
 

 

Številka: 900-267/2021-2 

Datum: 22. novembra 2021 

 

Z  A  P  I  S  N  I  K  
 

 

18. seje sveta, ki je bila 18. novembra 2021, s pričetkom ob 17.00  uri,  v prostorih MOL SLS, 

Kosijeva ul. 1 (dvorana – I. nadstropje), Ljubljana. 

 

Sejo je sklical predsednik sveta Četrtne skupnosti Šentvid g. Damijan Volavšek, ki je sejo tudi vodil. 

 

NAVZOČI ČLANI SVETA: 

Janez Cedilnik, Cilka Cimperman, Blaž Gregorin, Jože Keber, Doroteja Mlakar, Barbara Moškon, 

Jože Sever in  Damijan Volavšek. 

 

 

IZOSTANEK SO OPRAVIČILI: 

Janez Kregar in Aleš Perčič. 

 

OSTALI NAVZOČI: 

Robert Golavšek - Služba za lokalno samoupravo MU MOL  

 

 

Seja je bila sklicana z naslednji predlogom dnevnega reda: 

 

1. Potrditev zapisnika 17. seje Sveta ČS Šentvid 

2. Potrditev zapisnika 11. izredne seje Sveta ČS Šentvid 

3. Potrditev zapisnika 12. izredne seje Sveta ČS Šentvid 

4. Poročilo predsednika  

5. Določitev sejnin predsednika in članov Sveta ČS Šentvid 

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 17. seje Sveta ČS Šentvid 

2. Potrditev zapisnika 11. izredne seje Sveta ČS Šentvid 

3. Potrditev zapisnika 12. izredne seje Sveta ČS Šentvid 

4. Poročilo predsednika  

5. Določitev sejnin predsednika in članov Sveta ČS Šentvid 

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 17. 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 2/18: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid potrjuje zapisnik 17. 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 11.  izredne seje Sveta ČS Šentvid 

 

 

Predlog zapisnika so člani Sveta prejeli s sklicem seje. 

 

Predsedujoči je odprl razpravo o predlogu zapisnika. 

 

Razprave ni bilo, zato je dal na glasovanje predlog sklepa 3/18: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid potrjuje zapisnik 11. izredne. seje Sveta Četrtne skupnosti 

Šentvid v predlagani obliki. 

 

 

Navzočih je bilo 8 članov Sveta. 

Opredeljenih je bilo 7 članov Sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 7 članov Sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

AD 3. 

Potrditev zapisnika 12.  izredne seje Sveta ČS Šentvid 

 

 

Predlog zapisnika so člani Sveta prejeli s sklicem seje. 
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Predsedujoči je odprl razpravo o predlogu zapisnika. 

 

Razprave ni bilo, zato je dal na glasovanje predlog sklepa 4/18: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid potrjuje zapisnik 12. izredne. seje Sveta Četrtne skupnosti 

Šentvid v predlagani obliki. 

 

 

Navzočih je bilo 8 članov Sveta. 

Opredeljenih je bilo 7 članov Sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 7 članov Sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

AD 4. 

Poročilo predsednika 

 

1. Cesta na Poljane, ul. bratov Komel 

 

Predsedujoči je povedal, da je rekonstrukcija Ceste na poljane zaključena. V zgornjem delu (ulica 

Bratov Komel) je bilo na več srečanji s krajani in OGDP ugotovljeno, da bi kakršna koli 

sprememba prometnega režima stanje poslabšala in ne izboljšala. OGDP se predlaga le, da ob 

vstopu na lokalne ulice postavi table "Dovoljeno za lokalni promet". 

 

 

 

2. Prinčičeva ulica 

 

Predsedujoči je povedal, da je prišlo pri urejanju Prinčičeve ulice, za katero je Svet, na predlog 

tam živečih krajanov,  podprl predlog enosmernega prometa. 

Ker so se ob uveljavitvi enosmernega prometa oglasili krajani, ki novi ureditvi nasprotujejo, pred 

vsem v delu zarisa parkirnih mest, je bilo OGDP predlagano, da zarisa ne izvede. 

OGDP je na lastno pobuda, namesto parkirnih mest zarisal cono za pešce in s tem onemogočil 

kakršno koli (legalno) parkiranje. 

Dogovorjeno je bilo, da se z OGDP organizira sestanek s krajani in poišče za vse sprejemljivo 

rešitev. 

 

3. Koordinacije predsednikov Svetov ČS in Podžupana MOL  

 

V času od zadnje seje, so bile sklicane dve koordinaciji. 

 

 

4. Koordinacija s predstavniki OGDP 

 

17. 11. 2021 je podžupan MOL g. Dejan Crnek ponovno organiziral koordinacijo predsednikov 

ČS in predstavniki OGDP MU MOL. 

Pregledane so bile odprte zadeve in dogovorjeni nadaljnji koraki. 

 

 

5. Izvajane finančnega načrta ČS Šentvid za leto 2021 

Predsedujoči je povedal, da se finančni načrt izvaja v skladu s pričakovanji z izjemo organizacije 

turnirja v odbojki, ki zaradi objektivnih okoliščin ni bil izveden. 

