje z delom. 

 

 

 

AD 7. 

Pobude članov Sveta ČS Šentvid 

 

 

Sklop pobud, ki jih je vložil Matjaž Briški, so člani Sveta prejeli s sklicem 3. seje Sveta. 

 

Glede na to, da se g. Briški ni mogel udeležiti seje, je predsedujoči predlagal, da se obravnava pobude 

prestavi na naslednjo sejo. 

 

S predlogom so se strinjali vsi prisotni člani Sveta. 

 

 

 

AD 9. 

Pobude občanov 

 

 

1. Taborska cesta 

 

Pobudo so člani Sveta prejeli z gradivom za sejo. 

 

Predsedujoči je na kratko povzel pobudo in odprl razpravo. 

 

Prijav k razpravi ni bilo, zato je dal na glasovanje predlog sklepa:  8/3: 
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Svet ČŠ Šentvid predlaga Oddelku za gospodarske dejavnosti in promet, da preveri ali je 

novogradnja na taborski cesti skladna z izdanimi prometnimi soglasji tega oddelka in v 

primeru kršitev sproži ustrezne postopke. 

 

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. Obvozna cesta 

 

Pobudo so člani Sveta prejeli z gradivom za sejo. 

 

Predsedujoči je na kratko povzel pobudo in odprl razpravo. 

 

Prijav k razpravi ni bilo, zato je dal na glasovanje predlog sklepa:  9/3: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid zaprosi Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet MU 

MOL, da prouči prometno -  varnostno situacijo na v pobudi omenjenem odseku Obvozne 

ceste ter po potrebi izvede potrebne ukrepe.  

 

 

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 seje izčrpan in zaključil sejo. 

 

 

 

Zapisal: 

Robert Golavšek 

 

 

 

        Damijan Volavšek 

          predsednik Sveta 

              Četrtne skupnosti Šentvid 


