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 Mestna občina 

Ljubljana 

           Četrtna skupnost Šentvid Prušnikova ulica 106 

1210 Ljubljana -  Šentvid 

telefon: 01 512 46 07 

faks: 01 512 06 81 

mol.sentvid@ljubljana.si 

www.ljubljana.si 

Številka: 900 - 47 / 2017 - 2 

Datum: 20. februar 2017 

 

 

 

Z  A  P  I  S  N  I  K  
 

 

15. seje sveta, ki je bila 16. februarja 2017 s pričetkom ob 18. uri  v prostorih MOL SLS, Prušnikova 

106, Ljubljana. 

 

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

 

NAVZOČI ČLANI SVETA: 

Matjaž Briški, Alojz Hitij, Janez Marn, Aleš Perčič, Samo Podgornik, Jože Sever, Alja Strunčnik 

Urbanč, Lili Tancar in Damijan Volavšek. 

 

OSTALI NAVZOČI: 

Robert Golavšek, Snežana Zrnič, oba Služba za lokalno samoupravo  

 

 

Seja se je snemala. 

 

Seja je bila sklicana z naslednji predlogom dnevnega reda: 

 

1. Potrditev zapisnika 14. izredne seje sveta ČS Šentvid 

2. Pobude članov Sveta ČS Šentvid 

3. Finančni načrt ČS Šentvid za leto 2017 

4. Seznanitev z registrom tveganj  

 

V uvodu v sejo je predsedujoči pozdravil navzoče. 

Ugotovil, da je navzočih 8 od 15 članov sveta, da je s tem svet sklepčen in lahko prične z delom. 

 

Predsedujoči je predlagal da se dnevni red seje razširi z novo 3. točko: "Poročilo o realizaciji 

finančnega načrta ČS Šentvid za leto 2016", ostale točke se ustrezno preštevilčijo. 

Prelagal je tudi, da se zaradi prispelih pobud občanov kot zadnja, 6. točka doda točka: "Pobude 

občanov". 

 

Predsedujoči je odprl razpravo o predlaganem in dopolnjenem dnevnem redu.  

 

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

 

1. Potrditev zapisnika 14. izredne seje sveta ČS Šentvid 

2. Pobude članov Sveta ČS Šentvid 

3. Poročilo o realizaciji finančnega načrta ČS Šentvid za leto 2016 

4. Finančni načrt ČS Šentvid za leto 2017 

5. Seznanitev z registrom tveganj  

6. Pobude občanov 
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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 14. seje sveta ČS Šentvid 

 

 

Predlog zapisnika so člani sveta sprejeli s sklicem seje 

 

Predsedujoči je odprl razpravo. 

 

K razpravi se je prijavil Samo Podgornik in predlagal, da se zapisnik pod AD 6. dopolni tako, da se 

doda sprejeti dogovor, da se z Oddelkom za gospodarske dejavnosti in promet MU MOL organizira 

delovni sestanek. 

 

Ker drugih prijav k razpravi ni bilo, je predsedujoči dal na glasovanje naslednji predlog sklepa 14/2: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid potrjuje zapisnik 14. seje Sveta Četrtne skupnosti Šentvid v 

predlagani obliki z dopolnitvijo pod AD 6:  

"Sprejet je bil dogovor, da se v bližnji prihodnosti organizira sestanek s predstavniki Oddelka za 

gospodarske dejavnosti in promet MU MOL na katerem se predstavi tovrstne probleme v ČS 

Šentvid. Na sestanek se povabi tudi podžupana MOL." 

 

 

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. 

Pobude članov Sveta ČS Šentvid 

 

 

Pobudo je vložil Matija Jutraž, a ker je ta opravičil izostanek na seji, je predsedujoči predlagal, da se 

obravnava pobude preloži na prihodnjo sejo. 

 

 

 

AD 3. 

Poročilo o realizaciji finančnega načrta ČS Šentvid za leto 2016 

 

 

Poročilo o realizaciji Finančnega načrta ČS Šentvid za leto 2016 so člani Sveta prejeli pred samo sejo 

Sveta. 

 

V povzetku poročila je predsedujoči povedal, da so bili izvedeni vsi načrtovani programi, pa tudi 

dodatni programi in sicer:Teden Angleščine v Mednem, Dan ulice in tisk novoletnih čestitk. 
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Kljub prizadevanjem (klici, opomini…) je račun za izvedbo turnirja v košarki (Ženski košarkarski 

klub) v višini 350,00 € zaradi pozne predložitve izvajalca, zapadel v izplačilo v letu 2017. 

