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PREDLOG 

 

 

Z  A  P  I  S  N  I  K  
 

 

 

13. seje sveta, ki je bila 22. novembra 2016 s pričetkom ob 18. uri  v prostorih KULT316, Prušnikova 

74, Ljubljana. 

 

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

 

 

NAVZOČI ČLANI SVETA: 

Mateja Brus, Matjaž Briški, Blaž Gregorin, Alojz Hitij, Robert Ivanc, Matija Jutraž, Janez Kregar, 

Mirta Lučič, Aleš Perčič, Samo Podgornik, Jože Sever, Alja Strunčnik Urbanč, Lili Tancar in 

Damijan Volavšek. 

 

 

OSTALI NAVZOČI: 

Andrea Bečan - članica uredniškega odbora glasila Šentvid nad Ljubljano, Marko Vertačnik - 

oblikovalec in tiskar glasila Šentvid nad Ljubljano, Robert Golavšek, Snežana Zrnič, oba Služba za 

lokalno samoupravo  

 

IZOSTANEK JE OPRAVIČIL: 

Janez Marn 

 

 

Seja je bila sklicana z naslednji predlogom dnevnega reda: 

 

1. Ocena dela Sveta ČS Šentvid v letu 2016 in smernice za leto 2017 

 

 

V uvodu v sejo je predsedujoči pozdravil navzoče ter gosta Andrejo Bečan in Marka Vertačnika. 

Ugotovil, da je navzočih 14 od 15 članov sveta, da je s tem svet sklepčen in lahko prične z delom. 

 

 

Predsedujoči je odprl razpravo o predlaganem dnevnem redu.  

 

Prijav k razpravi ni bilo, zato je predsedujoči dal na glasovanje naslednji predlog dnevnega reda: 

 

1. Ocena dela Sveta ČS Šentvid v letu 2016 in smernice za leto 2017 

 

Navzočih je bilo 14 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 14 članov sveta. 

ZA predlagani dnevni red je glasovalo 14 članov sveta. 

 

Dnevni red je bil sprejet. 
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AD 1. 

Ocena dela Sveta ČS Šentvid v letu 2016 in smernice za leto 2017 

 

V uvodu v točko je predsedujoči izrazil mnenje, da je bilo delo Sveta ČS Šentvid v letu 2016 

razmeroma uspešno, bolj na področjih na katerih Svet deluje neodvisno od zunanjih dejavnikov, 

manj pa na področjih, ki zahtevajo sodelovanje služb in oddelkov Mestne uprave MOL. 

 

Ocenil je, da se je Svet sestajal redno in se tekoče odzival na zaznano problematiko vezano na ČS 

Šentvid, pa tudi na pobude občanov. 

Povedal je tudi, da je načrt dela in nanj vezan finančni načrt za leto 2016 v največjem delu uresničen, 

nekaj programov pa je v zaključni fazi izvajanja - programi so izvedeni, čakajo se le še poročila o 

izvedbi in računi.  

 

Predsedujoči je navzoče povabil k razpravi. 

 

Za besedo je prosil g. Hitij, ki se je strinjal z oceno predsednika v nadaljevanju pa v grobih obrisih 

predstavil idejo participativnega proračuna, ki je bila predstavljena na sestanku predsednikov ČS 

MOL ter podžupana MOL pa tudi predlagana Mestnemu svetu MOL. 

 

Z oceno o delu Sveta v letu 2016 so se strinjali tudi preostali navzoči člani Sveta, so pa izrazili željo, 

da bi imel Svet Četrtne skupnosti Šentvid vsaj na področju, ki neposredno vpliva na življenje 

prebivalcev ČS Šentvid večjo moč odločanja in vplivanja na sprejete rešitve. 

 

 

Predsedujoči je ugotovil, da je dnevni red seje izčrpan in zaključil uradni del seje. 

 

 

Zapisal: 

Robert Golavšek  

 

        Damijan Volavšek 

        Predsednik sveta 

               Četrtne skupnosti Šentvid 