Povedal je tudi, da se je strošek izdajanja časopisa povečal za 360,00 € za številko. 
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Povedal je, da je bila udeležba na sejah nižja od načrtovane in predlagal, da se presežek sredstev 

prerazporedi za izvedbo programov. 

 

Predlagal je da Svet sprejme naslednji sklep: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid ugotavlja, da je bila udeležba na sejah Sveta nižja od načrtovane, 

tako da bo ostal del sredstev namenjenih za sejnine neporabljen. 

 

Neporabljena sredstva se prerazporedi za izvedbo naslednjih programov: 

1. Izvedba koncerta pihalnega orkestra 200,00 €, 

2. Izvedba likovnih delavnic – 200,00 €, 

3. Ureditev spomenika pred OŠ Vižmarje Brod -  200,00 €, 

4. Izvedba delavnic Angleščina za starejše -  200,00 € ter  

5. nakup knjig za šolske knjižnice 578,00 €. 

 

 

Predsedujoči je odprl razpravo o predlogu sklepa. 

 

Ker ni bilo prijav k razpravi, je dal zgornji predlog sklepa 5/18 na glasovanje: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid ugotavlja, da je bila udeležba na sejah Sveta nižja od 

načrtovane, tako da bo ostal del sredstev namenjenih za sejnine neporabljen. 

 

Neporabljena sredstva se prerazporedi za izvedbo naslednjih programov: 

1. Izvedba koncerta pihalnega orkestra 200,00 €, 

2. Izvedba likovnih delavnic – 200,00 €, 

3. Ureditev spomenika pred OŠ Vižmarje Brod -  200,00 €, 

4. Izvedba delavnic Angleščina za starejše -  200,00 € ter  

5. nakup knjig za šolske knjižnice 578,00 €. 

 

 

 

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 5. 

Določitev sejnin predsednika in članov Sveta ČS Šentvid 

 

Poročilo o udeležbi na sejah Sveta ČS Šentvid v letu 2021, ki ja je pripravila strokovna služb na 

podlagi potrjenih zapisnikov, so člani Sveta prejeli s sklicem seje. 

 

Predsedujoči je odprl razpravo o poročilu. 

 

Ker pripomb k poročili ni bilo, je predsedujoči dal na glasovanje naslednji predlog sklepa 6/18: 
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Na podlagi poročila strokovne službe ter udeležbe na 18. seji Sveta Četrtne skupnosti Šentvid, 

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

sejah Sveta ČS Šentvid v letu 2021: 

Ime in priimek 
SKUPNA 

UDELEŽBA NA 
SEJAH 

Matjaž BRIŠKI 5 

Mateja BRUS 1 

Janez CEDILNIK 10 

Cilka CIMPERMAN 8 

Blaž GREGORIN 9 

Alojz HITIJ 4 

Jože KEBER 6 

Janez KREGAR 6 

Mirta LUČIČ 0 

Doroteja MLAKAR 9 

Barbara MOŠKON 7 

Aleš PERČIČ 2 

Jože SEVER 9 

Urša SOFRANIČ BOGDANOVIČ 0 

Damijan VOLAVŠEK 10 

 86 

 

 

 

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 6. 

Pobude 

 

1. Količki – Mercator Vižmarje 

 

Pobudo so člani Sveta prejeli s sklicem seje. 

Predsedujoči je povzel pobudo in odprl razpravo. 

 

Po zaključku razprave je predsedujoči dal na glasovanje sklep 7/18: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid Oddelku za gospodarske dejavnosti in promet predlaga 

sestanek na terenu, na katerem naj bi se ugotovilo dejansko stanje in možne rešitve 

problema parkiranja na pločniku pri trgovini Mercator na Vižmarski poti. 

 

 

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

ZA predlagani sklep je glasovalo 8 članov Sveta. 

 

Sklep je bil sprejet 

 

 

2. Prodaja kmetijskih izdelkov  

 

Pobudo so člani Sveta prejeli pred pričetkom seje. 

Predsedujoči je zaprosil g. Kebra, da predstavi pobudo. 

 

Po zaključku razprave je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa  9/18: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid ugotavlja, da poskus prodaje lokalno pridelanih kmetijskih 

izdelkov (pred Ljudskim domom v Šentvidu) ni uspel, saj ni bilo zadostnega odziva 

krajanov. 

 

Navzočih je bilo 8 članov Sveta. 

Opredeljenih je bilo 7 članov Sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 5 članov Sveta. 

PROTI sta glasovala 2 člana Sveta. 

 

Sklep je bil sprejet 

 

 

3. Objavljanje osmrtnic za območje Guncelj 

 

Pobudo so člani sveta prejeli pred pričetkom seje.  

Predsedujoči je zaprosil g. Cedilnika da predstavi pobudo. 

 

Po zaključku razprave je predsedujoči dal na glasovanje naslednji predlog sklepa 10/18: 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid predlaga Društvu upokojencev Gunclje – Male Vižmarje, 

da v svoji oglasni deski objavlja tudi osmrtnice tudi za nečlane društva. 

 

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 