 

Z rebalansom proračuna MOL so bila vrnjena sredstva za plačilo računa iz leta 2015 - darila za 

otroke - Čuri-Muri. 

 

V letu 2016 je bilo porabljeno 1.990,00 € namenskih sredstev za financiranje ene številke glasila 

Šentvid nad Ljubljano, s prodajo oglasnega prostora v glasilu Šentvid nad Ljubljano pa je bilo 

pridobljenih za  1.193,29 € namenskih sredstev. 

 

Malo delo - asfaltiranje kolesarske steze ob obvozni cesti, ni bilo izvedeno.  

Po sedanjih zagotovilih pristojnih, bi moralo biti izvedeno do konca marca 2017. 

 

Predsedujoči je odprl razpravo. 

 

Po zaključku razprave je dal predsedujoči na glasovanje naslednji predlog sklepa 15/3: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid potrjuje poročilo o realizaciji finančnega načrta ČS Šentvid za 

leto 2016. 

Svet pooblašča predsednika Sveta, da v sodelovanju s strokovno službo na podlagi sprejetega 

poročila pripravi vsa potrebna poročila za zaključni račun MOL. 

 

 

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 4. 

Finančni načrt ČS Šentvid za leto 2017 

 

Predlog finančnega načrta so člani Sveta prejeli s sklicem seje. 

 

Predsedujoči je v uvodu v točko povedal, da višina razpoložljivih sredstev ostaja tudi za leto 2017 

vsaj v delu s katerim suvereno razpolaga Svet, nespremenjena. 

Finančni načrt je enak tistemu iz leta 2016, s tem, da so dodani programi, ki so bili potrjeni na sejah 

sveta v preteklem letu. 

 

Predsedujoči je odprl razpravo. 

 

Po zaključku razprave je predsedujoči dal na glasovanje naslednji predlog sklepa 15/4: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid za leto 2017 sprejema naslednji izvedbeni finančni načrt: 

 

Naziv naloge / programa 
Plan 2017 

    

Delovanje sveta ČS Šentvid 13.315,00 

Izdatki za reprezentanco 1.000,00 

Drugi splošni material in storitve (gostovanje, Sigen-CA) 250,00 

Povrnitev stroškov telefona predsedniku sveta (odlok) 300,00 
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Objave novic in drugih informacij v krajevnem glasilu "Šentvid nad Ljubljano" 5.580,00 

Sejnine članom sveta (odlok) 6.185,00 

PRORAČUN 13.735,00 

RAZLIKA 420,00 

    

Program sveta ČS Šentvid 15.749,00 

    

ŠENTVIŠKI TEDEN 1.500,00 

- Kulturne, zabavne in športne prireditve 1.500,00 

DNEVI ČS ŠENTVID 5.600,00 

    

1. Športne aktivnosti in tekmovanja 3.050,00 

- Balinanje 350,00 

- Tenis  350,00 

- Košarka (ŠD Šentvid) 250,00 

- Košarka (ŽKK) 350,00 

- Nogomet 350,00 

- Odbojka - ženske ekipe 350,00 

- Rugby 350,00 

- Smučanje/skoki 350,00 

- Delavnica tehnike smučanja (ŠD Stanko) 350,00 

    

2. Predstavitev kulturnega življenja v Šentvidu 1.950,00 

- Gledališka igra 600,00 

- Slavnostna akademija 250,00 

- Revija šentviških pevskih zborov 600,00 

- Extempore 200,00 

- 40 letnica ŽPZ Svoboda 300,00 

    

3. Počitniške dejavnosti za otroke in mladino 600,00 

- delavnice za otroke 300,00 

- teden Angleščine  - Medno 300,00 

    

NOVOLETNE PREDSTAVE ZA OTROKE 2.699,00 

a) Lutkovne predstave 1.999,00 

b) Darila za otroke (Šentvid, Gunclje, Vižmarje-Brod, Stanežiče) 500,00 

c) Miklavževanje (BPČ) 200,00 

    

DAN POŽARNE VARNOSTI 1.750,00 

a) Dan požarne varnosti (Vižmarje) 350,00 

b) Dan gasilstva v Šentvidu (Šentvid) 350,00 

c) Prikaz dejavnosti in usposobljenosti enot PGD Medno (Medno) 350,00 

č) Prikaz uporabe ročnih gas. Aparatov in gašenja začetnih požarov (Stanežiče) 350,00 
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d) Prikaz gašenja manjših požarov v gospodinjstvu (Gunclje) 350,00 

