
 

 

Številka: 900-218/2020-2 

Datum: 16. november 2020 

  

 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
 

 

7. izredne seje Sveta Četrtne skupnosti Šentvid, ki je bila 12. novembra 2020 s pričetkom ob 17.  uri v 

pritličnih prostorih Kosijeva 1, 3. 

 

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

 

NAVZOČI ČLANI SVETA: 

Matjaž Briški, Janez Cedilnik, Blaž Gregorin, Alojz Hitij, Jože Keber, Doroteja Mlakar, Barbara 

Moškon,  Jože Sever  in Damijan Volavšek. 

 

IZOSTANEK STA OPRAVIČILA: 

Mirta Lučič in Aleš Perčič 

 

OSTALI NAVZOČI: 

Robert Golavšek - MU MOL SLS 

 

  

Seja je bila sklicana z naslednjim dnevnim redom: 

 

1. Projekt 'Hiša slavnih' - razstava v pritličnih prostorih Kosijeva 1, 3 

 

V uvodu v sejo je predsedujoči ugotovil, da je navzočih 8 od 15 članov Sveta, da je s tem Svet 

sklepčen in lahko prične z delom. 

 

Navzoče je opozoril, da se skladu s poslovnikom MS MOL, ki se smiselno uporablja tudi za delo 

svetov četrtnih skupnosti,  o dnevnem redu izredne seje ne razpravlja in ne glasuje in prešel na prvo 

točko dnevnega reda. 

 

 

AD1. 

Projekt 'Hiša slavnih' - razstava v pritličnih prostorih Kosijeva 1, 3 

 

V uvodu je predsedujoči povedal je navzoče spomnil, da je Svet za koordinacijo in izvedbo projekta 

pooblastil g. Alojzija Hitija. 

 

Predsedujoči je zaprosil g. Hitija, da predstavi novosti v zvezi s projektom. 

 

G. Hitij je povedal, da se je projekt začel že v predhodnem mandatu Sveta ČS Šentvid, ko se je Svet 

ČS Šentvid zavezal, da bo prostorom v pritličju Kosijeva 1, 3 dal vsebino. 

 

V nadaljevanju je predlagal, da se projekt preimenuje v "Hiša uspehov", saj na področju ČS prebivajo 

(ali so prebivali) številni posamezniki, ki so se uveljavili v državnem ali celo evropskem merilu.  

Razstavni prostor na bi bil namenjen predstavitvi teh uspehov. 

 

O vsebini razstav bo odločala žirija / odbor, ki ga bo imenoval Svet ČS Šentvid, ko bodo vzpostavljeni 

pogoji za pripravo razstav. 



 

Povedal je,  iz že opravljenih pogovorov in posvetovanj, da je eden osnovnih pogojev, da so lastniki 

eksponatov pripravljeni te posoditi za razstavo, zagotovitev vsaj minimalnega varovanja eksponatov 

pred poškodbami ali celo krajo. 

Predlagal je, da se v ta namen vgradijo zaprte stenske vitrine z možnostjo zaklepanja in vgradi alarmna 

naprava. 

Članom Sveta je predstavil osnovno zamisel izdelave vitrin podprto z dvema predračunoma iz katerih 

izhaja, da je vrednost celostenske steklene vitrine med 9 in 11.000 €. 

 

Predsedujoči se je zahvalil za predstavitev in odprl razpravo. 

 

Po zaključku razprave je dal na glasovanje predlog sklepa 7I/1: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid se strinja s predlaganim načrtom izvedbe projekta "Hiša 

uspehov". 

 

Službo za lokalno samoupravo MU MOL zaprosi, da za potrebe izvedbe projekta v prostor 

Kosijeva 1, 3 (pritličje) v letu 2021 vgradi celostensko stekleno vitrino izdelano na podlagi 

predloženega načrta. 

Predlaga tudi, da se v prostor vgradi alarmna naprava. 

 

Navzočih je bilo 9 članov Sveta. 

Opredeljenih je bilo 9 članov Sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 9 članov Sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

Ker je bil dnevni red izčrpan, je predsedujoči zaključil sejo. 

 

 

Zapisal: 

Robert Golavšek 

 

 

        Damijan Volavšek 

          predsednik Sveta 

              Četrtne skupnosti Šentvid 

 