    

UREDITEV SPOMENIKOV OB PRAZNIKIH IN 1. NOVEMBRU 600,00 

a) ureditev spomenika ob podaljšku Prušnikove in pri odcepu Stanežiče 300,00 

b) ureditev obeležja na OŠ Brod in Vižmarskem Taboru 300,00 

    

DRUGI - DODATNI PROGRAMI 3.600,00 

Čistilna akcija 500,00 

Projekt Oživitev Ljudskega doma 400,00 

Jesensko srečanje ČS Šentvid 2.500,00 

Dan ulice - Zavod Colab 200,00 

    

PRORAČUN 15.329,00 

RAZLIKA -420,00 

    

VSE SKUPAJ 29.064,00 

 

 

 

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. 

Seznanitev z registrom tveganj 

 

 

Izpis registra tveganj ČS Šentvid so člani sveta prejeli s sklicem seje. 

 

V uvodu v točko je predsedujoči povedal, da mora, po veljavnih predpisih, vsaka četrtna skupnost 

voditi register tvegan in ga letno posodabljati. 

Svet ČS se mora tudi vsako leto seznaniti z registrom tveganj. 

 

Predsedujoči je odprl razpravo. 

 

Po zaključku razprave je predsedujoči dal na glasovanje naslednji predlog sklepa 15/5: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid se je seznanil s posodobljenim registrom tveganj. 

 

 

Navzočih je bilo 8 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 8 članov sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 8 članov sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 
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AD 6. 

Pobude občanov 

 

 

1. Hitrostne ovire - Cesta na poljane 

 

Pobudo so člani Sveta prejeli s sklicem seje. 

 

Predsedujoči je na kratko povzel pobudo in odprl razpravo. 

 

Po zaključku razprave je dal na glasovanje predlog sklepa 15/6: 

 

Predlog za celovito rešitev problematike Ceste na poljane se bo obravnaval v okviru 

predvidenega sestanka z Oddelkom za gospodarske dejavnosti in promet MU MOL. 

 

Člani Sveta pošljejo na sedež ČS Šentvid tudi predloge za obravnavo drugih podobnih 

problemov v okviru sestanka z OGDP MU MOL. 

 

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. Odlaganje odpadkov v Stanežičah 

 

Pobudo so člani Sveta prejeli pred pričetkom seje. 

 

Predsedujoči je na kratko povzel pobudo in odprl razpravo. 

 

Po zaključku razprave je dal na glasovanje predlog sklepa 15/7: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid se je seznanil s pobudo krajanke Stanežič. 

 

Svet pobudo odstopi v reševanje Mestnemu inšpektoratu MOL s prošnjo, da ugotovi ali gre 

za dovoljeno dejavnost lastnika obrata / zemljišča in mu v tem primeru naloži ustrezno 

vzdrževanje oz. čiščenje cestišča, oziroma prepove nadaljnjo tovrstno dejavnost in mu 

naloži, da izvede ukrepe, ki bodo preprečili nadaljevanje le te. 

 

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. Ureditev premoženjko pravnega stanja - Tacenska cesta 

 

Pobudo so člani Sveta prejeli pred pričetkom seje. 
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Predsedujoči je na kratko povzel pobudo in odprl razpravo. 

 

Po zaključku razprave je dal na glasovanje predlog sklepa 15/8: 

 

Svet Četrtne skupnosti Šentvid se je seznanil z zahtevo lastnika zemljišča (parc. št. 663/5 

K.O. Vižmarje) in ugotavlja, da je bila parcela lastniku odvzeta protipravno. 

Pristojnim mestnim službam predlaga, da nemudoma pristopijo k reševanju premoženjsko 

pravnih razmerij na omenjeni parceli. 

 

Navzočih je bilo 9 članov sveta. 

Opredeljenih je bilo 9 članov sveta. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 9 članov sveta. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

V zaključku seje je bilo dogovorjeno, da strokovna služba za prihodnjo sejo sveta organizira 

srečanje s predstavniki Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet MU MOL. 

 

 

 

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

 

 

Zapisal: 

Robert Golavšek  

 

        Damijan Volavšek 

        Predsednik sveta 

               Četrtne skupnosti Šentvid 


